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vagy a konkurenciaharc, a versenyszel-
lem. Mindketten tették a dolgukat, s en-
nekKínanépeláttaleginkábbhasznát.

*
Elgondolkodtató ma is, és nagy tisztele-

tet kelt ez a történet is az istenáldotta, im-
máron közel 1800 év óta keresztyén örmény 
nép iránt. Senki nem csodálkozhat azon, 

hogy foggal-körömmel, életük árán is vé-
delmezik, őrzik azt, amit Isten nekik 301 óta 
hitükben, hithőseikben, szellemi és anya-
gi magas kultúrájukban adott. Ősi himnu-
szukban méltán éneklik: Hazánk,szabadés
független/Mely századok óta fennáll/Fiai
úgy hívják/Szabad, független Örményor-
szág. Tisztelet annak a népnek, aki még Kí-
nát is meggazdagította – a Bibliával!

CsatoltanmegtalálhatóazÖrményHimnuszfeliratosYouTube-elérhetősége:https://
youtu.be/VEme7d82020

  

Székelyhidy Ferenc 1885 április 4-én,
Tövisen született. Régi székely, nemes
családból,melymarosszentbenedekiere-
detű.AtyjátGergelynekhívták,kisgazda
és kereskedő volt s városi közügyekben
ésakatholikushitéletben jelentős férfiú.
Édesanyja családi néven: Missug Ilona. 
Acsaládnemvoltgazdag.A
muzsikávalnemsokat törőd-
tek. Csak nagynéha hangzott 
aházbandilettánsgitár,vagy
klavir. Székelyhidyéknek
négy gyermekük volt, Ferenc 
sorrendbenaharmadik.
AkisFerencnekzeneirán-

ti hajlamát sokáig észre sem
vették.Az elemi iskolák kö-
zülhármatTövisen,egyetBu-
dapestenvégzett,smintany-
nyitársa,őisénekelteatövi-
sitemplombanvirágvasárnap
apassiógyermekszólamát.A
négyalsógimnáziumotBras-
sóban végezte. Első gimna-
zistakorátólhegedülnitanult
sakkorismertemegakótát.A

Székelyhidy Ferenc operaénekes
négyfelsőgimnáziumotGyulafehérvárott
járta. Az iskolai zenekarban primárius
volt,debrácsánésnagybőgőnisjátszott.
Kivételes zenei hajlamát mutatja, hogy
önmagától úgy megtanult orgonázni is,
hogy Mailáth püspökahetedikgimnazis-
tafiúttízaranyévifizetésseltemplomior-

gonistává nevezte ki, ő volt
a „cantus praeses“. Érettsé-
giután1902-benKolozsvár-
ramentjogásznaksegyetemi
tanulmányaival párhuzamo-
san járt a konzervatóriumba
is.ZongoráraDonogán Valé-
riatanárnőoktattasénekelni
a nagyhírű énekpedagógus-
tól, Farkas Ödöntől tanult,
akinek akkor Sándor Erzsi, 
Kacsóh Pongrác, Csiky Já-
nosistanítványaiközétarto-
zott. Székelyhidynek egyet-
len mestere Farkas Ödön
volt Hét évig tanult énekel-
ni a nagyszerű mesternél,
akiőtis-mintmindentehet-
séges növendékét - ingyen
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tanította. 1908-ban elvégezte a konzer-
vatóriumot, de azután is minden nyáron
felkereste tanulás céljából szeretett taná-
rát.Amintállamtudományidoktorráavat-
ták,Kolozsvárszabadkirályivárosszol-
gálatába lépett s első tanácsi fogalmazó,
elnökititkár,majdhuszonnégyéveskorá-
ban tiszteletbeli főjegyző lett. Ő volt az
ország legfiatalabb főjegyzője. Emellett
egymásikállásaisvolt,amiremaisna-
gyon büszke:Kolozsvár város zászlótar-
tójává választották meg. Rákóczi hamva-

inakhazaszállításaalkalmávalővitte ló-
hátonaszabadkirályivárosdíszzászlaját.
Hétérvigvolthivatalnokés-amintlátjuk
-széppozíciókban.Emellettaművésze-
tetegypercigsemhanyagoltael.Elkép-
zelhető,hogyamindenprotekciónélküli
szegényfiúnakmennyitkellettdolgoznia
ésküzdenie,mígezeketelérte!
Hivatalnokoskodása alatt történt, hogy

Szendy Árpád és Kemény Rezső zene-
akadémiai tanára zeneiskolákellenőrzé-
sevégettKolozsvárott járt.FarkasÖdön
átküldött Székelyhidyért a hivatalba,

hogyjöjjönésénekeljenabizottságelőtt.
HangjaSzendynek,anagymuzsikusnak,
annyira megtetszett, hogy mikor útjáról
visszatért,meghívattaőtazOperáhozpró-
baéneklésre!Székelyhidymindenkülönö-
sebbcélnélkül,asajátgyönyörűségéreta-
nulténekelni.Nemnagyonhatottamega
felszólítás,deúgyérezte,kötelességeje-
lentkezni próbaéneklésre mesterére való
tekintettel,akiannyiévenátolyanszere-
tettelésönzetlenültanítottaőt.1909-ben
felisjöttBudapestresjelentkezettMészá-

rosnál,azOperaház
igazgatójánál. Ki-
kötötte, hogy csak a 
színpadon és teljes
zenekarkísérettel 
énekel. Belemen-
tek. Benkő Hen-
rik karmester vezé-
nyelt s az „Aida“
románcával kezd-
ték. Nagyszerűen
ment, a magas bé-t 
olyanerővel,fénye-
sen és melegen tar-
tottaki,hogyakö-
rülötte állók válluk-
ra emelve ünnepel-
ték. Elénekelte még 

a„MesterdaInokok“-bóIa„Traunlied“-et,
amelyutánrögtönszerződéstajánlottneki
az Operaház igazgatósága. Megköszön-
te, denem fogadta el.Nemkészült éne-
kesnek,nemvágyottművészpályára,ha-
zamentKolozsvárra.AzOperaház azon-
banebbenemnyugodottbele.Írásosaján-
latotküldtekutána,melyháromévesszer-
ződést tartalmazott,deúgy,hogyegyév
utánSzékelyhidyvisszaléphet.Miutánhi-
vatalábanegyéviszabadságotkapottsígy
mit sem kockáztatott és mert ismerősei,
barátaiunszoltákazajánlatelfogadására,
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azOperaházkötelékébe lépett. 1909no-
vember 16-án lépett fel először a „Hu-
nyadi László” címszerepében.A színlap
ígyhirdette:„Dr.SzékelyhidyFerencelső
színpadi felléptével”.Vállalkozásátnagy
sikerkoronázta.Másodikszerepea„Pil-
langókisasszony”Pinkertonjavolt,ahar-
madik„RómeóésJuliá“-banRómeó,ne-
gyedika„Csavargóéskirályleány“-bana
herceg,azötödik„Hoffmannmeséi“-ben
Hoffmannésmégötvenszerep.Ezekkö-
zül kimagaslóbbak: Florestián (Fidelio),
Don Octavio (Don Juan), Tamino (Va-
rázsfuvola),Faust,Ássad(Sábakirálynő-
je),StolzingiWalter(Anürnbergimester
dalnokok).
Bayreuthon kívülAugsburgban, Mün-

chenbenésBécsbentöbbszörénekelt.Kü-
lönösen oratóriumokban. Bach, Hendel, 
Haydn, Mendelssohn, Schumann, Berlioz, 
Liszt oratóriumaitmindénekelte.Ragyo-
gózeneiintelligenciája,rendkívülimuzi-
kálisvénája,kivételestudásasfőkéntab-
szolút stílusérzéke a legnagyobboratóri-
uménekesekközéemeliőt.Nemcsakná-
lunk, hanem külföldön is. Oratóriumi
éneklése:felejthetetlenélmény.
Bőkétoktávoshangskálájaamagasc-ig

terjed. Behízelgő, kellemes, meleg, ne-
mespatinájú lírai tenor.Hajlékony,mint
egy grafikus vonal, simogatja, körülönti
szívünket,mint Loreleyt a tenger, áhíta-
totloplelkünkbe,mintaszálló,gomoly-
gó tömjénfüst.
Székelyhidyazöntudatosművészekrit-

kulófajtájáhoztartozik.Mindigtudjabí-
rálni önmagát. Jó színész, szinte látja a
mozdulatait.Kormányozzaminden lépé-
sétcsakúgy,minthangszálainakrezzené-
sét. A szövegmondása kitűnő. Németül
ésolaszultökéletesenénekel,defranciá-
ul -amintmondta -csakaHortobágyon
merészkednék. Általános intelligenciája

nagy támasza művészetének. Szeretetre-
méltó ember. Pompásmegjelenésű, szép
férfi.Magas, szélesvállú, izmos, erős.A
feje,arcvonásairendkívüliek.Szobrászis
elgyönyörködhetikrajtuk.
Családosember;feleségeOperaházunk

kiváló művésznője: Marschalkó Rózsi, 
háromszépkisgyermekükvan:Rózsika,
DénesésMária.
1923 május 1-től a m. kir. Operaház

örökös tagja. A vitézségi szalagon az
aranyérdemkereszttulajdonosa,aVörös-
keresztmásodikésharmadikosztályúki-
tüntetésénekbirtokosasanémetbecsület-
rendlovagja.
1933-től az Operaház énekmestereként

és a Liszt FerencZeneművészeti Főisko-
la tanáraként is tevékenykedett 1944-ig.
Legjelesebb tanítványaiKónya Sándor és 
Delly Rózsi.Hőstenor szerepeket énekelt,
de fellépett oratóriumokban is. Felesége
a szintén operaénekes Marschalkó Rózsi
(1887–1967,operaénekes,mezzoszoprán).
Komolyérdemeivannakamagyardal-

ésnépdalnépszerűsítésében.Kodály Zol-
tán neki ajánlotta tenorhangra írt dala-
it. 1923. november 19-én, a Psalmus 
Hungaricusbemutatójánőénekelteamű
tenorszólóját.
1930-banCorvin-koszorúvaltüntettékki.
(A Corvin-koszorú kitüntetést 1930-

ban Horthy Miklós, Magyarország kor-
mányzója.alapította.Azokkaphattákmeg,
akikamagyartudomány,irodalomésmű-
vészet terén,valamintamagyarművelő-
dés fellendítésében szereztek kimagasló
érdemeket.)
1954-benhaltmegBudapesten.Sírja–

amelyaNemzetiSírkert része–abuda-
pestiFarkasrétitemetőbentalálható(21/A
parcella,N/Aszakasz,1.sor,6/7sír).

(Szerkesztette I. S.  – Wikipédia)


