
szabadidő2019. március 14.8

Kevés olyan könnyűzenei 
énekes élt Magyarországon, 
akinek sírját évtizedekkel 
halála után is virágok bo-
rítják. Szécsi Pál életében is 
hatalmas népszerűségnek 
örvendett, de a szakmai sike-
rek nem tudták ellensúlyozni 
magánéleti kudarcait.
→ NÁNÓ CSABA

Hetvenötödik életévét töltötte 
volna március 19-én minden 
idők legnépszerűbb magyar 

könnyűzenei előadója, de már 
negyvenöt éve nincs közöttünk. 
Szécsi Pál élete regénybe illő – ír-
tak is róla könyveket –, tragikus 
halála pedig egyenes következmé-
nye volt a magánéletében elszen-
vedett sérelmeknek. Mítoszok és 
legendák fonódtak személye köré, 
amelyek máig élnek, s még mindig 
újabb összeesküvés-elméletek szü-
letnek utolsó napjairól és annak 
előzményeiről.

Budapesten született, édesapja 
nyelvész volt, könyvei is megjelen-
tek a harmincas években. A hábo-
rú idején született Pált és két test-
vérét zsidó származásuk ellenére 
a szülők megkeresztelték, hogy 
elejét vegyék a zaklatásoknak. 
A Szécsi gyerekek apja így sem ke-
rülhette el sorsát: a háború vége 
felé ismeretlenek agyonlőtték. Az 
özvegyen maradt édesanya a kisfi -

út és két testvérét nevelőszülőkhöz 
adta, majd 1956-ban Ausztrián át 
az Egyesült Államokba disszidált. 
Legnagyobb lányát Bécsig magá-
val vitte, ott azonban a pályaud-
varon hagyta. A két kisebb gyerek, 
Kati és Pali Magyarországon ma-
radtak. Furcsa mód a nagymama, 
aki gyakorlatilag gyámjuk lett 
Budapesten a gyerekeknek, nem 
támogatta a félárván maradt Pált 
és Katit. Nem csoda, hogy az éne-
kes komoly traumákkal vészelte 

át a gyerekkort, későbbi pszichés 
gondjai is erre az időszakra vezet-
hetők vissza.

Öngyilkos hajlam
Tizennyolc évesen megismerke-
dett egy 23 éves lengyel modellel. 
Nem sokkal ezután egy nézetelté-
rést követően a Szabadság hídról 
a Dunába ugrott, ez volt az első 
öngyilkossági kísérlete, de azért 
1962-ben feleségül vette a höl-
gyet. Három hónap múlva a pár 

Lengyelországba költözött, Szécsi 
Varsóban kapott manökeni állást, 
gyorsan megtanult lengyelül, és 
idegenvezetőként dolgozott. Há-
rom év alatt a pár szinte megutálta 
egymást, a kapcsolatnak 1965 ele-
jén vége is lett.

Hazatérése után megnyert egy 
amatőröknek szervezett eszperan-
tó dalfesztivált, majd beválogatták 
az 1967-es Táncdalfesztivál éne-
kesei közé. Szécsi volt az, aki hi-
hetetlen érzéssel tudta előadni az 
olasz slágereket. Egy San Remo-i 
második helyezett dalt, amit Kósza 
szél címen énekelt, egy egész or-
szág dúdolgatott.

A hirtelen jött népszerűséget 
nehezen viselte, egyre gyakrabban 
nézett az üveg fenekére – amúgy is 
labilis idegrendszerét még jobban 
megviselte az ivás. Magánélete 
tele volt kudarcokkal, a fantaszti-
kus karrier ellenére egyre jobban 
magába zárkózott. Túlméretezte a 
problémákat, bármilyen szakmai 
vita már a padlóra küldte. Egy ba-
ráti vita után ismét elszánta magát 
a végzetes lépésre. Valahonnan 
szerzett gyógyszert, hazament és 
konyakkal bevette a tablettákat. 
Harangozó Teri, pályatársa és 
barátja megérezte, hogy baj van: 
amikor Szécsi nem válaszolt a te-
lefonhívására, azonnal a mentőket 
hívta. Szécsit megmentették, de a 
nyakán a gégemetszés helye örök-
re megmaradt. Az Egy szál harang-
virág című sláger Terikének íródott 
köszönetképpen…

Halálos szerelem
Közismert volt Szécsi Pál és 
Domján Edit színésznő zaklatott 
szerelme, aminek végül tragikus 
vége lett. 1972-ben ismerkedtek 
meg, a nagy szerelem mindösz-
sze 10 hónapig tartott. Edit el-
járt Pali fellépéseire, szakmai 
tanácsokkal segítette, minden 
szabad percüket együtt töltöt-
ték. A környezetükben azonban 
sok volt a „jóakaró”. Szakításuk 
után két hónappal Domján le-
velet írt Szécsi Katalinnak, hogy 
vigyázzon öccsére, mert ő már 
nem tud többé segíteni neki. 
Domján Edit 1972. december 26-
án, negyvenedik születésnapján 
öngyilkos lett. A hír hallatán Szé-
csi Pál rosszul lett, pszichiátriai 
kezelésre szorult. Magát okolta 
Edit halála miatt, és félt, hogy a 
közvélemény is őt fogja hibáztat-
ni. Ekkor már Szécsi anyagi gon-
dokkal küzdött, alkoholizmusa is 
súlyosbodott. Nyolcszor próbált 
meg öngyilkosságot elkövetni, 
de az utolsó pillanatban mindig 
segítséget kért, így ismerőseinek 
sikerült megmenteniük életét.

1974. április 30-án az utolsó 
kísérletet már nem tudták meg-
akadályozni. Mindössze 30 éves 
volt. Halálhírére gyászba borult az 
ország, rajongói egyszerűen nem 
tudták feldolgozni a veszteséget. 
Még évekkel később is virágcsok-
rok százai borították sírját. Rajon-
gók ezrei vették körül, mégis ma-
gányosan halt meg…
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Bem József: egy élet a szabadság szolgálatában
→ N. CS. 

A z 1848-49-es szabadságharc 
egyik legnagyobb emig-
ráns hőse, a lengyel Józef 

Zachariasz Bem, a székelyek által 
Bem apónak nevezett hadvezér 225 
éve született. Mintha a sors is arra 
predesztinálta volna, hogy részt 
vegyen és jelentős szerepet vállal-
jon a magyar szabadságharcban: 
március 14-én született Tarnów-
ban, Lengyelország osztrák fenn-
hatóságú részén birtokos nemesi 
családból. A pesti események ki-
robbanásakor 54 éves volt, férfi -
korának teljében, ám már addig 
is sok megpróbáltatás érte. Egész 
életét a fegyverek szolgálatában 
töltötte, 25 esztendősen, századosi 
rangban már a varsói tüzériskola 
tanára volt. Részt vett a lengyel 
szabadságharcban, 1831 elején, 
őrnagyként egy lovasüteg parancs-
noka lett. Az ostrołękai csatában 
tíz ágyú összpontosított tüzével 
szinte az egész támadó orosz had-

sereget feltartóztatta időt nyerve a 
lengyel hadtest újrarendeződésé-
re, de a vereséget így sem sikerült 
elkerülnie. Jan Skrzy necki tábor-
nok még a csatatéren ezredessé 
léptette elő. Két hónappal később 
már tábornok volt, neve nemzet-
közileg is ismertté vált. A lengyel 
szabadságharc bukása után Pá-
rizsba emigrált, ahol megírta em-
lékiratait A lengyelországi nemzeti 
felkelésről címmel.

A kiváló hadvezér
A galíciai forradalmi mozgalomba 
1848 tavaszán kapcsolódott be, s 
francia fegyverszállítást ígért az 
orosz és osztrák megszállók ellen. 
A mozgalom nem tudott kibonta-
kozni, így Bem Bécsbe ment, ahol 
1848. október 14-én a város forra-
dalmi védőrségének parancsnoka 
lett. Bécs eleste s a felmentésére 
igyekvő magyar sereg schwecha-
ti veresége után november 1-jén 
Pozsonyban a magyar szabadság-
harc szolgálatába állt. Kossuth 

november 29-én egyik legjobb 
döntésével az erdélyi hadsereg 
főparancsnokává nevezte ki. Bár a 
magyar tábornokok nemigen bíz-
tak benne, Bem szigorú fegyelmet 
követelve újjászervezte a bom-
lóban lévő erőket és napi 30–35 
kilométeres menetteljesítményt 
követelve 13 ezer katonával három 
hónap alatt kiűzte Erdélyből az 
osztrákokat.

Bem kiváló hadvezéri és szer-
vező tehetségének, erélyének, 
gazdag tapasztalatainak és de-
mokratikus stílusának köszön-
hette győzelmeit. Taktikája a tü-
zérség erőteljes alkalmazásán s a 
csapatok gyors, éjjeli mozgatásán 
alapult. Ezzel meglepte az ellen-
felet, váratlan rajtaütései sokszor 
legyőzték az ellenség túlerejét. So-
kat tett a nemzetiségi békéért, ma-
gyarok, románok, szászok együtt-
működéséért, bár ebben nem sok 
sikert ért el. Magyarul nem tudott, 
németül is rosszul, főleg franciául 
értette meg magát. Petőfi vel, se-

gédtisztjével, bensőséges viszonyt 
ápolt, nagyra becsülte tehetsé-
gét és forradalmi felfogását. 54 
évesen már „apónak” becézték a 
szabadságharcosok, Petőfi  egyik 
versében egyenesen „sistergő is-
tennyilaként” jeleníti meg.

Halál távol a hazától
A forradalom bukása után az 
oroszok a lengyel emigránsok 
kiadatásáért még nagyobb dip-
lomáciai akciót indítottak, mint 
Bécs a magyarokért. A törökök 
a lengyeleket Sumlába telepítet-
ték, s mert az iszlám hit a kiada-
tás ellen védelmet jelentett, Bem 
is áttért. A szíriai Aleppóba (ma 
Haleb) került kormányzónak. 
Az idős tábornok, hogy tétlen-
ségét feledje, itt salétromgyárat 
alapított, amellyel a török had-
sereg lőszerellátását jelentősen 
megjavította. 1850-ben a török 
helyőrség lázongani kezdett a ké-
sedelmes zsoldfi zetés miatt. Ezt 
kihasználták a környékbeli arab 

és drúz törzsek, akik már régóta 
el akartak szakadni Törökország-
tól. A felkelők körülvették Aleppó 
városát. A megrémült török fő-
méltóság Bemre bízta a város 
védelmét. A várost kora délután 
kezdték ostromolni a karddal és 
lándzsával felszerelt felkelők. 
Semmire sem mentek a Bem által 
vezetett török tüzérek kartácssor-
tüzeivel szemben. A gyalogság-
nak és a lovasságnak már csak a 
szétszórt felkelők végső megsem-
misítése maradt.

Bem azt is látta, hogy a felke-
lés részben jogos volt, mert a kor-
mányzó elnyomó politikája vál-
totta ki. Levelet írt a szultánnak, 
hogy Musztafa pasa kormányzó 
leváltását sürgesse. A választ már 
nem tudta meg, mert régi sebei 
újra felszakadtak és elmérgeződ-
tek, ráadásul maláriát is kapott. 
56 évesen 1850. december 10-én 
halt meg ajkán azzal a mondat-
tal: Lengyelország, nem én sza-
badítalak fel!




