
tum-világot sem akarok teremteni filmjeimben. Azt hiszem, már korábban világosan kide
rült az álláspontom. Tájékozódásom iránya, filmjeim struktúrája, gondolatisága minden
képpen valami mást igazol. A korszerűség gondjai miatt izgat a népművészet. Ehhez még
annyit: a közérthetőséget is, azt hiszem, rosszul értelmezzük. A népművészet például soha
nem volt realista, legalábbis abban a szóhasználatban, ahogyan mi napjainkban akarjuk
visszaadni számukra. Mindig stilizált volt, nyelvi és képzőművészeti megnyilatkozásaikban
sokkal több a szürrealista elem, mintsem gondolnánk. Ízlésvilágukat, a-képzeletűket tulaj
donképpen mi romboltuk szét; illő lenne ezt számukra visszaadni, amit valaha tágabban ér
telmezhettek. ( ...) Amikor az Elégid-t vetítették falun, az emberek ezt a filmet értették.
Gondjuk csak azoknak volt, akik valamilyen fajta kulturális »beiskolázásban« már része- _
sűltek."

Mondhatjuk-e ezek után, hogy Huszárik Zoltán a magyar filmben népi hagyományokat
akart új alakban életre kelteni, mint tette Bartók és Kodály a zenében? Igen: filmverseinek
lüktetése a népdaloké. képei a népművészettel rokon hasonlatok. S hite, konok hite a halál
lal szemben győzelmes életről - ugyancsak a népé, azoké, akiknek köréből jött, s akiknek
filmjeit készítette. Azért készített filmetmagarnágának. mert közösségtéremtó feladatnak
látta a magáét. Nem az ő hibája, csakugyan nem az övé, ha filmjei sokak szerint csak az ér
tökéi. Igaz, megtapasztalhatta, hogy .falun ezt a filmet az emberek értették".

Bizonyára azért, mert érezték és éltékis.
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Simándy József: BANK BAN ELMONDJA . . .
Simándy József évtizedeken át Operaházunk ve
zető tenoristája volt, s amit~ szabálytalan ön
életírásban elmond, nemcsak egy küzdelmes
élet krónikája, hanem egy korszák történeti
képe is. A jeles énekesnek Dalos László segített
könyve megformálásában, az élmények, ref
lexiók azonban mindenestőla müvészéi.

Anélkül hogy lekicsinyelnénk Simándy József
emlékeit és önvallomását, érdemes felhívnunk a
figyelmet két általánosabb érvényű rnondaniva
lójára, mely könyvének megkülönböztetett je.
lentőséget kölcsönöz. Nagyon fontos, általános
emberi tanítása, hogy kendőzés és szépítés nél
kül ábrázolja azt a folyamatot, ahogy a szorga
lommal párosult tehetség- legyőzi az eléje tor
nyosuló nehézségeket. A szorgalom és kitartás
azonban nem minden. Következetesen megvaló
sított, szigorú önkritika, megélt erkölcsi mér
tékhez való igazodás is szűkséges ahhoz, hogy a
tehetségbői igazi múvész legyen, aki az alkotá
sokban rejlő emberi üzenetet másoknák is köz
vetíteni tudja.' Ézek az erények megvoltak Si
mándy Józsefben, aki rokonszenves nyíltsággal

mondja ki: az .. igazán emberhez méltó létnek
ezek alapfeltételei.

Az önéletírás számtalan színes, kedves, évődő
művészportrévalgazdagítja a korszakról való is
mereteinket. Nagy énekesek és karmestere k
vonulnak el előttünk, s alakjukat azért érezzük
hitelesnek, mert az "örök Bánk" nem idealizalja
őket, nem esik az elvtelen kritika gyakran ta.
pasztalható hibájába. A könyv lebilincselő és
humorral átszőtt előadásmódja az utolsó feje
zetekben kissé nosztalgikus és szomorkás; nem
csak a könyörtelenül múló idő a magyarázata,
hanem az énekesnek az a fájdalmas tapasztalata
is, hogy a jelenlegi Operaház müvészi színvo
nala nem méltó a régebbiéhez. Ennek a megál:
lapításnak a tanulságait természetesen nem az
olvasának kell hasznosítania. .

Simándy József életútja arra is példa, hogyan
maradhat egy elhivatott, megbecsült tehetség
élete végéig magyar múvész, s ilyen minőségben

hogyan ötvözheti hazafiságát az európaisággal.
(Zenemúkiadá, 19B3}

(r. l.)
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