
S I M O N I S T V Á N : 

Megnyitó 

Az elmúlt esztendő kulturális eseményei között minden bizonnyal a televízió 
Röpülj páva-sorozata vonta a közfigyelmet a leginkább magára. Egy esztendeje las-
san, hogy az akció a végéhez ért, de a televíziónézők milliói ma is emlegetik, mint 
olyan élményt, melynek hatása túlnőtte - bennük magukban is - az egy aktualitás-
sorozathoz kötődő emlékeket. Magyarán mondva, hatása alatt vannak ma is: sok-
százezer ember úgy érzi, hogy ő maga is alkotó részvevője volt a Pávának, nem-
csak műélvezője. S ez az, ami már túlnöveszti a népdalversenyt puszta esztétikai 
jelentőségén, vagyis társadalmi hatásával - a jó értelművel - kell számolnunk. 
Mondjam azt, hogy örömmel tesszük ezt? Akik ma összejöttünk, hogy a szinte vé-
letlenszerű alkalomból társadalmi üggyé terebélyesedett mozgalmat, hogy úgy mond-
jam, még képlékeny állapotában szemügyre vegyük a lehetőségek perspektívájából 
nézve, a jövő izgalmasan ható és nevelő mozgalmává szeretnénk ezt formálni. 

Hová röpül a páva? - tehetjük fel a kérdést, de már önmagában az is meg-
nyugtató tény, hogy röpül. Társadalmunk demokratikus fejlődése, a demokratizmus 
térhódítása nemcsak az úgynevezett közéleti területre vonatkoztatható, ha jótékony 
hatásában nézzük terjedését. Elsősorban persze ez a legfontosabb, de a demokratiz-
mus alapjelentésében az is benne foglaltatik, hogy milyen viszony alakul ki ember 
és ember között. S ez már nagyon is összefügg a kultúrával , elsősorban a népben 
levő mélyebb kulturális lehetőségekkel. Az emberi lélek igazi humánuma, nemessége 
akkor igazán elfogadható, ha e humánum, a külön-külön lelkiség társadalmilag is 
általános érvényűvé válik. H a e társadalmisága hat vissza aztán nevelőerőként az 
egy nyelvet beszélő közösségre. Különösen a belőle felnövő újabb és újabb nem-
zedékekre. 

Mint láthattuk, szinte gejzírként tört fel a sok évszázados hagyományban rejlő 
szépség a Pávában. Csak lehetőség kellett hozzá, és az előbb említett külön-külön 
lelkek a pódiumon összetalálkozva szinte az egész népet reprezentálták. Már az 
első alkalommal is várat lanul sokan tűntek fel, s képzeljük el, mennyien marad-
hattak a háttérben még. Ilyen értelemben gondoltam én a népi kultúrában rejlő 
nagy társadalmi, sőt nemzeti lehetőségeinket. 

Nos, impozáns volt a seregszemle, emléke él és hat, de csak egyszeri produkció 
volt mégis. Bűn volna most magára hagyni az ügyet, mikor épp a szocialista kul-
túra általános térhódítását sürgetjük. S mi volna nagyobb lehetőség annál, mint ami 
egy nép kollektív emlékezetében fennnmaradt . Mi lehetne hathatósabb segítség, 
mint a legnagyobb kohéziót jelentő népdal? Amit a nép teremtett , eleve kollektív 
lelkűségű lehet csak, s eleve plebejus, azaz tiszta és humánus. 
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Mai esténk jó alkalmat kínál, hogy így együttesen törjük a fejünket a hogyan 
tovább-on, a következő lépésen. Beregtől Zaláig, Zempléntől Somogyig verbuváló-
dott az a lelkes éneklőgárda, amely a képernyő elé került. Szerveződött, mert be-
szervezték, s mindannyian tudjuk, hogy akkora tömeg, amekkorából kiválasztódott 
a győztesek kis csapata, önmagától ezután sem szerveződik, nem is szerveződhet. 
A Rádió újabb törekvéseiből már láthatjuk, hogy nem feledkeznek el róla. Segí-
teni kell hát, hogy célt, irányt, s főképp újra pódiumot kapjon az a művészet, 
amelynek ugyan pódiuma az egész ország, de legyen egy olyan is, amelyen egyszerre 
nagyon sokan láthatják, hallhatják. 
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