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TISZTELET 'AZ ÖREGASSZONYOKNAK
Huszárik Zoltán kisfilmje

Tizenhét éve tartó folyamatos beszélgetése Huszárik Zoltánnal bátorította, jogosította föl
Szász Pétert arra, hogy olyasmit mondjon, ami így kezdődik: " ... jobb, ha tölem tudod
meg ..." "Gratulálok a díjhoz, amit Miskolc városától kaptál a Tisztelet az oregasszonyok-re"
-mondta Szász. Huszárik szerényen elhárította a gratulációt: "Szépen van fényképezve. Jan
kura" - felelte. S most Szász: "A Toldi moziban Fellini Bohócok-ja előtt vetítették. Nézd,
jobb, ha tőlem tudod meg, lehet, hogyelhallgatták előled, tapintatosak voltak, de ( ...) azt
is elmondhatom: ezt a kisfilmedet ott a nézőtéren kifütyülték. Az emberek pisszegtek, rő

högtek, idegesítetted őket ..."
így történt? Aligha bölcs párosítás a két film. De akkor is: a Toldi Stúdió a filmbarátok.

hihetnők: a filmértőkmozija. És épp ezt a filmet röhögték ki? _
"Akik röhögtek, olyasmin röhögtek" - kezdi, és aztán ezt válaszolja Huszárik: "Olyan

mélyről jöttem, mint-azok, akik ezen a filmen röhögtek." Szász: "Ha ott vagy?" Huszárik:
"Szégyellem magam, vagy üvöltök". Itt azonnal állítsuk szembe ezzel l:f történettel Keszi
Imre kritikáját: "Ha az emberség tiszta tükörképe a rnúvészetben is szépségnek nevezhetö,
ez a film az utóbbi időben látott legszebb müvek egyike". Idézet Huszárik Zoltán nyilátko
zatából, amelyet Miskolcon adott, a Tisztelet az öregadszonyoknak bemutatójakori "Szeret
ném éltetni azokat, akik itt múlnak el ~elmetlenül a szemem előtt ... Ezeknek az öregek
nek semmi más nem adatott meg, csupán az emlékezés .. ." Az idézethez filmtörténeiében
Nemes Károly azonnal hozzáteszi: "A rövid dokumentumfilm az értelmetlen elmúlással
szemben a nem értelmetlen életről tanúskodik. Öregeket. főleg öregasszonyokat mutat be,
akik fényképek és filmek segítségéveI visszaidézik fiatal éveiket. E képek sok temetőt, sír
követ ábrázolnak. A háború sok áldozatot követelt, nagyon megpróbálta az életben mara-
dottakat.ís, Meg kellett állniok egyedül- a fájdalom ellenére." .

Ebnek a filmnek a műfajául megint csak zenei műszó kínálk~zik: Hommage. Igaz ugyan,
hogy a zenei hommage-os: rendszerint egy más zenemuvész emlékének adóznak, néha idé
zik is őt, míg Huszárik hommage-ei Tisztelet(adás) az oregasszanyoknak. Ő maga ezt mondta
filmjéről: "Azok az öregasszonyok két világháború jajkiáltásai között is, jeltelenül, de tették
a dolgukat, köszvényes lábbal, hályogos szemmel még mindig a munkát keresve-matatva":
az eredetiben, a Dajka Margitnak írott levélben mindez egy mondatnak a második része, s
az eleje így hangzik: " ... a halhatatlanság reményében dolgozunk, mint .. ." ,

Idézzük tovább Keszi Imrét: "Őszi színü, párás tájak fölött süru seregben madarak repül
nek, betöltik a keskenyedő égsávot. A Halottak Napja mécseivel lobogó-füstölő alkonyati
temető. Itt tűnnek fel először az Öregasszonyok. Egyikük hófoltos úton, megrogyott derekú
férfival váltva lépését, illedelmes és tárgyilagos -távolban tőle. És, valahol egy lobbanás,
szürke lobbanás a fátyolosan tarka színek közt: egy régi katonakép. Csak egy pillanatra.
Aztán megint a tompafényű táj, .templom, bent csendes ima, egy nagybetűs Biblia, gyertya
fényes temető ... És a házak, az egyre közelíbb és rész1etezőbb arcképek közt egyre többet
villódzik az emlékezés. Álló és mozgó képek, katonaruhás ifjú férfiak, harcjelenetek. És köz
ben valami furcsa dolog történik: minél gyorsabban váltakoznak a részletek, a képek, annál
jobban kiszélesedik az egész." A kritikus valóban korrekt módon idézi föl a film tartalmi
menetét, s jut el e réven a gondolati tartalomhoz. "Mint amikor a gyorsuló .ütemekbőlbon
takozik ki valamely egyre meggyőzőbb és tragikusabb-dallamosabb adagio." Tudnivaló,

Részlet a szerzőnek a Magyar Filmtudományi Intézet -és Filmarchívum és a Múzsák Közmüvelödési
Kiadó közös kiadásában a közeljövőben megjelenö kötetéből.
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hogy Keszi Imre zenekritikus is volt, mégsem csupán ezért, mert számára ez otthonosabb.
alkalmazza a zenei múkifejezéseket. Ez a film ugyancsak zenei szerkezetú, Valójában itt
nem bővítette Huszárik sem módszereit, sem szókincsét, voltaképpen a már kidolgozott

.módon és képszavakkal morrdja el meghatott tisztelgését a magukra rüaradt, s magányuk-
ban is helytálló, mindhalálig helytálló öregekról. "

Szót ejt Keszi arról is, hogy ez az előadásmód megint csak az időmúlás és a halhatatlan
ság, az ir;jő és az örökkévaló vívódását juttatja érvényre. Tisztelet az öregeknek. ·hogy tu
domásul veszik: "ami volt, az volt, az van, ami van", mert "az idő visszafordíthatatlan", Csak
hogy erről már készített filmet Huszárik, nem is egyet. Érthető hát, hogy Fábián László pél
dául konnyebbnes: tartja ezt a filmet Huszárik más rövidfilmjeinél; "talán érzelmi élmények
által is jóval közelebb áll abefogadóhoz ... Arra gondolok, hogy a halállal az ember életé
ben először jobbára a nagyszülei elvesztésekor találkozik ... Én azért is érzem nagyon meg,
hatónak és nagyon szépnek a filmet, mert Huszárik elhitette velem, hogy minden öreg
asszony tulajdonképpen a saját -nagyanyam is." Huszárik: "Róluk szólt Tisztelet az öreg
asszonyoknak címu filmern. meg két nagyanyámról, akik közül a máig élő épp most ment el,
oly észrevétlen ..." (Ez a korábbi idézet folytátása a Dajka Margithoz írott levélböl.) .

"Kifürkészhetetlen titkok rejteznek a száradó arcok ráncai közt, kifürkészhetetlen titkok
a homlok batázdáiban. De minden emberségük, jóindulatuk mellett sem pattannak föl a fo
gatlan szájak a titkok kimondására. mert azok mondhatatlanok, és hogy még nehezebb le
gyen: megélhetök. Éppen ez a birtoklása a titoknak képes valamicskét enyhíteni az öregség
kiszolgáltatottságán, védtelenségén" - írta Fábián László. - "Ők azok, akik a szélben suhogó
nádas mellett még egyre elvégzendő feladatok felé igyekeznek, akiknek göcsörtös ujjai kö
zül borsószemek peregnek az edényekbe, akik halálra, pusztításra, a háború gyalázatára fia
kat szültek, hogy rájuk emlékezve morzsojják végnapjaikat, akik immár a föld felé görbül
nek, mintha a befogadó televényt vizsgálnak. A hősök, akik megtartották a világot, noha
nem tudtak hösiességükröl, csak kötelességről."

Még szebben, még elragadtatottabban írt a filmról B. Nagy László. "Ha a Szindbád a köl
tészet diadala, hát ez a fölmagasztosulása" - írta. - Egy világ múlik elbenne, pusztul el vég
érvényesen; valamiképp mégis fölragyog, az időtlenségbe párolódik. Ez az, amihez nem ér
föl a kritika, a, poézis újjáteremtő csodájához." S itt vallja be, hogy az elemzés - formulák
hoz vezet, mintegy kívül marad a művőn, Ő megkísérti a lehetetlent: beléhatolni. Huszárik
parasztasszonyait a világ már mátkaságukban összeroppantotta. mondja, "s most, évtizedek
múltán is vonszolják magukat, emlékeiket. elhagyottan, roskatag házak kriptasötétjébőlki
lépve a zuhogó fénybe, a természet buja vadságába. a sugárözönbe, rnely úgy veszi körül
őket, mint Rimbaud halott katonáját, »a völgy alvóját- az 'élet eltűnheretlen és eltüntéthe
tetlen aurája. Nem oktalanal emlegetem a Rimbaud-szonettet: a »kármin szélű lyuk« A
völgy alvójá-nak oldalán, a vers csattanójában. Huszárik filmjébe is belerobban. hangosan
és idegenül, mint a nemlét, a semmi elkerülhetetlen fenyegetése és valósága. A természet,
-az egyszerű emberi lét tiszta világába a történelem irracionális borzalmai. ( ...) Amit a sza
vak költője egyetlen, már-már természetesnek, harmonikusnak ható képpel jelez, az e film
poémában - Huszárik nem tud beletörődni, még annyira se, mint a példavers alkotója 
többször feldördülőüteg, világháborús villanások, fényes mátkaság, ihaj-csuhaj lakodalom,
csak épp a délceg vőlegény feszít angyalbórben ..."

"A lényeg e képek között van" - folytatja B. Nagy. - Az öregasszonyok jelenében. Huszárik
rekviemje a nemes és csöndes ellentmondást tartalmazza, azt is tartalmazza: a csúf, ráncos
arcokat átszellemítö tekintetekben. az emberi jóság, mindent megértés tiszta pillantásai
ban; a befelé révedés merengő elevenségében éppúgy, 'tnint a fölcsillanó örömben, egy el
röppenő madárraj láttán. Hol fecskék, másszor hollók - Huszárik ezt is tudja: a halál rette
netét s az elmúlást túlélő boldogságot egyszerre. Matrónái: élni tanítanak.l' j.Ez a tartás - a
müvészé és »modelljeié« - viszi túl Huszárik rekviemjét az elmúláson a poézis öröklétébe.
S aki kapott már halálos sebet, ha 'tán nem is él testére, jó hasznát veheti ennek az üzenet
nek. Minél frissebb a seb, annál inkább. Igen, még a megsemmisülés is letromfolható!"

Csakugyan mindent tudott életről és halálról Huszárik, s mindent ki is tudott fejezni
csodálatos képversekkel. képharrnóníákkal, képakkordokkal - a méltató szó csak dadog,
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keresi az illő kifejezést, mert Huszárik minden filmje, ez is, egyedi jelenség volt és marad,
még akkor is, ha egyszer-másszor mintha variációkat forgatna egy témára. Nem, nem egyre:
többre. Sőt: mindenre. A Tisztelet az öregasszonyoknak szép variáció az élet témájára, a teljes
életére. .

Joggal vetődik föl a kérdés, hogy ha ez a film ilyen igaz, egyszerű és szép, akkor miért
fogadta a nézök körében értetlenség? Be kell vallani, hogy Huszárik művészetét nagyra tar
tó kritikusoknak is voltak fönntartásaik. így ír például Horgas Béla: "Kevéssé tudtam kap
csolódni a Tisztelet az öregasszonyoknak képi általánosságához is, a gyertyafényben csillogó
temetők és színpompás őszi tájak szépségéhez, mert nem találtam bennük elegendő konk
rét jelentést - tévedés ne essék: képi jelentést. Ezt a mellérendelö jelleget erősíti a kiváló
operatör. Jankura Péter talán egyetlen fokozattal édesebb színezése, komponálasa. mely a
film keserű panaszától különválva létezik. (Az 'elegendő' és a 'fokozat' persze amolyan tár
salgási fogalom, jelzésnek használom, nem értékítéletnek.) Meglehet, a filmbeli szépség ké
pi jelentése éppen az ellentét a keserűséggel, gyásszal, háborúval, halállal szemben. A kont
raszt. Célja pedig talán a lelkifurdalás fölélesztése, de legalábbis a nyugtalanítás." (Hogyan
mondta Szász Péter? " ... idegesítetted őket .. .") Hiszen Horgas Béla is így folytatja: ;,A film
érzésem és értelmezésem szerint a túlélő, a túlélésel is megterhelt öregasszonyokról szól,
és ott a legerősebb, ahol feltű'nnek benne a férfiak és a történelem, a háború ernlékképei,
ahol az élet elvíselhetetlensége és az öregasszonyok kiszolgáltatottsága konkrét képekben,
és nem jelképes, líraian »rnegemelt« kompozíciókban ölt alakot." Úgy vélem,éppen ez a
kompozíció lényege,.zeneisége: a halottakra emlékezés maga "szép" környezetben történik,
hogy így a szikkadt-fáradt öregek és a háborús emlékek feketesége-szürkesége még kirivóbb
kontraszt legyen.

Itt az ideje azonban, hogy fölvessünk egy kínálkozó kérdést, amely Szász Péter beszélge
tésében Huszáriknak azt a mondatát.jhogy ha ott lett volna a film kicsúfolásakor, szégyelli
magát, vagy üvölt, imigyen követte: "Lehet, hogy nem közérthetőa filmed?" Huszárik: "Köz
érthetőség ... Mi az, hogy közérthetőség?Félek, hogy az ízlésnormák devalválódnak. A nép
művészetközérthetö? " ... »Kútágasra szállott a sas, engem rózsám, ne csalogass ... l> Tiszta
absztrakció. És mindenki érti."

Máskor így szólt ugyanerről Huszárik: "A magam részéről tragikus dolognak tartom,
hogy a kísérletező múvész magatartását mindig valamiféle vulgár-realizmussal szembesítik.
Mindig arra hivatkoznak, hogya múvészt nem értik. Persze, hogy nem értik, ha ilyen elol
csósított melléktermékkel etetjük, olyan kommersz árukkal, amelyet korlátlanul lehet fo
gyasztani anélkül, hogy a szív vagy az értelem gyarapodna általa. Nem kell rnélyre ásni,
hogy a nép, amíg ezzel a kommersz áruval nem tápláltuk, mivel vigasztalódott, hogyan fe
jezte ki örömét vagy bánatát. Ha a művészet bármelyik ágát közelítem is meg, csak azt lá
tom, hogy absztrakt módon fejezte ki magát mindig, mindenhol a nép." "Azt látom a faragá
saikon, a hímzéseiken, sőt, a szokások arzenáljába is utat törve csak ez tűnt elő bizonyság
ként, ez a lényegfelismerés. ez a stilizált ábrázolásmód, amelyik korántsem azonos azzal
a fajta realizmusigénnyel, amit napjainkban a múvésztöl elvárunk.'

És egy beszélgetés során Ember Marienne·nal: "Hogy honnan jöttem, nem titkolom.
Ahonnan jöttem, szükségszerű kötelesség volt a kitörés, felemelkedés. Nem én kívántam
így, hanem azok, akik sorsukban vagy életükben már csak általam emelkedhettek. Élmény
világom, tapasztalataim fele részét tőlük kaptam. Úgy hiszem, még mindig gazdálkodhatom
ezzel az életanyaggal. Népmüvészeti örökségrőlis tudok vallani, de ekkor nem a folklórról
beszélek, nem a külsőleges elemek mentömunkálatairól, hanem ennek leglényegéröl, ami,
úgy látszik, még sokak számára rejtve van, vagy nem veszik a fáradságot, hogy igazságát,
bonyolult közlendöit megismerjék. Bartóki értelemben a közeledést napjainkban nem ér
zem avultnak, tetszelgő nemzeti rongyrázásnak. sőt." "A hagyományok jogfolytonossága nél
kül a művészet el nem képzelhető. Nem tematikai kérdés a korszerúség, s ha az ember a
máról beszél, akkor a történelmileg felgyülemlett szellemi értékek érveit is használja, eszté
tikai stílusjegyeiket az új közlendő szolgálatába állíthatja."

Gyakran vetették azonban Huszárik szemére a nosztalgiát. Erről így nyilatkozott: "Nincs
brnnem semmi nosztalgia sem egy történelmileg idejét múlt világ felé. Még csak rezervá-
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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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