
FORUM
„A házunkat nem mondhatnám
valamilyen szépnek"
(Olvasótáborban - cigánygyermekekkel)

Ahol lakunk...

— Még a telepről szeretnék mesélni... A telepen sok kis ház van, de van
olyan, amelyikben van szoba is... Sok olyan cigány él, aki nem dolgozik, csak
iszik... és . . . tanárnéni... járnak az étterembe, meg mittudomén mit csinál-
nak azok. Magyarok között is ismerek ilyen embert, sokat...

(Éva)

— A cigánytelepen vannak olyan házak, hogy vécé sincsen, teteje sincsen.
Ezeket a kis házakat ... putrinak hívják. A putriban szoba nincsen, csak egy
kis konyha, de az is kicsi nagyon. Padlója nincs, csak föld... A putriban lak-
nak tizen, öten, hárman...

(Hajnalka)

— Hát, mikor R.-éknak az anyukájuk... a hátunk mögött laknak, azok min-
dig kiabálnak. Az apja veszekszik az anyukájával, mert az anyukája beteg, az
apja meg székfüt szedni jár, de a pénzt mindig viszi magával... nem hagyott
otthon. És így mindig ezek hatforintos kenyeret vesznek. És ők adják még a
munkába járó gyerekeknek is a kenyeret... Hát a környékünkön igencsak
veszekednek, meg kiabálnak, néha még a kaput is kidöntik... összevereked-
tek a Dezső a Feri meg az apja...

Mikor egyszer apukámmal átmentünk mindnyájan Micu bátyámékhoz, köszönt
apukám Micu bácsinak, mert azok olyan barátok, mindig ketten szoktak men-
ni halászni...

(Róna)

— Én nem putriban, én a tóparton lakok tanárnéni! A tópart a Rózsa Fe-
renc út.

(Hajnalka)

— A házunkat nem mondhatnám valamilyen szépnek, de... Én igen, tanár-
néni én jól érzem magam benne... A szobában egy rekamié, egy sezlonnal,
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egy heverővel, van egy televíziónk, egy rádiónk, egy konyhaszekrény, a kony-
hában ki van csempézve az asztalnál, meg a gáznál... Van egy fogas, amire a
kabátokat tesszük, a konyhában van egy tükör, egy kis kerek tükör... Fürdő-
szobánk, az nincs, de azt akarja apukám meg anyukám, hogy majd kibontják
a konyhának az ablakát, oda még egy szobát akarnak a bátyámnak, meg hát-
ra egy kisházat, már meg van a fele... Nagy udvarunk van, meg kerítés... A
kertünkben, tanárnéni, van most kukorica, hagyma, paradicsom, krumpli...

— Nekünk van egy szobánk, egy konyhánk, egy spájzunk, a spájzból izét
akarunk csináltatni... fürdőszobát, amellett van olyan — hogy is hívják...
nyárikonyha, abban laknak a nénémék...

(Hajnalka)

— A lakásunkban van benne tévé is, akkor mosógép is, szekrény is van,
van konyha meg szoba... Nem mindnyájan egy szobában lakunk, a testvérem
a mamával alszik...

(Ilona)

— A házunkban kettő nagyszoba van, meg egy konyha, hátul van még egy
nyárikonyha, igen jól elférünk. Én, meg Irénke egy ágyon alszunk. Az Évi
már férjhez ment, úgy, hogy az összes gyerek nem egy szobában alszik...

(Ibolya)

— Hát mi nagy házban lakunk, hát van két szoba, egy nagyobb szoba és
egy kisebb... egy konyha... más semmi... Csak ketten lakunk benne, én
meg anyukám...

(Éva)

— A lakásunk kétszobás, egy konyha, egy fürdőszoba, több nincs... A für-
dőszobában még nincs víz, meg kád. Az utcában már van víz, be lehet kötni.
Közel van hozzánk a kút is...

(Annamari)

— Igen, van nálunk televízió, hűtőszekrény, van még lemezjátszó, az olyan,
hogy együtt van a rádió vele... A televízióban szoktam filmeket nézni, meg
ilyen tudományos híradót... Deltát. Lemezek között van a „Nap kapujában"
Koós János énekli, meg van a Hopp, Te Zsiga is, a többire már nem emlék-
szem. .. Igen, ezeket a lemezeket szoktam hallgatni. A rádió már kétéves, het-
vennyolcban vették. A lakásban nincs parketta, betonos. Én mindig a nagy-
szobában szeretek aludni. Apukámmal együtt szoktunk aludni egy háromsze-
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mélyes rekamién. Van még bent egy... a nagyszobában van a hűtő, egy két-
személyes ágy, a kisszobában van két kétszemélyes — nem is — egy kétsze-
mélyes ágy és egy egyszemélyes. És ott van a dohányzó, és ottan van a lemez-
játszó, mert ottan szoktuk hallgatni. Vasárnaponként a nagyszobában túl me-
leg van. A kisszobában alszik a többi testvérem. Mást nem bírok mondani...

(Jóska)

Család...

— Mi négyen vagyunk testvérek, és apuval élünk... Anyu nem lakik M-on.
S-en. Ott lakott az mindig, S-en. Nem, nem szoktam látogatni... Most van
anyukám, fogadott anyukám... Öt szeretem... Igen, jó hozzám...

(Ibolya)

— Anyu dolgozni jár, egy munkahelyre apuval... Dohánygyárba... Reggel
elmennek és mindennap hazajönnek... Néha autóbusszal, néha munkásjárat-
tal. Van, amikor éjfélre jönnek haza, van, amikor négykor kelnek. Én nem
nagyon szoktam velük találkozni, mert nem otthon szoktam aludni... Mamá-
méknál... Igen, bennünket a mamám nevel. Legjobban mamámékkal szeretek
lenni. Apukám nagyon jó ember, ha valamit kérek tőle, megveszi... Szeret
bennünket... De mindig fáradt, mindig pihenni akar otthon. Apukám har-
minchárom éves, anyukám harminckettő... Legjobban... Legjobban anyuká-
mat szeretem. Néha bánkódok is utána, mikor gondolom, hogy ma este nem
jön haza, vagy sokára jönnek haza... Amikor először ment a dohánygyárba,
azt gondoltam, hogy többet nem jön haza...

(Annamari)

— Legjobban szeretem a családban anyám, apám, Miki, Pali testvéremet.
Lakik nálunk a néném, Erzsinek hívják, ő mos ránk... ö anyámnak a mos-
tohatestvére. Én otthon elmosogatok, s van amikor a néném azt mondja, hogy
nyújtsak el, vágjam el a tésztát, meg van, amikor felsúrolok, a gázkályhánkat
letörlöm... Igen, szoktunk otthon táncolni, tanárnéni, közösen. A magnót fel-
kapcsoljuk. .. Igazi cigánytáncot is, tanárnéni, mert nekünk sok van... Cigány-
tánczene is sok van, már lehet, hogy egy szalag tele is van...

(Hajnalka)

— öten vagyunk testvérek. A bátyám tizenhat lesz, a nővérem tizennégy,
az öcsém tíz, a másik öcsém kilenc. Én meg tizenkettő... Édesanyám a téesz-
ben dolgozik, de tavaly dolgozott üveggyárban, csakhogy nem bírta a lába...
meg a háta sem... Apukám nem engedte dolgozni... Igen, tudom, hogy apu-
kám háromezeröt—négyezer között keres. A KTSZ-ben dolgozik. Mostan, taní-
tónéni, családi pótlékkal együtt hétezret keresett kereken. Vesznek nekünk
sportmackókat, már mindnyájunknak meg van, most nekem is ez a piros
sportmackó háromszázhetvenöt forintba került. Megveszik a csizmákat, a téli
cipőket, kabátokat akarnak most venni a nővéremnek, meg nekem. Utána a
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bátyámat akarják, meg a két öcsémet... felöltöztetni, igen... Otthon a nővé-
rem szokott főzni, nyújtani, de most már tud egy kicsit tésztát vágni is. Anyu-
kámnak megcsinál minden dolgot... Én, tanítónéni, otthon mosogatok, meg az
ajtókat le kell törülgetni, meg a konyhaszekrényt, ez fehér mind... Igen, taní-
tónéni, mi szeretjük a szépet, a tisztát. Apukám az udvart is tisztán tartja,
meg virágoskert is van. A kertet mindnyájan gondozzuk...

(Juli)

— Apám nagyon szeret engem, mert ez az egy lánya van. Tanárnéni, már
három lánya lett volna apámnak, de az egyik halva született, a másik két éves
korában halt meg... Apám nem nősült meg, még most se, nem is szeretném...

(Hajnalka)

— Anyu T-on dolgozik, a Baromfifeldolgozóban, ott tollakat válogat, pucol.
Apu a téeszbe rakodó. Anyu olyan négy ezernél felül szokott keresni, van ami-
kor alul. Apu háromezernél alul vagy felül... így otthon mindent megkapunk,
igen. Igen, ráérnek a szüleim néha... Anyu szokott főzni, meg van, amikor el-
megyünk moziba, mamámék, meg otthon, apuval focizunk. Apu negyvenéves,
anyu meg harminchét, ök nevelőszüleim. A saját szüléimet nem ismerem...
Igen, szoktunk kirándulni. Nem az egész család. Apuval szoktunk menni. A
testvérem már volt Budapesten, ö is ilyen jutalomkiránduláson... Ö mostoha-
testvérem, mert neki van egy másik anyukája, aki M-on él. Apu szokott otthon
olvasni újságot, van, amikor könyvet, meg az éjjeli szekrényben is van. Van
vagy háromszáz könyv otthon. A testvérem az olvasókönyvből szokott...

(Jóska)

— Anyukám meg ideges, tanárnéni... már beleszúrta magába a kést is, mert
sokat beszélt az apám... Igen, ez éjszaka zajlik, mi meg nem tudunk aludni.
Minket nem bánt, nem bizony, én nem félek... Csak beszél, minden szót el-
mond vagy százszor... Igen, részeg... A kocsmába jár, meg Császár Zoli bá-
csihoz, meg az étterembe. Dolgozik az sokat, nem tudom, lehet, hogy azért
mert elfárad... Csak... Csak rosszul esik, amikor idegesíti anyámat... Szeret-
ném, ha szépen élnének, megegyeznének, igen, szeretném... Hogyha rendeseb-
ben viselkednek, nem beszélne annyit... Amikor nálunk lakott, a pénzt igen,
akkor hazaadta. Én nem tudom, hogy hivatalosan elváltak-e... Igen, szoktam
vele találkozni, szokott nekem adni apám pénzt is...

(Éva)

— Nem tudom, nekünk sok pénzünk van-e? Pestre akarnak menni apámék,
engemet is visznek... Házat veszünk, igen. Apu ott dolgozik. Nem tudom,
mit... Már egyszer leszámolt, most azt mondta, hogy gumigyárba akar men-
ni. Az előző helyén vagy négyezerötszázat keresett. Anyu otthon van, főz. Ott-
hon ebédelünk. Legjobban a borsólevest, meg a tejbegrízt szeretem. Minden
nap főzünk ebédet...

(Ibolya)
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— Nekünk, tanárnéni, kedvenc szórakozásunk az alvás... Hát mit csinál-
junk. Nem engednek tanítónéni, fel, sehova se, csak a bátyámat engedik...
Tanítónéni, már nekünk hét órakor aludni kell. Még megnézzük a mesét, azt
megengedik, utána tévéhíradó se, semmise... Nem, mi nem megyünk a másik
szobába, mi egyben vagyunk, csak külön alszunk... így aztán én belül al-
szom, a nővérem kívül, aztán egymást átöleljük, és alszunk...

(Juli)

Igen, várnak engemet otthon, apukám szeret engem a legjobban, meg a há-
rom fiút... Anyukám is megmondta, hogy nem szereti a három fiút, engemet
a legjobban, mert engem is visz magával... Mert ha ' van nevenapja, akkor
mindig szoktam vinni neki virágot... Mikor kórházban volt, babát szülni, ak-
kor meg én kimostam a ruháját... Meg hoztam vizet... A Rózsika otthon nem
szokott segíteni. Ő már nagyobb nálam, ötödikbe ment át. A másik testvérem
kisebb, óvodás. De egyik se tud vásárolni, csak én... Csak engem tudnak a
faluba küldeni... Apukám Pesten dolgozik, tegnap is hazajött, minden pénte-
ken. .. Busszal, vagy vonattal jön haza... Rendesen haza szokott jönni, nem
iszik... Néha iszik, de anyukámmal nem szokott veszekedni, csak egyszer...
Mikor nagyon részeg volt... de akkor kimentem mamámékhoz... Mamámék
is nálunk laknak... Mikor apukám hazajön, kipakol nekünk, anyukámnak,
utána leveszi a zokniját, cipőjét és lefekszik...

(Ilona)

Iskola...

Az osztályunkban huszonhármán vagyunk... Igen, kisdobos vagyok, ott
sportfelelős... Ha az őrsvezetőnk azt mondja, hogy verseny lesz, vagy valami,
akkor én kérem el tanítónénitől a sportszereket. De a sportversenyeket nem
én irányítom... Igen szeretek sportolni, legjobban úszni szeretek. Az osztály-
társak szeretnek engem, a tanítónéni azt szokta mondani, hogy énrólam, meg
a Szabó Tündéről vegyenek példát. Szabó Tünde a legjobb barátnőm. Én meg
a Szabó Tündéről veszek példát... Harmadikban is kaptam könyvet, meg ok-
levelet. A könyv címe az, hogy „Szülőföldünk, Budapest"...

(Annamari)

Az iskolában a testnevelést szeretem a legjobban: futballozni szoktunk, meg
kirándulni szoktunk az erdőbe, voltunk az alumíniumgyárban is... A tantár-
gyak közül a matematikát szeretem a legjobban. A nyelvtant nem szeretem,
se az olvasást, mert ottan tartalmat kell mondani... De olvasni szeretek, igen.
Sokat szoktam olvasni, a Robinzon Krúzót(!) a „Préri"-t is olvastam, meg
meséket...

(Jóska)

Dankó Pista út 9 szám alatt lakom. Dankó Pistáról nem tudom ki volt...
A tanítónénink nem T-re való, K-i. Somodi... Somogyi... nem tudom már

hogy hívják... Mindig elfelejtem. Csak egy évig tanított bennünket. Tanított
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még bennünket S. tanárbácsi... Tanárbácsit sokkal jobban szeretem, mert
szokott mesélni, meg amikor nincs tornaóránk, akkor kivisz bennünket. Nem
tudom, hányas tanuló vagyok, a bizonyítványomat nem néztem meg, bent
hagytam az iskolában. Volt benne egyes is. Csak egy... De nem buktam meg,
átmentem, negyedikbe...

(Ilona)

Napközis voltam, de most otthon tanultam. Van nekem otthon egy külön
sarok, meg fiókom is van, külön, a szekrényben. Most háromegész-hét lettem.
Legjobban az éneket, meg a rajzot szeretem. Meg a testnevelést, igen...

(Ibolya)

Hármas tanuló vagyok. Amúgy szeretek tanulni, csak azt nem szeretem, ha
verekednek...

(Hajnalka)

Ebbe, az ötödikbe, négyes voltam... Év végére... Igen, szeretek tanulni,
csak a matekot nem szeretem. Mert odafigyelek én, de nem szeretem. A ma-
tek rossz. Ha nagy leszek? .. .Hát tanárnéni, dolgozok gyárba, vagy valahol
dolgozok, igen, nyolcadik osztály után. Hát lehet, csak segédmunkás lehetek,
mit tudom én... Nem érdekel engem, de nem tanulok tovább... Nem tudom,
miért nem szeretek tanulni, de még azt sem tudom, tanárnéni, hogy mi le-
gyek. .. Édesanyám még nem döntött. De apukám is azt mondja, hogy tanul-
jak tovább... A tanáraimat szeretem, tanítónéni, a kapcsolatom egész jó ve-
lük. .. Az osztályunkban a gyerekek: mind cigány, mind tanítónéni... És mind
unokatestvérem...

(Juli)

A tábor...

Igen, éppen hazafelé akarok indulni, meguntam a tábort. Azért, mert most
rámszólt a Pista bácsi... Meg azt mondta a Pannika néni, hogy pukkadjak
meg... Nem akartam figyelni, bedugtam a fülemet, nem szeretem Imre bá-
csit. .. nem szeretem hallgatni Imre bácsit... A pipacsról mesélt, meg Móricz
Zsigmondról... Éngemet nem érdekelt a titkos levél se, mert én nem szeretem
az olvasást se, semmitse... Gyakran szomorú vagyok, tanárnéni... Én nem
szeretem a foglalkozást... Csak inkább szomorkodok, heverészek... Tessék
inkább másról kérdezni, tanárnéni... A telepről...

(Eva)

Tudtam, tanítónéni... tudtam, hogy ez olvasótábor lesz, mert N. tanítónéni
már ezt nekünk mondta, és őt szeretjük mi az iskolában... Igen, tanítónéni,
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szívesen jöttem ide, mert itt tanítónéni, játszunk, fürdünk, kicsit tanulunk is.
foglalkozunk... Beszélgettünk József Attiláról, meg József Jolánról, a nővéré-
ről, meg megjegyeztem, tanítónéni, a Kun Jánost, azokat a balladákat... az
Ágnes asszony-t, a Fehér Annát...

(Juli)

A táborban jól éreztem magam. Legjobban a strandolást szerettem. Legszí-
vesebben arra emlékszem, amikor éneket tanultunk. Akikkel egy csoportban
voltam, egy faluból valók, mindegyiket ismerem... Jól megvoltunk egymás-
sal. .. Minket meg szoktak dicsérni, mert a reggeli tornánál a mi sátrunk van
ott legelőször, volt, amikor csak mi voltunk... Rossz emlékem a táborról
nincsen...

(Annamari)

Itt, a táborban legszívesebben fürdeni szerettem, meséket hallgatni... Az
összesben a fürdés tetszett a legjobban...

(Hajnalka)

Tanárbácsi azt mondta, hogy aki tud olvasni, és akar, mehet táborba... Ol-
vasásórán volt, és mindenkit kérdezett. Én tudtam olvasni, meg még hárman..,
így aztán minket választott ki tanárbácsi... Tudtam, hogy olvasótáborba, vagy
mesetáborba jövök... Én még nem tudtam, hogy milyen ez a tábor, mert még
egyszer sem voltam itt... A tábortól különösebben nem vártam semmit...
Legjobban tetszett a táborban, az . . . izé... amikor meggyújtották a tüzet,
meg a fürdés, meg a mesefüzet írása. Ha hazamegyek, legelőször a tábortüzet
mesélem el...

(Ilona)

Van egy testvérem, Mikinek hívják, ő tizenkettő éves, már hetedikbe megy.
Szeretett volna eljönni, ide a táborba, de nem hívták... Engem az osztályból
tanítónéni választott ki ebbe a táborba, mert jó tanuló vagyok. Négyegész-
nyolctizedre végeztem.

(Annamari)

Ha hazamegyek, a szüleimnek azt fogom mondani, hogy jól éreztem magam,
jövőre is szeretnék elmenni, mert ott jól bántak velünk, finomakat adtak en-
ni. .. Szeretnék még itt lenni tovább. Egyformán választom a foglalkozásokat
meg a strandolást is. A foglalkozásokon megismerkedtünk József Attilával,
hogy mit csinált saját magával... Intézetbe került... megbetegedett az anyu-
kája, s hogy József Attilát intézetbe adták... s ott a gyerekek csúfolták, hogy
intézetbe van, mert egyforma ruhát adtak r á . . . és kicsipkézte magát... vala-
hogy a szalmakalapját... és ezért elverték, másodjára is... Utána... József
Áron, az apja otthagyta őket, elment a háztól, ki Amerikába, de csak Romá-
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niába jutott el, s ottan új családot alapított. Ez nekem nem tetszett, mert a
felesége nagyon beteges, beteg asszony volt, s három gyermekét nem tudta
ellátni... És . . . és József Attila sok verset írt, még írt arról is, hogy az anyja
ellátta, pedig olyan szegénységben éltek... És József Attila író lett, az „Alta-
tó"-t is ő írta...

(Jóska)

Olvasni? Kicsit szeretek. Meséket. Sárkányost, tündérmeséket, meg kirá-
lyost. Otthon a „Kincskereső kisködmön"-t olvastam, meg amikor Nagyvis-
nyón voltunk olvasótáborban, ott is kaptunk könyvet, azt is olvastam... An-
nak a címét már elfelejtettem. Ide, az olvasótáborba volt kedvem jönni... Azt
mondta apám, hogy mehetek...

(Hajnalka)

Ha elmennek anyukámék, kapálni, reggel, az öcsémet elküldöm mamámék-
hoz, én otthon felsúrolok, kitakarítok, meg olvasom a meséskönyveket. Emlék-
szem a „Rab ember fiai"-ra. Hogy ki írta ? Már nem emlékszem... mert régen
olvastam. Ezt a könyvet a legelső táborban kaptuk... Aztán ezt a könyvet el-
vitték a bátyámék, vissza sem hozták. A kincskereső kisködmönt? Azt Móra
Ferenc vagy Petőfi Sándor? . . . Nem tudom... Ezen kívül, persze sok van
otthon...

Volt nekünk tanárnéni vagy ötven darab, de már nincs egy se, mert hogy
az öcsém még kicsi volt...

Igen, tanítónéni, könyvtár M-on az iskolában is van, a legutolsó teremben
az új iskolában van egy nagy könyvtár, még azzal szemben van egy másik
köyvtár, és még a községi könyvtár... a kultúrház a községi könyvtár... az
egy nagy terem, ott van a táncoló-, diszkóhelyiség, meg van két könyvtár,
egy felnőttkönyvtár meg egy gyerekkönyvtár, egy zongoraterem, egy öltöző...
Én legjobban a könyvtárt szeretem, mert jó mesék vannak benne. Beiratkoz-
tam én még ebben az évben is, elolvastam két könyvet, utána visszavittem,
mert meguntam az olvasást. Már csak az iskolai könyvtárból olvastam, de
ottan nem volt szabad kivinni, csak ott lehetett olvasni két óra hosszat...

(Juli)

A verseket, olyan közepesen szeretem. Olyan könyvek otthon, amiben ver-
sek vannak, nincsenek. A könyvtárból szoktam kihozni a Cini-cini muzsikát...

Gyakran szoktam járni könyvtárba. Mindig járok. Bemegyek, olvasgatok, és
szoktunk kihozni könyveket... Meg amikor készülünk... ilyen . . . anyák nap-
jára. .. akkor is odamegyek, ottan Esztike nénivel íratok ki verset... Esztike
néni a könyvtáros. Még van egy másik néni, azt nem ismerem. Esztike néni-
nek a vezetéknevét nem tudom... Esztike néni szokott adni verset az osztály-
társaimnak is. írógéppel készíti, úgy, hogy megkeressük, mondjuk a cini-cini
muzsikát, vagy másféle könyvet, s abból választunk. És Ö, szívesen leírja
géppel...

(Jóska)
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Táborozás előtt...

Legszívesebben? Tanárnéni, mindjárt megmondom... mosni... Vágyam? . . .
Igen, van, de mit tudom ón már... Inkább a tópartról beszélek...

(Hajnalka)

Én autó-motorszerelő szeretnék lenni. Mert otthon szoktunk, mikor apunak
elromlik a motorja, akkor azt szoktuk megcsinálni... Igen, tudom, hogy addig
még sokat kell tanulni hozzá... Én szoktam elmenni alkatrészért apuval, ő
mondja, hogy mutassam meg, milyen kell... a kipufogócső... a gyertya... leg-
jobb a Bakony gyertya, mert legjobban azzal indul a motor... Van egy pót-
kocsis motorunk is...

(Jóska)

A legszebb szó? Kettő? Amelyik nekem legszebb? Nem is tudom... udvari-
as. .. meg .. .hazaszerető...

(Annamari)

— A beszélgetések 1980. nyarán, Tiszaörsön, a járási cigánygyermek-olvasó-
táborban hangzottak el. Az interjúkat Lukács Tiborné és Hajnal Imre készítet-
ték, a részleteket válogatta:

GAÁL SÁNDOR

Ízlés, kultúra, világnézet
Az ízlésen nem lehet vitatkozni — mondták a latinok, de úgy látszik, ez a
mondás is átalakulóban van. Mostanában igencsak vitatkozunk az ízlésről.
Valljuk be: nemcsak az ízlések különbözőek, de a fogalom értelmezése kö-
rül sincs minden rendben.

A közízléssel kapcsolatban mostanában türelmetlenek vagyunk. Keres-
sük a korszerű, a szocialista ízléseszményt, s ostorozzuk az ízlésvilág el-
avult elemeit. Bármennyire is jogosnak tűnik a „türelmetlenség", tudomá-
sul kell vennünk a jelenlegi — az itt és most — ízlésállapotot. Azt, hogy az
emberek nem olyanok, amilyeneknek elképzeljük(tük) őket. Nem azért kell
ezt tudomásul vennünk, hogy az elavult ízlésnormákat érintetlenül hagy-
juk, hanem hogy feltárjuk az elmaradottság okait. A rossz ízlés nem tűri
el az adminisztratív intézkedéseket, de azt sem, hogy az ízlésnevelést fügy-
getlenítjük a társadalmi problémáktól, a világnézeti neveléstől.

Vitatkoztam fiatalokkal, értelmiségi dolgozókkal, és felmerült, mint „íz-
lésforma" pl. Margaret Mitchell „Elfújta a szél" műve. Vajon, mennyiben
felel meg az a „ragaszkodás", úgy ezzel az irodalmi művel, vagy más, ha-
sonló művekkel kapcsolatban, értékítélet mai korunk ízlésének. Bármeny-
nyire is kérdőjelezhető (sajnálatos?), az effajta igényt nem fújta el a szél.
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