
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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Közöttünk él nemcsak a fagyöngy szívósságával, hanem újratermelődik,
sokszor az idősebb korosztály nosztalgikus ízlésvilágával. Sokan azt hiszik
(hittük!), hogy a világnézet, a korszerű közízlés művelődési rendszerünk lé-
tével automatikusan adott. Pedig ezt a nevelőmunkát minden korosztálynál
újra kell kezdeni. De nemcsak az új generációval van ilyen gond, sőt a
közízlés elmaradottsága elsősorban nem is generációs probléma. Adódhat
a kérdés: valóban a régi alapokban gyökeredző ízlés dominál ma? Ezt így
kategorikusan kijelenteni helytelen volna, hiszen a művelődéspolitikánk
uralkodó irányzattá tette a korszerű, szocialista kultúrát. Valljuk be, ma
még a lakosság nem is olyan kis részét tekintve, ez egyelőre csak vágy, s
nem a valóság.

Mi lehet az oka annak, hogy történetesen Margaret Mitchellt és sorolhat-
nánk még a rég (közel) múlt példáit — nem fújta el a szél! Azt hiszem,
többet kellene foglalkoznunk azzal, hogy az emberek jelentős része a mű-
vészettől elsősorban az érdekességet, a különlegességet, a „másságot" várja.

Az egyes emberek élete nemcsak biológiailag véges, társadalmilag is korlá-
tozott. Aki saját, egyéni életében csak kevesebbet tud megélni, keveset tud
változtatni a körötte levő világon, az ezt a kevéske változást keresi felfo-
kozva olvasmányaiban. Minél gazdagabb, élménytelibb a befogadó élete,
annál jobban találja meg önmagát napi munkájában, úgy változik a mű-
vészet, irodalom iránti igénye. A szűk élményvilágú, fantáziátlan embe-
rek így találkoznak a giccsl-csel. Ezért is meddő a rossz ízlést önmagában
ostorozni, az ember egészétől, és társadalmától elválasztani.

Gyakran hivatkozunk a józan észre. A kapitalista társadalom ideológusai is
előszeretettel hivatkoznak arra és meg is indokolják: az utca szürke emberét
a kulturális „tömegcikk" kielégíti, mi több. csak azt képes befogadni,. Ez azon-
ban nem több, mint leegyszerűsítése a kultúrpolitika nagyon is fontos társa-
dalmi funkciójának. A jóléti társadalom a kulturális szolgátatásokkal is mani-
pulál, ezek „konfekció" jellege elfedi a társadalom valós problémáit, a jólét
látszatát kelti. A szolgáltatással manipulált világban az utca emberére való
hivatkozás nemcsak az emberek differenciálódását hagyja ki a számításból,
hanem le is nézi az embereket: „eszi, nem eszi, nem kap mást".

Napjainkban a szórakozás — szórakoztatás kérdése igen sok vitát kavar.
A kérdés — és vita — jelentős, mivel mindkettő a megnövekedett szabad idő
fontos eleme. Nem lehet a szabad idő minden percét csak tudományos vagy
klasszikus művészeti önműveléssel eltölteni. Kell az embernek a „csak szóra-
kozni-szórakoztatni" programú kultúrpolitika is, de nem kizárólagosan elsőd-
legesen. A szocialista kultúrpolitika demokratizmusával nem fér össze, sem
az egyformásítás, sem pedig az egyoldalúság. Világunk, életünk igen összetett,
bonyolult, és ebben a világban az ember az események mozgatója és befoga-
dója is egyaránt. Lenin annak idején, amikor egyesek emlegetni kezdték a „ke-
nyeret és cirkuszt a népnek", ezt mondta: „Ami a cirkuszi játékot illeti —
ám legyen! De ne feledjük e mellett, hogy a cirkuszi játékok nem jelentenek
igazi, nagy művészetet, hanem csupán többé-kevésbé jó szórakozást. Ne feled-
jük, hogy a mi munkásaink és parasztjaink nem azonosak a római lumpen
proletárokkal. Nem az állam tartja el őket, hanem munkájukkal ők tartják el
az államot, ök csinálják a forradalmat, és azt példátlan áldozatok árán, vérük
hullásával védték meg. A mi munkásaink és parasztjaink valóban többet érde-
melnek, mint cirkuszi játékokat. Joguk van az igazi művészetre". — Az idézett
sorokból azonban sokan csak az „ám legyen"-t jegyezték meg. így aztán nálunk
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az utóbbi időben zöld utat kapott a szórakoztatás címén sok minden. Örök-
ségül kaptuk a múltból a kispolgári életeszményt, s még azt sem mondhatjuk,
hogy ez csak meghatározott körű társadalmi réteget érint.

Az óhajtott fejlett politikai öntudat, szocialista eszmeiség mellé nem zár-
kózik fel automatikusan a korszerű ízlés. Bármennyire is objektív körülmények
határozzák meg az ízlés alakulását, sok szubjektív hatással is számolni kell, s
nemcsak az egyén, de a társadalmi tudat szintjén is. Az ízlés világszemlélet,
de a legtágabb értelemben, amelyet a világnézeti kategóriák éppúgy befolyá-
solnak, mint az egyéni és társadalmi közérzet. A közízlésben jelen van a tár-
sadalmi környezet egészének érzelemvilága, kulturális színvonala és erkölcsi-
sége. Mintegy azonosulva a korral és a kort kifejezve magában.

Pártunk következetesen harcol a káros kispolgári eszmékkel szemben. Az
ízlésvilágot, az erkölcsi ideált, az érzelmi beállítottságot azonban nem lehet
csupán határozatokkal megváltoztatni. Évszázados beidegződésről, ízlésformák
megcsontosodásáról van szó, s ehhez kevés az a néhány évtized, ami felsza-
badulás óta eltelt.

A kispolgári ízlés, életérzés tovább él a munkásosztályban éppúgy, mint más
társadalmi rétegekben. A hamis illúziók lerombolása, a valósággal való szem-
benézés ezért vált ki egyesekben ellenérzést, tiltakozást. Korunk azonban nem
kedvez a bárányfelhőkkel körülkerített, szentimentális világképnek. A világ
kihívásokkal van tele, és ezek elől nem lehet elbújni. Ez a kor nem probléma-
mentes, tele van feszültségekkel, de együtt, közös akarattal és cselekvéssel vál-
toztatni lehet rajta.

Létünk fenntartása érdekében életmegnyilvánulásaink legfontosabb területén
szükségképpen gyorsan eleget teszünk a kor követelményeinek, hiszen más-
képpen nem létezhetünk. Eszünkkel is gyorsan eljutunk az élet bizonyos szük-
ségszerűségeinek belátásáig, de belső átalakulásunk jóval lassabban megy
végbe. Következésképpen érzelmi világunk megváltoztatása sokkal hosszabban
tartó folyamat.

A helyes cselekvésnek — a kulturális tevékenységben különösen — döntő
feltétele az ideológiai tisztánlátás. Mint ismeretes, mi a marxizmust nem dog-
marendszernek, hanem nyitott tudományos elméletnek és világnézetnek tekint-
jük. Csak az élő, a klasszikusokat mélyen értő, a mai kérdésekre választ adni
tudó, szüntelenül választ kereső marxista elmélet tarthat számot hegemóniára
társadalmunkban, biztosítva azt a szerepét, amelyet a szocialista társadalom
kohéziójában is be kell töltsön. Nemcsak a kommunistáknak, de paradox módon
azt mondjuk: mindenkinek érdeke, hogy ez az elmélet ne merevedjék
meg, segítse az új jelenségek felismerését és az új problémák megoldását. Ami
azt is jelenti, hogy a marxizmus hegemóniáját csak ideológiai vitákban lehet meg-
teremteni : figyelve minden tartalmas, tárgyszerű, érdemi véleményre, ha más-
képp közelíti is meg a problémákat, mint mi, mindig készen arra, hogy az eltérő
vélemények igazságtartalmát vizsgáljuk, racionális magvát keressük és kibont-
suk. „Nem lehet elképzelni egyetlen embert sem — írja Gramsci —, aki ne
lenne filozófus is. aki ne gondolkodnék, mert a gondolkodás az embernek,
mint olyannak a sajátja . . . " „

Tudom, hogy e kérdésekben sokan nem értenek egyet véleményemmel, de
ha az olvasót továbbgondolkodásra, esetleg véleménynyilvánításra, vitára kész-
tetem, már nem volt hiábavaló e sorokat leírni.

MOLNÁR VILMOS
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