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Majdnem vészjelzés
Gondolatok egy interjúkötet olvasása közben

Értelmiség és kultúra címmel izgalmas olvasmányt kínál a Megyei Művelő-
dési és Ifjúsági Központ. Értelmiségiekkel készített interjúk jellemző részlete-
it ragadja ki Pásztor Judit, jó érzékkel tapintva rá az önmagukon messze túl-
mutató kijelentésekre, véleményekre.

Az értelmiségi lét bonyolult ellentmondásai és feszültségei tükröződnek a
kérdésekre adott válaszokban. Társadalmunk torzulásai, mélyen gyökerező
válságjelenségei éppúgy benne rejlenek a gyakran tétova, határozatlan megnyi-
latkozásokban, mint a felszín alatti lázadások apró szikrái a szubjektumban ér-
lelődő elégedetlenség nehezen megfejthető, titkos jelei.

Nem mindig tudatos a megfogalmazás, de az olykor hevenyészett mondatok
által elindított képzettársítás mindig messzire vezet. E könyv sorai között leg-
alább annyi olvasnivaló van, mint a sorokban. Épp ezért nem könnyű olvas-
mány, s nem könnyűek, nem felemelők a tanulságok sem.

Egy-egy véleményt többször is át kell gondolnunk, hogy a mélyebb rétegek
is feltáruljanak. ízlelgetni kell a jelzőket /"mi eléggé zajos életet élünk..."/, mert
gyakran az apró részletekben rejlik a lényeg...

"A mai hajszolt világban" élő értelmiségiek helyzete, a kultúrával való kap-
csolata, az igazi értékek iránti vonzalom esetlegessége és bizonytalansága: nem
szívderítő. Azt már nehéz lenne kibogozni, hogy mindez mennyiben oka és meny-
nyiben következménye a társadalom általános értékválságának.

Gyakori hivatkozási alap a szabadidő hiánya. Ismerve és elismerve a min-
dennapok gyötrelmeit, a másod- és harmadállások kényszerét, a nem működő
szolgáltatásokat, az időt rabló közlekedési és egyéb tortúrákat, a "kisördög"
mégis eszembe juttatja G.B. Shaw egyik bölcs mondását, miszerint "amit na-
gyon fontosnak tartok, arra mindig van időm". Egy eretnek kérdés: Vajon, mi,
értelmiségiek valóban nagyon fontosnak tartjuk a kultúrát? /Elnézést kérek,
vegyék úgy, mintha nem is kérdeztem volna semmit.../

A hasznos, elgondolkodtató könyv előszavát Kerékgyártó István írta, jól rá-
hangolva az olvasót arra, hogy ki-ki át tudja élni és érezni "a társadalmi-kultu-
rális hatások közötti konfliktusokat, feszültségeket".

Ez a kötet: figyelmeztetés. Majdnem vészjelzés! Érdemes lenne komolyan
venni és levonni belőle néhány következtetést. Nem csupán a meditálás kedvé-
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ért, hanem a konkrét, gyakorlati cselekvés sürgetése érdekében. /Reményked-
ve, hogy talán még nem késő.../

Nagyon egyetértek ugyanis Kerékgyártó Istvánnal abban, hogy "míg a ....
tudás, értékteremtés újra meg újra visszavonul, addig azok az értelmiségi élet-
vitelek és magatartások sem jöhetnek létre tömegesen, melyek minden kor-
szakban a szellemi azonosulás formái voltak. S ennyiben a közművelődés tár-
sadalmi jelentőségéről is szó van. Mert ha bevalljuk, ha nem, az értelmiség ak-
tívjelenléte nélkül aligha érhetünk el eredményt."

Kópiás Sándor
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