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Még csak nem is tombol a közízlés
Nem tudom, kedves olvasónk, hol fog tartani a hazai táncdal-

fesztivál, mire ez a kisdolgozat megjelenik. Arról írok, amit
január 22-ig láttam, erősen gyanakodva, hogy olyan lesz ez
azután is...

Ha a január 22-i dátumra, a második elődöntő napjára
tekintünk, és nem korlátozzuk asszociációs ösztöneinket, vélemé-
nyünket derűsen ebben a fohászban összegezhetjük; Isten, áldd
meg a láncdalfesztivált! Dehát megint hiába kérjük az Urat..

Nézem a zsűrit, ahogy földrajzilag és egy-egy meggárgyult
tekintettel az egész országot képviseli, és eszembe jut egy
szolnoki kalandom.

Van annak tizenöt éve is, hogy - ha jól emlékszem -
közművelődési tanács néven a már egyébként is forradalmasított
szocialista kultúrát még előbbre taszították - Szolnokon is. Én a
Magyar Hírlapnál dolgoztam akkor, és elcsábultam a szolnoki
elvtársak távhívó szavára. Ha jól emlékszem, a tanácsházán várt
a kulturális brigád, amely elmondta, hogy „új fordulatot vett a
helyzet". Áll a közművelődési tanács, van benne munkáslány,
vasesztergályos, tanár, közművelődési szakember, kiszista, szí-
nész, pártmunkás... Vagyis képviselve van minden réteg, ekép-
pen ez a leghivatottabb testület, amely eldöntheti, mi a szép, mi a
csúnya, mitől lesz művelt a dolgozó.

Persze, hogy megjelent a szöveg, csak épp került mellé egy
illusztráció, ami grafikának látszott, de valójában karikatúra volt,
és miatta a sajtóközlemény homlokegyenest az ellenkezőjét
jelentette.

Ez a „közművelődési tanács" jut eszembe, ahogy nézegetem
a táblaemelgető magyar népet, és újra csak azt mondhatom, amit
más szövegösszefüggésben már megírtam egyszer hálásak
lehetünk Trianonnak. Tessék elképzelni, mikor éme véget egy-
egy táncdalfesztiválos közvetítés, ha mind a hatvanhárom megye
emelgetné a képernyőn a pontjait.

Hát munkáslány az nincs a zsűriben, de egyébként ott
esztétizál a nevünkben a frusztrált háziasszony, a műszaki
értelmiségi... Láthatóan a jelenleg favorizált réteg, a középosz-
tály. Amelyik pontosan úgy nem létezik ma, ahogyan munkás-
osztály nem volt akkor.

Nem tudom, ha a nézőnek, a fellépő előadónak lehetősége
volna arra, hogy megszolmizáltassa a tisztelt zsűrit, hányról
derülne ki, fogalma sincs, hogy mi terem a dóremifán.

Nem szívesen vetem össze a mostani táncdalfesztivált azzal a
legelsővel,amit valamikor a hatvanas évek elején, ötvenhat után
láttunk.Akkor hivatalosan tilos volt a magyar rádióban nyugati
„slágerzenét" játszani. Ezért is hatalmas élmény volt a fesztivál.
De népünnepély azért lehetett, mert belehallottuk összes kimon-
datlan kívánságunkat, teljesületlen vágyunkat

Amiért mégis összevetem az akkorit a mostanival, annak oka
a jól látható központi lóláb, ami belógott a képbe akkor is, amikor
az új ki mit tudót néztük, s belóg most is, amikor az új
táncdalfesztiválnak „örülhetünk".

Ezt akarja a központi lóláb jelenteni: „Új rendszer van, új
tehetségeket fedezünk föl, kaput nyitunk az új energiáknak."

Kádárék alatt ez valamennyid igaz volt, ma azonban tökéle-
tes hülyeség. Akkor már közel húsz éve nem jöhettek elő az új
tehetségek, akkor már közel húsz éven nem nyílt kapu az új
energiáknak. Ott álltak a sorompóval lezárt startvonalnál a
fiatal, erős tehetségek. És amelyik közülük lojális volt, vagy -
fogalmazzunk szebben - illojalitását nem hangsúlyozta, az
elindulhatott, az nyerhetett, az népszerű lehetett. Némelyik akár
még olyan helyzetbe is beküzdhette magát, amelyikben a rend-
szerrel szembeni ellenérzéseit kifejezhette - egy-egy metaforaér-
tékű, berúgással, kukaborogatással... És akkor az egész ország
tudott arról, hogy mondjuk Pécsett az Illés-együttes fellökött egy
szemetes bödönt.

Most meg ezeken a táncdalfesztiváli elődöntőkön évek
óta ismert profik érik el a hatodik-ötödik-harmadik-máso-
dik helyezéseket. Ha valóban annyira jók, új tehetségek, új
energiák volnának, már rég világhírűek lehetnének. A kutya
nem akadályozná őket ebben.

Szomorú, ahogy jönnek a képernyőre a megereszkedett
arcú uraságok és ténsasszonyok, és a legújabb tiniszerkóban
elnyávogják dalukat, majd mennek vissza oda, ahonnan - az
új világ! - előrángatta őket: a süllyesztőbe. így történhet
meg, hogy a közönség kedvencének még akár nyolcszázti-
zenhat pont is összejön az egész országból! Miközben a
rendszertváltott „közművelődési tanács" rétegspecifikus za-
varában pontokat osztogat. Holott a fehér zászlót kéne
föltartania.

Hja, kérem, lopni tudni kell! Még politikai gondolatot is.
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