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Irodalom
CIGÁNYOK, honnét jöttek - merre tarta-
nak? - Bp. 1983. - 385. p.
ERDŐSS Kamill cigánytanulmányai. - Bé-
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Molnár H. Lajos

„Éteri" irodalom
Talán a fővárosi írók és iroda-

lomkedvelők másképp érzik, ám a vi-
dékieknek egyre kevesebb „csatorná-
juk" marad az úgy-ahogy létező ma-
gyar irodalom érzékelésére. Egészen
pontosancsakegy...

Mert a könyvkiadás olyan, amilyen,
legkevesebb kötött-fűzött papíros ép-
pen a szépirodalomnak jut. Az irodal-
mi folyóiratok agonizálnak, és ame-
lyikre ez még nem igaz jobbára azon is
meglátni a vírus áldatlan munkájának
köhintéseiL A televízió - a sok vihar,
háborúskodás és politikai kereszttűz
közepette - mintha feladta volna a
műfajt, igazán csak egy-két kivételes
műsorától eltekintve (melyeket amúgy
is rossz időben és nem a legjobb helyen
sugároznak). Igen, csak a rádió maradt
valami csoda folytán, magam nem tu-
dom megfejteni, hogyan.

Tény: jobbára a rádióból tudom,
hogy forgatnak még tollat némelyek e
hazában, hogy - bár néha meghal kö-
zülünk egy-egy társ - még nem pusz-
tult ki valamennyi író, költő és irodal-
már, hogy minden búbánat és érdekte-
lenség közepette nem unt bele, nem
sértődött meg, nem adta fel és nem
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ment el vállalkozónak mindenki, hogy
hisznek még egypáran a míves szó, a
leírt gondolat és érzés fontosságában és
hasonló „szamárságokban".

Nincs a rádiónál „hatalmi válság"?
Nincs vita afölött, hogy kié legyen, kit
szolgáljon? Persze hogy van, többek
között ezt a rádióból is tudom, de nem
a rádió irodalmi műsoraiból! Sőt, ezek-
ből a műsorokból ki sem érződik az,
hogy valami gond lenne. Valami egé-
szen rendkívüli fanatizmus magyaráz-
hatná, hogy a Mindennapi irodalmunk,
a Társalgó, a Magyar írás, az ötágú
síp és a Gondolatjel című műsorokban
(hogy csak néhányat említsek) az iro-
dalomról, és csak arról van szó (az
utóbbiban egyebekről is). A rádiót
hallgatva kénytelen vagyok elhinni
(vagy abban az illúzióban élni): létezik
mifelénk és a környező országok ma-
gyarjai körében ilyen - manapság egé-
szen furának tűnő - foglalatosság is.
Ilyen, a modern társadalamkban ritkán
előforduló úri-muri is...

Velem már csak a rádió hiteti el,
hogy alkot még Mészöly Miklós és
Konrád György, hogy ezernyi pályamű
érkezik egy novellapályázatra, melyen

úgy nyer első díjat az állítólag „alkotói
válsággal küzdő" Bodor Ádám, hogy
közben egy remekművel rukkol elő. A
rádió irodalmi műsorainak köszönhe-
tően „beszélgethetek" Esterházy Péter-
rel, aki vidéki posványomból emel ki
azzal, hogy erősíti bennem tévesnek
hitt elképzeléseimet arról, mikor és
hogyan szabad politizálnia az írónak.
Rég nem látott ismerősöm, Kolozsvári
Papp László szól hozzám a készülék-
ből, és meséli el, hogyan kényszerül a
kitűnő műfordító - no nem a tétlenség-
re, hanem - arra, hogy remek publi-
cisztikát írjon (a jelzők az interjút ké-
szítőtől származnak).

A még meglévő értékek megkeresé-
se és felmutatása, a gyérülő alkotói
kedv átmentése, a szándék csiholása
néhány valóban fanatikus rádiós-szer-
kesztőnek köszönhető. Antall István-
nak, Katona Imre Józsefnek, Varga
Lajos Mártonnak és társaiknak. Nem
adták fel, a csoda tudja, miért?

Akit vidéken még érdekel az iroda-
lom, csak azt kívánhatja, maradjanak
minél tovább, egyre tágasabb műsori-
dőben mikrofonközeiben.



Esti örömök marokfegyvere, te-
nyérben elférő, sokgombos, távirányító
műsorváltó, fejlesszünk tovább!

Mert mi van most? A családfő föl-
veszi sörpapucsát, behelyezi magát a
székbe, benyomja a gombot: katapultál
széles e világ gyönyöreibe. Csupa szi-
porka minden, meg káprázat. Angol-
szász divatbemutató, hosszú lábú, kék
szemű, szőke, barnára sült lányok, bő-
rükön gyöngyösen gördül a vízcsepp, a
tekintet a fürdőruha mindig hullni ké-
szülő, de többnyire fent maradó top-
részén, így kell csigázni az érzékeket,
nem a hortobágyi meztelenkedéssel.

Csapódó meggypiros kocsiajtó, in-
dul a motor, de ez nem hallatszik,
„ott!" már tudják, hogy a motorzúgás a
silány technikai kivitelezés jele. Indul
a szélgép is, lobogni kezd a fényesítő
samponnal mosott, „rendkívül ápolt"
haj. De nem kócolódik. Irányban száll,
szinte látni mindegyik szálon a gondos
gyártásvezető odaerősítette leltári szá-
mot. A látvány pénzt ér, s ezt a pénzt
akár a hajszálakra is rávetíthetik.

Csak a kis marokfegyver a tenye-
rünkön... Mennyire megvalósulatlan.
Képzeljük magunk elé egy orgona bil-
lentyűsorát és még száz csatornát!
Hogy ehhez ülünk le és játszunk a

Zelei Miklós

Tévéorgona
világon, ahogy a világ játszik velünk.
Rómeó és Júlia még el se kezdte az
erkélyjelenetet, egy billentés, át az
RTI^-re, máris beteljesült a szerelmük.

Odagyűlik a sörpapucs köré a csa-
lád is. És nézhetik: egy másik élet.
Olyan, amilyen nekik sose lesz. Ami-
lyen nincs sehol. Vajon a másik élet
nem az éppenhogy ebben élők nagy
üzlete azokkal, akikben az önbizalmat
sikerült megingatni?

Járnak az ujjak, és minden, minden-
ki a helyére kerül. A fösvény (Moliére
kapzsija) egy másodperc alatt elnyeri
büntetését kecses billentyűkezelésünk
következtében fekete kancáján bevág-
tat Freddy, és hasba lövi. Miénk a
hatalom. Szórják a szemünkbe a mű-
sort, mi játszunk tévéorgonánkon -
szférák zenéje! Ők szerkesztenek, mi
komponálunk, improvizálunk, dől a
látható örömzene. Az ellenpontok
hangjai. Bűnbánó Magdolna lába-
nyomát a bibliaműsor végén még be
se fedte a szünetjel, ujjunk egy fél-
hangot lenyom, s láthatjuk, ott foly-
tatja, ahol abbahagyta. Örök kárho-
zatlét.

Valamint kibogozhatatlan. A Csilla-
gosokkatonákat egy kis képtovábbítás
segítségével máris keményen támadják a

sziú indiánok. Nyilak verődnek a forra-
dalom jelképeibe. így a mi családunk
is az USA meg a fehérek pártján lehet.
Hiába hadonászik Ligacsov, az utolsó
mohikán a Krasznaja plóságyon: távol-
ban egy fehér Oroszország.

De fordítva is, miért ne. A floridai
napernyő alól átküldhetjük magunkat
Técsőre (Kárpátalja), a helyi orvos la-
kásába, akitől megtudhatjuk, hogy ki-
zárólag a diktatúra nemtörődömségé-
nek köszönhetik, hogy máig magyar-
nak maradhattak. Annyira azért nem
voltak fontosak, hogy mind egy szálig
elhajtsák őket. (Ezt mollban kell ját-
szani.) És jöhetünk akár haza is. Ki
mire szavaz.

Holott már-már elhittük volna a sza-
bad ötletek tévéorgonája előtt, hogy húsz
négyzetméteres háló-nappalinkból hatá-
sunk van - nem a műsorra, hanem a
közvetítésre. A szavazógombokra. A
szerkezetnek, amit ebben az esetben tu-
dákosan médiának neveznek, ez volna az
egyik célja A másik meg, hogy elaltassa,
pontosabban szólva elszenderítse ben-
nünk a hatni akaró hajlamot.

Hogy ezek egymásból következ-
nek? Figyeljünk azért a kölcsönhatá-
sokra.

Zelei Miklós: Kamcsatka


