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Szuper, szuper botocskám
Mese az, amit elmesélünk. És ezzel

nem mondtunk semmi világrengetőt,
csak egy kicsit frappánsabbra szabtuk
Büszke Kocsis Miklós marosmagyarói
mesélőt. Ó mondta, mesévé válik bár-
mely történet, ha az „egyszer volt, hol
nem volt" formula vezeti be, s így
végződik: „Ma is élnek, ha meg nem
haltak".

De nem mindegy tán, hogy mit me-
sélünk. A képernyő zömmel a pénzről
mesél esténként a kisgyerekeknek.
Mintha valahol Dagobert bácsi széfjein
is túl, az Óperenciás Egyesült Államo-
kon innen, álldogálna egy felhőn a
Nagy Bankár, s a negyven évig tartó
bolsidúlás után így tanítaná a kereszt-
séget újra felvevő Regnum Marianum
előtakarékos gyermekeit: „Engedjétek
hozzám jönni a kis ötezreseket!"

Zúdulnak a képernyő meséi, s ha
nem figyelünk oda, már-már elhisszük,
hogy a mindentjáró maimocska gaz-
dagsága és a hitelkártya korlátlan (?!)
lehetőségei azonos minőségek. Hogy
azonos erkölcsiséget sugároz a törté-
net, amelyben a királykisasszonyt, il-

letve amelyikben a készpénzt szabadít-
ják ki a sárkány rabságából.

A készpénz e mesék hőse. A többiek,
akik ügyetlenül vagy ügyesen megszer-
zik, mellékszereplők csupán. A
„CASH"-ben testesülnek meg e gyere-
keknek csinált filmek szerint az olyan
alapvető emberi értékek, mint a jóság, az
igazság, a szabadság, a szépség, mind-
összesen: élet, erő, egészség. Aki rátör a
bukszára, az gonosz, hazug, zsarnok...

Szórakozzunk el egy kicsit a kalku-
latív maszlagipar szériában gyártott
mesepótlékaival!

Ez az új mese? Technológiai me-
sék? Megjelenik egy új találmány az
iparban, mondjuk a lézer, azonnal ott
lesz a rajzfilmben is, s átveszi a mági-
kus erejű botocska szerepét, véres ga-
lacsinokká aprítva az ellenséges hada-
kat. Úgy kell nekik! Mért akarták elra-
bolni a disznófejű Nagyúr legkisebb le-
ányát, Rúdaranyt? Csakhogy a varázs-
erejű botocska a valóságban - mese. A
lézerágyú azonban a mesében is valóság.
Ha kijön a rajzfilmből, tényleg képes rá,
hogy percek alatt fölszeleteljen egy
egész karate tanfolyamot.

Állatmesék volnának ezek? Hiszen
mint a klasszikus állatmesékben, e
rajzfilmekben is állatok személyesítik
meg az embereket, az emberi tulajdon-
ságokat, társadalmi pozíciókat. De
nem teremtődik köréjük egy „mesebeli
valóság". Az egérnek, patkánynak,
kandúrmacskának rajzolt - álcázott! -
hősök a valódi emberi társadalom állati
küzdelmeit játszák el nekünk. Az osto-
ba gengszter valóban az ostoba
gengszter, semmivel se több. Lehet,
hogy állat, de nem mese.

Normatív szerepük e „nemmesék"-
nek is van. Az általuk közvetített ma-
gatartásformák, helyzetmegoldási min-
ták arra tanítanak, amire ma nagy szük-
ség van: azoknak cseng a kassza, akik
méltóak erre, mert leleménnyel, erővel,
a bennszülött prolik szemében varázs-
latosnak látszó eszközökkel meg tud-
ják szerezni, utána pedig képesek meg-
tartani a nagy dohányt.

Erről van szó. Jó éjszakát, gyere-
kek! Álmodjatok az égig érő bankház
páncéltermeivel, melyekben a jó tün-
dér lakik.

Técsi Zoltán

Műanyag mennyország
Mottó: Amerika nem
volt, hanem van!

Amerikanizálódunk szépen! Las-
sacskán felesleges is lesz bárhová ki-
mozdulni (a földrajzi) Európa innenső
sarkából, úgyis bevonja mindinkább az
egész sártekét ez az új típusú élvezet.
Mert menthetetlenül összezavarodni
látszik az emberiség ízlésvilága - s
most mi is sorra kerültünk. Elnyel a
semmi! A kolorádóbogár után, hasonló
módon pusztító rokona, az érthetetle-

nül artikuláló, idegen szleng is behajó-
zott Kárpátiába, s hozzávalónak a bála-
göngyölegek mélyén tonnaszám a me-
nő bazári cuccok. (Tartok tőle, olybá
szennyeződik a magyar hangzás, hogy
- a Nagy Parazitológus - Grétsi László
összes álhatatossága, nyelvőri elhiva-
tott, szent buzgalma is kevésnek bizo-
nyul.) De az újvilági show-máz, a lift-
zene, film és televíziózási módi is sze-
rencsésen partra sodródott ideát. S
amint ezek mind eggyé tapadnak, belő-
lük már egy egészen más életforma,

(ellendemagógia)
életmód válik. Neonihil, extraűr. Fé-
lek, közeleg a Késő Műanyagkor, Az
Anyagtalan Anyagok Nagy Reneszán-
sza, amelyet Buzzati egyik rémlátomá-
sában mint túlburjánzó, láncreakció-
szerű elefántkórt diagnosztizál. A tár-
gyak kilépnek fokozatosan a funkcio-
nalitás börtönéből, helyettük a szab-
vány mindenható önkénye lép uralom-
ra. S ezek bizony már közel sem azok
az elhányni valóan rossz, szánalmasan
primitív és otromba lengyel csecsebe-
csék, amelyek évekig lépten-nyomon a


