


Folytatás az 1. oldalról

Sophia Lorenre, aki valami ócska filmben félmeztelen harmadik
háremhölgyet alakított (azt a filmet azért vetíthetné is a magyar
televízió!), szóval áll előttem ez a lány, és azt mondja, baj van,
mert ő a Palán fürdött a nyáron. Ez nem egészen logikus, a
Palatínus éppen arra van kitalálva, hogy a medencéiben az ilyen és
kevésbé ilyen lányok hűsítsék fölhevülésre hajlamos testüket. De
ő fürdött félmeztelenül. Tanári tekintet tapintatosan lejjebb eresz-
kedik a görbülő ajkakról, s objektíven megjelenik az ítélet a
tudatban, mivel hogy a lét határozza meg állítólag a tudatot:
leányunknak nincs oka szégyenkezésre, félmeztelen fürdőzés
tárgykörében.

Nem ez a gond. Az a gond, hogy megjelent az egyik, sok
példányszámban megjelenő bulvárújságunk fotóriportere a stran-
don, éppen akkor, és lekapta őt értékes masinájával, de leginkább
rengő felsőtestét, amint kilép a vízből, oly ártatlan harmattal ezen
a rengésen, amilyennel csak Vénusz léphetett ki, vagy Aphrodité,
vagy nem is tudom, hogy kicsoda, a szépségek közül. Ja, ki a
vízből. És a lap természetesen a címoldalán közli a lányka kebleit,
strandpillanatkép ürügyén. Lap eladva, sok kéjenc felnőtt férfi
lapot megveszi, lányunkat bámulja, nyála kicsorran, férfiassága
dagad, kicsorran, hát igen. Ilyen olcsón hozzájutni - nem tudom,
mennyibe kerül az újság - egy kamaszlány meztelenségéhez, nem
akármi. Nem a nyugati szexlapok kiélt vén kurvái, nem az erotikus
újságok felvarrt mellű, seggű, arcú, kitenyésztett szuperkancái -
igazi, valós diáklány, 1993-ból, Magyarországról.

No, a gyermekek prostituaiasát elítéljük, hiszen mi komoly
felnőtt férfiak vagyunk. írunk is erről az újságjainkban. Csak azt
nem vesszük észre, hogy miközben tiltakozunk, magunk is prosti-
tuálunk. Ebben az esetben egyértelműen erről van szó. Egy lányt
odadobott egy újság és a fotósa az ország kíváncsi szemeinek.
Látom, csóválják a fejüket. Mit kell úgy felfújni ezt az ostoba kis
történetet. Fel kell fújni. Egy kollégám, amikor meghallotta, mi
történt, cinikusan elmosolyodott, és azt mondta, nem biztos, hogy
a lány nem adta beleegyezését a kép közléséhez. Ha nem adta is,
biztosan örül.

Na, én ideges leszek mindkét véleménytől. Az elsőtől azért,
mert csak addig működik, míg nem a mi gyermeklányunkkal
történik meg az eset, vagy a mi szeretőnkkel, a mi feleségünkkel
történik valami hasonló. Amint a közeliinkbe csap le a villám,
rögvest alábbhagy a nagyvonalúságunk. Akkor már fel tudunk
háborodni. Na ja, a szomszéd meztelen lányának a látványa egy
újság címlapján legfeljebb esztétikai kérdés számunkra. A saját
lányunké etikai. Az nem. Amaz igen, mert esztétikai élvezetet
okoz. Csak hamis a dolog, és ócskák vagyunk.

De az a másik vélekedés is. Egy tizenhat éves lány még nem
méri fel pontosan, hogy minek milyen értéke van a felnőttek
világában. Ha történetesen hozzájárul is a kép közléséhez, akkor is
aljasság, mert nem tudja, mit veszíthet, mert nem tudja, milyen
finom és ravasz csapdákat rejteget az efféle kétes hírnév. Tessék
már emlékezni arca a szépségkirálynős filmre. Amikor egy épp
ilyen korú lányt a föld alá hajszoltak felnőtt emberek képében
rejtőzködő állatok? Hát nem erről van szó itt is? Kicsiben?
Kisebben - de a személyiségjogok megsértésében nincsenek
kicsik és nincsenek nagyok. Az öngyilkos lány koporsója fölött
nincsenek kis és nagy megsértések. Gyilkosok vannak, akik
tovább gyilkolnak, s ha nem tévedek, a fotós úr is ki fog nyírni
még karrierje folyamán néhány embert, gyereket, lányt, fiút,
öreget - ha a lap eladhatósága úgy kívánja meg.

E monopolizált kurvaság nyilván állami védelmet is élvezhet,
mert a lány és szülei pereltek, perelnek és amíg bírják, perelni
fognak, és mindeddig hiába. „Mindössze" a tizenöt rongyuk van
benne, átlagos jövedelmű család, tehát nagyon sok pénzre tessék
gondolni így, és suttogják az ügyről többet tudó bennfentesek,
hogy akár el is búcsúzhatnak a tizenöt ezertől. Nem lepődnék meg
ezen, s bevallom, igazából nem is rendítene meg. Okos ember már
a bölcsőben beleveri a gyermeke fejébe, hogy hová született.
Ócska országba, ahol - ha nem ment el onnan időben -, mindent
meg lehet tenni vele. És ne legyenek illúziói, meg is fognak tenni.

öregszem. Megyek az utcán, Kőbányán, megyek a régi albér-

letem felé. Szép évek Gawelda úrnál, előbb illegálisan, belopakod-
va a későbbi feleségem albérletébe, azután legálisan, megemelt
albérleti díj fejében, mindegy, szép volt és néha boldogtalan ott az
élet, most megyek a ház felé, amikor egy autó hátsó szélvédőjén
akad meg a szemem. Csak annyira emlékszem, kombi volt. A
szélvédőn címke, nyomdai munka, sokszorosan sokszorosított, a
címkén felirat: VÉDD A MAGYAR GAZDASÁGOT! CSAK
MAGYAR ÁRUT VÁSÁROLJ! Eszembe jut, hogy ott lakik egy
hírhedett újság hírhedett szerkesztője. Mondják az ott lakó baráta-
im, szelíd, csendes, udvarias ember. Csak akkor habzik a szája és
vérzik a torka, amikor fehér papírhoz jut. De ne többet most erről.
A szélvédőt nézem, és elgondolkodom azon, mit jelenthet, ami ott
van. Azt látom, hogy a magyar kétszer van, tehát fontos beszéd
van odaragasztva. A mondat első részével, gondolom, teljes
mértékben egyet lehet érteni. Miért is ne kéne védeni a magyar
gazdaságot? Kell védeni. Ám nem mindegy, mivel. Mert, speciel
én szeretem a banánt. A kényelmes cipőt. A Peugeot autót. A teába
citromot csavarok, s egyáltalán, a teába teafüvei teszek. Számító-
gépen írom ezeket a sorokat, és printeren nyomtatom ki őket.
Mikrohullámúban melegítem meg az ételemet, gyü-
mölcscentrifugával trancsírozom péppé az olcsó piaci almát és
körtét, cédén hallgatom Handel Vízizenéjét, videón nézem a
pomófilmeket (provokáló megjegyzés az előző témához), és
ítéljenek el, de sziámi harcoshalakat bámulok estelente az akváriu-
momban. Csak úgy megkérdezem, ezt a néhány kapásból felsorolt
tárgyat hogyan pótolná nekem a magyar gazdaság. Mondható,
ezek nélkülözhetőek. Nem mondható. Aki 1993-ban, Európában
ilyet mond, de legyünk megengedőek, bárhol a világon, az hülye.
Ellencmíke-javaslat: VÉDD A MAGYAR ÉRTELMISÉGET!
HASZNÁLD AZ ESZEDET GONDOLKODÁSRA! De most
kapcsolok, a második mondatból kimaradt a magyar. Mint mi?
Mint kimaradt.

öregszem. Azt olvasom, hallom, látom a tévében, hogy egy
középszert sem elérő drámaíró, rádiószerkesztő felesége mene-
dzselésével, megdörueni készül a drámaírás világrekordját. A
színház világnapján (micsoda hülyeség ez, de ne mondják senki-
nek, ez a világnapja) kilenc óra alatt akar megírni egy drámát,
tréningruhában és pólóban, mert lazán szokott otthon is alkotni
(mit?, miért?), csak ásványvizet fog inni, pépeseket fog enni, és ír.
Előtte valahol a balatormál (szándékolt kis betű, daíke) készül,
tréning, edzőtáborban, ahol csak könnyű ételeket fogyaszt. Onnan
egy taxivállalat hozza fel a (gaz)tett színhelyére, ahol majd alkot, a
rádió este már játssza is a művet, lesz világrekord, giniszbukk.

No, először fölidegesedem, azután kifordul a gyomrom a
cirkusz és az olcsó seggriszálás láttán, azután legyintek. Ennek az
országnak ma pont ezek a tehetségtelen emberek kellenek, ezek a
ripacsok - a kis belezőknek való hatodrangú attrakciók. De tetszik
nekik, mert veszik, eszik, közvetítik, csinálják. A szakma meg van
gyalázva, de kit érdekel ma magyarországon (dafke) a szakma
maga. Botrány, de nem jófajta, gyalázat, amely ránk, írókra fog
visszaszállni, s nem a majomkodó outsiderekre. Nekünk a dráma
világnapjára ezek szerint ennyire futotta. Csináltak egy sztárt, akit
majd mi fogunk szégyellni, akik a drámákat gyakran éveken
keresztül írjuk, beharangoztak egy eseményt, méltatlan ügyben
méltatlan szereplővel, amelyet majd nekünk fognak gúnyos vi-
gyorral felhánytorgatni civilizáltabb idegen (kérem nem félreérte-
ni!) irodalmárok. Pfuj!

öregszem. Egy tanítványom lép hozzám, az ellenőrzőben az
anyja kézírása, lányom nem tudott az órára felkészülni, kérem a
Tanár úr megértését. Nézem a lányt, sovány, nyúzott, tekintete
röpköd, kerül mindent és mindenkit. A nyakán vörös csíkok,
fojtogatás vagy karmolás nyomai. Nem faggatom, de kérdezem.
Hallgat. A nyaka? Az apám. Veri? Vert. Az anyja? Őt is -
elválnak. Könny, rázkódik a vézna váll. Mit csinál az apja?
Munkanélküli. Mióta? Mióta részeges. Ámen. Magyarország,
1993. szeptember 21.
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