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Háború van most
Húztuk-halasztottuk, de egy lapban, amelyben számról

számra csipkelődő röpdolgozatok jelennek meg a televízió-
ról, végül is lehetetlen úgy tenni, mintha nem volna média-
háború. Nem lehet úgy tennünk, mintha nem vennénk észre
a tiltakozásokat. Lehetetlen, hogy ne írjunk erről, esélyt
adva még annak is, hogy mire a cikk megjelenik, addigra a
háború befejeződik, és kultúrpolitikai szanitécek járják az
clcsöndesedett csatamezőt, gyógyírt, sőt fájdalomdíjat osz-
togatva a sérülteknek. Bár, ez a békesség nem valószínű.
Szinte biztos, hogy jóval később, a választások hozta új
helyzetben se fog véget érni ez a háború, akkor talán jön
majd a rekontra.

De mi, ezen a hátsó oldalon, úgy akarjuk köteles-
ségünket teljesíteni, mármint azt, hogy cikkecskét írunk a
médiaháborúról, hogy aközben nem igazán érdekel bennün-
ket a médiaháború. Nem igazán érdekel, hogy kinek van
igaza. Kizárólag a szomorúság foglalkoztat bennünket, mert
mi ilyen púpos lelkűek vagyunk. írók, írócskák, kutyaütő
értelmiségiek, akiket azelőtt a „munkásöntudat" jegyében
néztek le, most pedig hivatalnok-politikusi fensőség vet
meg. Szomorúak vagyunk amiatt - még egy tv-jegyzetben
is! -, hogy a szép magyar nyelvért és beszédért mindenkor
sokat tevő rádiónak, épp a nem korlátozott szuverenitású
magyar kormány alatt lett először olyan elnöke, aki dekla-
ráltan örült annak, hogy a kortársi irodalom kivonult az
éterből. Nagy baj ez. Csúcs Lászlóról, aki egyébként kitűnő
adóügyes volt a Pénzügyben, valószínűleg csak ennyi fog

fennmaradni. Ahogyan Horger Antalról is, aki egyébként
kitűnő nyelvész volt a nyelvészeti tanszéken, csak annyi
maradt fenn.

Kívülállásunkat persze a tv-ügyekben is őrizzük. Az sem
érdekel bennünket, hogy ott, az egykori tőzsdepalotában
kinek van igaza. Azt már fontosabbnak tartjuk, hogy a néző,
amikor leül a képernyő elé, nem a világról, hanem a tv- és
belvilágről hall és lát híreket. De mondjuk, az Isten óvja
meg attól is, hogy a kamera kibattyogjon a Szabadság térről,
mert akkor megtörténhet vele, hogy a heti hírműsor akár tíz
percet is eltölt azzal, milyen nagyszerű, hogy Mezőkövesd-
ről kivezették a pfuj, büdös átmenő forgalmat. Hát halál
frankó! És ezt elmondja a helyi rendőrkapitány, a helyi
orvos, a helyi lakos, a helyi iskolás, óvodás... Némelyikük
többször is. És telnek-múlnak a „hírműsor" percei, hogy a
néző belealszik. Szakmailag egészen szégyenletes produk-
ció. A híradó tökösen kádárista egykori főszerkesztője,
Matúz Józsefné se forszírozta így a pozitív híreket. Ő azért
tudta, milyen hosszú lehet egy vörösfarok.

De végül is ez se érdekel bennünket Ezt is - megszokni
nem, de - ki lehet kapcsolni.

Mi a majdani médiás „konszolidációra" függesztjük
tekintetünket, és csak azt kérdezzük: ekkora hirig után ki
fog majd hinni a győztesnek, bárki lesz is az? Ki fogja
elhinni neki, hogy függetlenül, elfogulatlanul tájékoztat
bennünket? Lenyugodva, harag és részrehajlás nélkül?
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