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Cikkek, cikkecskék
Olyan szomorkás ez, vagy hogy is mondjam, hát olyan, éppen.

Amilyen lehet. Csipegetünk, mint a csibék, verebek (a lószarban, teszi
hozzá kajánul a népnyelv), hírek között csipegetünk. Valahol persze
érezzük, hogy ez nem gilt így, hogy ez a csipegetés éppenséggel egyenesen
embertelenné kezd válni, de mi már csak ilyenre vagyunk legyártva,
illetve, talán, éppen ilyenre generálozott bennünket ez a századvég.
Megpróbáljuk összerakni magunkat a kapott szilánkokból, készül az
imágó, s leszünk olyanok, amilyenekké a szilánkok megrajzolnak bennün-
ket: ócskák, csiricsárék, összevisszák, vacakok. Edz bennünket rendesen
újság, tévé, film, rádió. Utóbbi csúfos vereséget látszik szenvedni az
előzőektől, emiatt aztán - ha nem a kereskedelmi csatornákról van szó,
egészen emberi és színvonalas -; a film(mozi) pedig, ez is jelzés,
elveszítette hajdani elmaradhatatlan előjátékát, a filmhíradót - melyet,
bármilyen pártos volt is, fekete-fehér volt is, recsegő-ropogó volt is, volt
okunk valamiért szeretni, talán éppenséggel az okból, hogy volt -, s
elveszítette a nézőinek a javát is, így kénytelen volt évekkel ezelőtt
megalkudni, noha ezt soha nem vallotta be nyilvánosan, és kénytelen volt
átmenni hivatásos meztelen segg-, lengő mell-, lóduló nemiszervmutogató-
ba, vagy éppenséggel ostoba Walt Disney-filmeket nyomat orrba-szájba,
de javarészt vért, vért, vért, avagy arra nagyon emlékeztető piros festéket
mutat. Mi pedig - annak ellenére, hogy régen átlátunk ezen a nagylyukú

szitán - ostobák, gyengék és gyengén fejlettek vagyunk ahhoz, hogy
ellenálljunk.

És nem is állunk ellent. Beszopjuk a romló és mind romlottabb média
ravaszkodásait is, és már kiszolgáltatottságunkat sem vesszük észre.
Megszűnünk ugyanis csodálkozni. Olyan - mindennaposak lesznek a
legkülönfélébb, s ami igazán elszomorító, a legelborzasztóbb dolgok.
Nincs többé csoda. De ez már előbb kezdődött el. Viszonylag pontosan
meg tudom határozni, mikor. Ehhez engedtessék meg nekem egy rövid
kitérő, kivágat egy régebbi beszédből Szóval...

abban a pillanatban kezdődött el, amikor az első ember a Hold üres
porába lépett, s az egyenes közvetítést nézők százmillióinak torkából
szakadt ki az önfeledt üvöltés, mely azt volt hivatott jelezni a föld és az űr
halló lényei számára, hogy az ember immár a világegyetem kizárólagos
ura, és most már bizonyítottan az, nos, abban a pillanatban kellett volna
valamilyen halovány szomorúságnak, legalább kétségnek is beférkőznie a
szívekbe. Mert a megkapott bizonyság, hogy az ember valóban megismer-
heti (megismerheti?) a világot, s mindössze idő kérdése, hogy mikor teszi
ezt meg, fontos - mondhatjuk úgy is, nagyon emberi - minőséget szakított
ki a létezéséből: a csodát. A hitet, hogy vannak, kell legyenek csodák,
különben mivel lehet az univerzum számtalan titkát megmagyarázni.

Folytatás a 48. oldalon

1995/1 XLI. évfolyam 1. szám 1995. február/március 50 Ft



Folytatás az I. oldalról

Maradt ezek helyett egyedüli és gyanúsan megnyugtató magyarázatként az
időfaktor, ahogyan az idő telik, az emberiség úgy fejlődik, okosodik
(okosodik?), egyre többet birtokol, végül mindent - majd.

Távol álljon tőlem, hogy a tudomány, a fejlődés eredményein fanyalog-
jak. De kétségtelen tény, hogy az ámulás, mint reflex a külvilág ingereire
szinte teljesen kiveszett az emberek hétköznapjából. Hol van már Ady
szent ámalata! Jószerével meg sem értjük ezt, amikor olvassuk a verseit.
Ha olvassuk! Az ámítás azonban épp nem veszett ki. Ámítanak bennünket
naponta, ámít a fűszeres és ámít a politikus, ámít a szülő és ámít a gyerek,
ámít a rádió és ámít az újság, ámít a szerelmesünk és ámít az irodalom is,
melyet olvasunk, ha még olvasunk... és mi bosszankodva kapjuk fel
(kapkodjuk) a fejünket - mert az ámítás szó is a csalás, a szemfényvesztés,
az átverés szinonimája lett.

Egyedül talán a sokak által sokat szidott számítástechnika az a csoda,
amelytől még (mindig) el tudunk, vagy el lehet ámulni. Mert tiszta és
megfoghatatlanul invenciózus, mert határtalan és egy klaviatúra bökdösé-
sével bármikor megragadható, behatárolható. Logika és játék, fölfedezés és
szerelem, hideg gombok és azokat püfölő elsöprő szenvedély. Úgy vélem,
a számítástechnika a XX. század modernné átformált köznyelve lesz, s
mint olyan, lehet igényesebb és értékőrzőbb lesz, mint a társadalom mai
köznyelve, amely csúszik le, lefelé a közönségességbe, az igénytelenségbe,
a szinkronizált beszédalattiságba, csúszik le a semmibe. S ne feledjük,
nyelvében él a nemzet, s a pontos igeragozás ugyanolyan fontos cselekedet,
mint gépeket tervezni, gyártani, működtetni - adott esetben összetörni (ld.
történelemkönyv, megfelelő oldal). S az is tudott, a nyelv elveszítése a
nemzet elveszését hozza magával.

Azokkal szemben tehát, akik féltik a fiatal nemzedékeket a rádiótól, a
tévétől, a cédétől és a számítógépektől, én azt mondom, hogy épp ezeket
kell birtokba vennie az ifjúságnak. Hogy azután a birtoklás mámorának
elmúltával megtanuljon élni a kezébe kapott lehetőséggel. És vegye észre,
ha átverik, ha visszaélnek az ártatlanságával és a bizalmával...

és folytassuk a megkezdett borongást. Mert miről is van (itt nagyba')
szó? Életünkben mindennaposakká lesznek a legkülönfélébb, s ami igazán
elszomorító, a legelborzasztóbb dolgok. Először például gimnazista korom-
ban láttam halottat, akasztott ember volt a szerencsétlen, fényképen látszódott,
azóta is látom a félrenyekkent fejet, az esetlenül lógó puffatag testet, a ritkás
ágakon átszűrődő fénycsíkok között lógó nagy, idomtalan bábot. Tavasz
lehetett, vagy ahhoz hasonló. Azután hosszú szünet a halottlátásban, majd
egyetemi okítom. Merényi László következett Szegeden. A halottasház előtt
ravatalozták fel, nem kerülhettem ki így a találkozást temetésre menvén, nem
volt megkerülhető a látás, feküdt haláltól megszeppenve a nagy test a fehér
selyemleplen, úgy tűnt fel, mintha megnőtt volna az orra, és összezsugorodott
ehhez képest az arca. írtam volt, és ez a pont látszik alkalmasnak arra, hogy a
kitérőt félbeszakítsuk. Mostanában azonban azon veszem észre magamat,
hogy meg sem lepődöm, amikor a tévében halottat látok. Egyre több halottat
látok. Nagyon sok halottat látok. Néha olyan érzésem támad, az utóbbi
időkben már csak halottat látok. Mindennapi halottaimat elhozza nekem a
tévé. A csecsen-orosz háború romokon heverő, véres fejű, véres ruhájú,
csonka katonáit. Kiveszem a postaládából az újságot, rápillantok a Magyar
Hírlap címoldalára, először nem tudom kivenni a kilőtt orosz tankból félig
kilógó bábszerű figurát, azután rémülten veszem észre, hogy egy összeégett
katonát ábrázoló fotót látok, te jó ég, az a szenes kreatúra a fényképezés előtt
pár órával feltehetően még egy szerelméről álmodó fiatalember lehetett... És
ez pedig kit érdekel? Eldugnám a gyerekeim elől az újságot, de az utcán,
valamennyi újságosbódé kirakatából a felismerhetetlenségig összeégett orosz
katonahulla vigyorog kárörvendően felém. Tegnap a valamelyik esti (hála
istennek, hogy legalább esti) politikai műsorban, tévéélőben láthatom a
koponyákra égett húst, a féltestre összesült hullákat, az üszkös testrészeket. A
riporter hangja - soha nem láttam eddig az embert - elcsuklik a megrendült-
ségtől, gondolom, le fogják váltani hamarosan, mit izéi ez itten, kilencvenöt-
ben.

Aztán, a naponta felbukkanó rendőrműsor, a kulturáltan tájékoztató
Garamvölgyi szóvivő úrral. Hullát akarnak azonosítani, nohát, tessék, itt van,
alig több napos. Ennek meg, ni, csak a fejével rendelkezünk, ám aki felismeri,
az jó fej. Amott a kutyák széttépte szerencsétlen öregasszony a fűben fekve.
Kár, hogy hiányzik néhány darabja. Ámbátor kinek jó ez, kinek hiányzik a
hullák látványa? Kutatok magamban, mikor először, mikor volt az, amikor
először nem borzongtam meg a halott látványán, mikortól nem kaptam fel
hitetlenkedve a fejemet, mikor volt először, hogy ránéztem felkínált hullámra,
és érdeklődés nélkül hajoltam vissza a munkám fölé?

Nem vettük észre, ellopódott életünkből a halál mítosza, a halál
tisztelete, a halott ember félése lopódott ki az életünkből, észrevétlen
lopták el, lehet, saját halálunkat is sikerült már teljesen eljelentékteleníte-
niük az életünkbe naponta bemászó, életünkön naponta keresztülgázoló
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halált megvető bátorságú hírköz szerveinknek, igen, szerveinkké vált
szerveinknek. Nem egyszerű finnyáskodás ez részemről. Ha a titkot,
jelesen a halál magánvalóságát, a halottat körüllengő mítoszt odavetjük a
hétköznapi pörköltestányér mellé, dísznek, ha a divatvilág hírei, ha a
manökenek combja és a halál minden formában tragikus jelenléte közé
egyenlőségjelet lehet tenni, akkor valahova nagyon mélyre rántjuk le
magunkat. Ránt le valami minket. Nem tudom hova, de nem túl hízelgő, és
nem sok méltóságot adó nekünk ott lenni.

Persze ez csak vézna kis szelete a tortának. Hullanak a fejek és az
emberek, valósan is, képletesen is, és ez utóbbi a kis gyilkosságokat is
mutatja rendesen a média, folyik a csámcsogás, a vér finom intellektuális
szürcsölése. Jánosi úr után most Keserű Katalin van porondon. A kultusz-
miniszter visszafogottan, mosolyogva mentegetőzik. Török úr meg heve-
sen magyarázkodik. Nem is érdekelnének, mi érdekelne rajtuk, elég, hogy
sajnálom az általam szeretett és becsült Keserű Katit, ha nem merülne fel
odabent monomániásan a kérdés, mi olyan ellenszenves ennek a két
figurának a tevékenységében? Holott én valamikor, nem is olyan régen,
Fodor urat a tiszta, erkölcsös, az embernek megmaradó politikus mintapél-
dányának tekintettem. Ahogy így meg-megjelennek a tévében, mentege-
tőzve, megmagyarázva - és mindig marad mögöttük legalább egy hulla,
hullácska... Aztán beugrik a szó, ami ott bujkált régóta az agyam
valamelyik árnyékos szegletében: az zavar, hogy olyan nyikhajok, amikor
így csinálják a balhét, ezek a miniszteriális urak. Hogy biza csöppet sem
elegánsak. A régiek is a hatalom magasáról zúztak és kártékonykodtak,
mégsem éreztem ezt a furcsa ellenkezést magamban. Azoknak, akkor, úgy,
ott, az volt a dolguk, az volt nekik megengedve, merthogy minden meg volt
engedve nekik. Jancsó stíluskérdésről beszél, amikor nem hajlandó talál-
kozni a miniszterrel és agilis hivatalnokával, és súlyosan igaza van.

És persze, nem új jelenség, kommünikék jelennek meg arról, hogy csak
ne tiltakozzék a magyar értelmiség, mert a Műcsarnok félszáz dolgozói
éppenséggel helyeslik, hogy így döntött a tárca, s éppenséggel nagyon is
örülnek a félszáz dolgozói, hogy megszabadultak ettől a Keserű Katalintól.
No, én épp itt látom a jeles irodalomtörténész feltételezhetően legnagyobb
mulasztását. Hogy ezektől a dolgozóktól nem szabadult meg időben. Vajon
azok, akik most lelkesen rohannak főnökük hóhérainak a bizonyára nem
hálátlanul ölelő karjaiba, milyen társai, segítői, támogatói lehettek az
igazgatónak? A válasz egyszerű: semmilyenek. S ha nem voltak azok,
miért tűrte meg őket Keserű? Mert naiv, s bármennyire szeretem is őt
ostoba. Vajon, egyszer sem jutott eszébe, hogy eljön majd a pillanat,
amikor amazok, a félszázak nem lesznek restek látványosan megtagadni
őt? Én nagyon szégyelleném magamat, ha az a félszáz aláíró dolgozó
lennék. Mindazonáltal én nem azt rovom fel Keserűnek, hogy nem
vérengzett. Nem rovok fel neki semmit. Csak ha valaki olyasféle pozícióba
kerül, mint ő, legalább annyi realitásérzéke legyen, hogy megerősíti magát
néhány valódi társsal, hívvel. Merthogy mostanság mindenhol ez történik,
ha nem venné észre, ő maga is ennek esett áldozatul, erősíteni kell akkor is,
ha ehhez nincs kellően erős gyomra az embernek; vagy kívül maradni, mert
úgyis könyörtelenül kiteszik, kiszorítják, kinyírják. S hogy mi a szokatlan
a botrányában? Ami egy idő után nyilván nem lesz szokatlan. Hogy eddig
azok nyírták ki a mieinket, most meg ízet. Csak - eddig nem hittük el.
hogy ezek, vagy azok, azok, vagy ezek, szóval, hogy mindegy.

Volt egy érdekes pillanata ennek a rosszízű csetepaténak. Gellért Kis
Gábor, a parlament Emberjogi Bizottságának (lehet, hogy nem pontos a
megnevezés, de valami ilyesmi) elnöke felháborodottan utasította vissza a
leváltás mikéntjét a Híradó nagynyilvánossága előtt. Ezen meglepődve a
riporter finoman rákérdezett arra, amire ebben az egyre lerohadóbb magyar
valóságban kötelezően rá kell kérdeznie: ugyan már mi a fene köze van
neki, épp neki a Keserű-ügyhöz. Gellért Kis arcizma sem rándul, halkan és
önérzetesen figyelmeztette a riportert, hogy ő nem egyszerűen csak
képviselő, de magyar értelmiségi is (vagy elsősorban), é» mint ilyennek,
neki is joga, sőt, kötelessége az értelmiséget ért jogszerűtlenségek, mél-
tánytalanságok láttán tiltakoznia Ez már beszéd volt, lehetett szeretni.

Idáig jutván a kínlódásban, el kellett mennem - na, hová is, hát épp a
Műcsarnokba, a Műcsarnok alagsori színháztermébe, ahol egy másik
Fodor, a Tamás, a Stúdió K alkotóival új darabom bemutatójára készül. A
színészek nevetve fogadnak, felmondtak nekik. Megértem, ezen csak
nevetni lehet. Keserű kirúgva, színház kirúgva. Az ország tudvalévőén
egyik legkreatívabb, legizgalmasabb műhelye. A helyzet túlságosan átlát-
szó. Keserű ment, mert kell a hely - valakinek. Stúdió K megy, mert kell a
színháztérem - valakiknek. Ezen a ponton elfog az undor Nincs kedvem,
tovább írni. Pedig szerettem volna Békésiről írni, Kunczéről írni, Hornról
írni... nem érdemes itt ími semmiről, emberek, semmiről, senkiről, senki-
nek... fáraszt az élet.


