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Ejdzs-bí-ó: ó, ó, ó!
Ki hiszi azt, hogy az Egyről a kettőre című szappanope-

ra báva amerikai humora Karinthy Frigyes országában
röhögtet? Nyilván a forgalmazók. És alighanem igazuk van.
Koránt sincs mindenki Karinthy Frigyesen kiművelve, elég
sok a bunkó, aki azt se tudja, hogy írt egy ilyen nevű író -
nekik szól, alacsony humorküszöbükre számít a sugárzás.

A HBO csatorna műsoron tart - és reklámoz! - másik
három sorozatot is, amelyeket ugyancsak előfizetés nélkül
lehet nézni, hetente többször, hisz ismétlik mindegyiket.

A tökéletes - vagyis amerikai - társadalom illúziójából
született a Bír-lak című borzalom. Tessék megkapaszkod-
ni, ez a sorozat valójában abból indul ki, amit a kommuniz-
mus ígért. Gyönyörű kislánykák, csupa alvós baba mind-
egyik olyankor is, amikor egyébként ébren van, meg persze
hajas. Apukájuk a tökéletes férfi: gyerekeire büszke, hazá-
ját úgy szereti, hogy már nem is kell erre gondolnia,
szakmájában kiváló; káros és bármilyen szenvedélyei nin-
csenek, s mi sem természetesebb annál, hogy a körülötte
lévő világ ezt várja el tőle. Az is természetes, hogy
csodaapuka csodásán meg is felel ezeknek az elvárások-
nak... Anyagi ügyei rendben vannak, a számlákat fizeti,
jövedelmét az adóhivatal előtt nem tagadja le, s tudja
magáról, hogy ő is bármikor lehetne az Egyesült Államok
elnöke, csak nincs kedve a választásokkal germózni...

A kommunizmus azzal kecsegtetett, hogy minden oké -
vszjo v porjádke! - lesz a messzi jövőben. A szeminárium-
vezetők azonban rögtön hozzátették, hogy az egyéni tragé-
diákat, mint betegség, baleset, a párttitkárok sem fogják
tudni kizárni majd. így van ezzel - már a jelenben! - az
ámerikánus szappanopera is! Csodaapukának és három
csodagyerekének ugyanis „tragikus kimenetelű autóbale-
setben" elpatkolt a csodaanyukája. Új anyukáját keresi a
csonka család! Erről szól a sorozat. És biztosak lehetünk

benne, hogy meg is fogja találni: az egyéni tragédia végül is
egy átfutó felhő csupán. Mert jön új anyuka, magában
hordva persze egy új autóbaleset esélyét, de azért lássuk be,
hogy a jó szappanopera azonnali közvetítése mennyivel
tökéletesebb a kommunizmusnál, amelyik a jó műsorokat,
mindig későbbre ígérte pár száz évvel.

A Melrose place-ban nyolc ifjú keresi helyét a tökéletes
- vagyis amcsi - világban. S azért kell a helyüket keresniük,
mert ők még fiatalok, vagyis még nem egészen tökéletesek,
ezért még nincsenek a helyükön. De ott lesznek! Nyugi.

Még annyit: a HBO egyik hirdetésében azt olvastam,
hogy a nyolc fiatalembernek pontosan olyan problémáik
vannak, mint nekünk. Erről csak annyit: egy mai magyar
szakmunkás egy élet munkája után se álmodozhat arról,
hogy beköltözik egy olyan lakásba, amilyenből a Melrose
place szakmunkása naponta helyét keresni indul. Azért a
hirdetési-hülyítési gazemberkedésnek is volna határa vala-
hol.

Ilyen az Alf is, negyedik változatban. Amerikában zabál-
ják a nézők, s zabálni fogják nálunk is. Nehéz védekeznie
ellene.

Amerika Nyugat-Európára is rázúdul, de ott van pénz
arra, hogy a társadalom védekezzen az életmódbeli és a
kulturális amerikanizálódás ellen. Közép-Európa nyomo-
rult országaiban gyors lesz Amerika sikere. Ez a siker ebben
az esetben nem a gazdasági, a civilizációs, a technikai
emelkedést, megújulást fogja jelenteni, hanem a félkész
tennék, a „szocialista ember" gyártásának befejezését: az
átlag magyar teljes elbutítását. A legnagyobb veszélyben a
műveletlen szegények vannak.

A művelt szegény, az én vagyok. És amint látják, én
védekezem.
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