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Bulvárlapok leplezik le a neves sztárokat, meggyanúsítva őket, hogy valami feketéllik a hónuk alatt. 
Rémületes képek járják be a digitális és print médiát, amelyben karon növő sörték, vádlin begyulladt szőr-
tüszők és rendezetlen szemöldökök látszódnak. A nyári szezon előtt pedig újabb és újabb készítményekről 
derül ki: úgy tüntetik el a szálakat, hogy azok csak bocsánatkéréssel mernek előbújni a bőr alól. És perrel 
lehet őket fenyegetni.
A neves névteleneket tömörítő show-műsorban a férfi  zsűritag hangosan kiröhögi a színpadon hamisan 
éneklő, ijesztően táncoló hírolvasót, hogy szőrös a mellkasa és van hónaljprémje. Hiszen ez a valódi gátlásta-
lanság! A legközelebbi adásra már egyiket sem látjuk – mindenki csupasz, akár az igazság.
A gyerekségbe visszamutató szőrtelenség korát éljük – ami biztosan nem az ártatlanságé. A sima bőr 
vászon lett, amelyre tetoválók már nem nyíllal átlőtt szívet, hanem sárkányokat, kokottos csipkemintát, a 
divat vonalkódjait festik. A borotvált szalonborosta, a szőripar nagy átverése még trendi, de a férfi  felsőtesten 
már csillogjon, ne bolyhosodjon a bőr. A szőr tehát megvetendő alkalmatosság, ami rosszabb a műfogsorra-
gasztónál, és szégyenteljesebb, mint a bőrkeményedés. A rossz modor biztos jele: aki a szőrt magán hagyja, 
az a civilizáció ellen tüntet. Mit nekünk utcai káromkodás, rossz helyesírás, tapintatlan viselkedés – hiszen 
ezek az egyéniség szabad kifejlésének jelei! De a szőr, az bűn. A sörte: sértés. 
A szőrtelenítés, vagyis az egész életen át tartó küzdés az ellen, ami nőni akar, iparággá nőtte ki magát. Az 
izzadásgátlók ma már a szőrnövekedés lassítását is ígérik, a reklámokban sima lábakon és arcokon dolgozó 
borotvagépek pedig azt, hogy nem fog fájni. De, jelentem, fájni fog! Az örök gyerektestet, a felnőttkori csu-
paszságot nem adják ingyen – az ár drága, a szőrtüsző szomorú. De legalább van, amit még a Facebooknál 
is többet használnak – az epilálószereket és -eszközöket.
S hogy miért írom ezt a rekviemet a szőrért? Mert úgy hullik el ő is a médiában, mint az igazság. Mert nyár 
van, és minden látszik a vakító fényben: a test, a divat, az öntudat. És mert éget a nagy, költői kérdés, hogy, 
„miért nő a szőr, hogyha majd levágom? / miért vágom le, hogyha újra nő?”  

„S bajuszt kapván áldott nője / Elkergette, vénkorában” – írja Arany János A bajusz című 
versében a megátalkodottan hiú és bajusz-irigy Szűcs Györgyről, aki annyira vágyik pucér 
arcán a tekintélyes szőrzetre, hogy bármire hajlandó érte. Ezért is eshet meg, hogy végül 
lóvá teszik, bajusz nélkül. És a szőr ügye azóta sem csitul…

MIÉRT NŐ?

„A SZŐRTELENÍTÉS, VAGYIS AZ EGÉSZ ÉLETEN ÁT TARTÓ 
KÜZDÉS AZ ELLEN, AMI NŐNI AKAR, IPARÁGGÁ NŐTTE KI MAGÁT.”

SOROZAT   —
KÖZVILÁGÍTÁS

SZÖVEG   —
ACZÉL PETRA nyelvész, kommunikációkutató
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OLVASSA A KÉPMÁS

DIGITÁLIS VÁLTOZATÁT!

Nem kell tárolni, virtuális könyvespolcán bármikor eléri

Pár kattintással 
azonnal olvasható, 

előfi zethető

Ajándékba 
is vásárolható

Kiadványát 
több eszközön 

is elérheti
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a Bethesda
Gyermekkórház

támogatására

Kórházunkban működik 
az Égéssérült Gyermeke- 
ket Gyógyító Országos 
Központ, amely az ország 
egész területéről fogadja a súlyos égéssérült 
gyermekeket és sokuk élete múlhat a meg- 
felelő orvosi beavatkozáson.

Adományával hozzájárul, hogy beszerezhessük 
az égésosztályon fekvő gyerekek műtétjéhez 
nélkülözhetetlen bőrvágóeszközt, 
a dermatomot.

A dermatom segítségével vékonyan és 
egyenletesen lehet eltávolítani azt 
az egészséges bőrfelületet, 
amelyet az égett felület 
fedésére használnak.

Egy új eszköz beszerzési értéke: 4 millió forint.
Kérjük, segítsenek, hogy jobb körülmények között 
gyógyulhassanak a nálunk ellátott gyermekek!

Adományaikat a Bethesda Kórház Alapít-
vány a következő számlaszámon fogadja:

10300002-20350699-70073285
Online bankkártyás adományozás, illetve 
bővebb információ az adománygyűjtésről:
www.bka.hu
Köszönjük!
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Ha mosollyal  
búcsúzol tőlünk, 
tudjuk, valami jót csináltunk.
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