Valamit a nyitottságról s a tömegről
Kiss Gy. Csabától olvasom: „Vajon lesz-e globális társadalom? Nehezen elképzelhető, bár
kétségtelen, hogy a közösségi identitásformáktól eloldott egyén jobb fogyasztó.” S ugyancsak tőle, ugyanitt: a tömegtársadalom újabb reflexei szerint „már nincs múlt és jövő, csak
jelen, ahol a posztmodern fölfogásnak megfelelően szétoldódnak az identitások. Az európai
identitásnak pedig minden irányban nyitottnak kell lenni, a legfontosabb a Másik iránti
nyitottság – olvassuk a bölcs megfontolásokat. A Másik, akikhez képest már nem lényeges,
mi kik is vagyunk. Akár le is mondhatunk önmagunk megformálásának igényéről.” Hát
igen… Ha nem mondasz le, nem vagy toleráns. Ha lemondasz, van-e értelme tovább? Ahogy
Horváth Kristóf, azaz Színész Bob slammer mondta nemrég egy interjúban a PC meg az
önfeladás összefüggésében: az embernek nagyon könnyű tömeggé válnia. Egyébként van
egy remek kis videója, az Európa csendes. Ebben a Nyugati téri forgatagban, a körülötte
föl-alá özönlő járókelők között mondja (alakítja!) fennhangon a szövegét, mit sem törődve
a tömeggel, amely zavarodottan (kíváncsian, megbotránkozva, szánakozva stb.) néz vissza
rá… Mintegy azt példázva, hogy neki már – még? – sikerült kiválnia…
(2017. február 15.)

Marc Chagall:
David és Bathsheba
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Acsai Roland

Pesti Kérdés
Babits Mihály Esti kérdés című versének átirata
Midőn az est, e polártakaró,
Amire kiömlött a kakaó,
A nagy Országházat eltakarja,
S bambuszrügyre vár egy Fiat Panda,
Olyankor bárhol járj Budapesten,
Akármelyik utcán, kerületben,
Vagy igyekezz egy tüntetésre,
A felújított Kossuth térre,
Vagy a Mekiben fotózd kajádat,
Utána nézegesd az Instádat,
Vagy Körúton ülj az autódban,
S lökhárítódnak valami koccan,
Biztosítás van is még, de nincs is,
Önuralmad teher is, de kincs is,
Vagy a buszon, hol kalauz buzerál,
S már jönnek a közterületesek,
Egyik a másik után lassan beszáll,
És kérdik neved és lakcímedet,
Csak arra tudsz gondolni árván
(Ha kínai vagy, akkor sárgán),
Hogy ez a sok kérdés mire való?
Az angol turisták tényleg angolok?
Nálunk isszák a söröt és a borot?
Vajon miért lett szamuráj Kozsó?
Gyrost együnk, vagy kebabot?
Trolival menjünk, vagy gyalog?
Mért Mai a tegnapi Manó?
Mért a TV2, az RTL Klub?
A 4-es metró, vagy a 107-es busz?
Miért a kóla és miért a kávé?
Vagy mit a pápák isznak, a konklávé?
Mért a fehérjepor, a fittnes,
Miért nem húztad fel a slicced?
Miért a költő, ki nem Magvetős?
Miért az Ászok, ha nem Arany?
És miért az ered, ha arany?
S a napozás, ha a napkrém erős?
És miért a mazó, meg a szadó?
Miért van annyi Kovács és Szabó?
Vagy miért van ez az aprócska kérész,
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Kinek nem jön össze egy havi vérzés,
És az éves bérlet felesleges?
Vagy vedd példának a sok ruhádat!
Miért veszed meg, ha a moly kirágja?
És miért rágja ki, ha megveszed?
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