
PC ÉS DWEM

Nénány évvel ezelőtt kijavítottak egy New
York-i társaságban, amikor valakit úgy írtam
le: „kövér, indán asszony". „Eltérő
méretű, bennszülött amerikait" kell mondanom,
ha politikailag korrekt akarok lenni,
mondták. Nevettünk. Mintha az „elnök" helyett
„elölülőt" kellene mondani itthon.

A PC ma már nem vicc, hanem véres valóság.
Igaz, időközben a hajdani purista nyelvi mozga-
lom - mely a nemre, korra, fajra, méretre, fizikai
képességre, osztályra, miegyébre utaló szava-
kat akarta kitörölni a szótárból, hogy egyszer-
smind átalakítsa, „politikailag korrektté" tegye a
gondolkodást is - eszköz lett csupán egy na-
gyobb szabású, magasabb célok felé törő tiszto-
gató akcióban, amely a demokrácia szent nevé-
ben zajlik. Szóval a PC jelenleg legkevésbé a
personal computert jelenti, de nem is a police
cart. Hanem a politikai korrektséget, ilyenfor-
mán: political correctness.

Bajban leszünk itthon a mozgalom alkotóele-
meivel. A rasszizmussal még csak-csak elboldo-
gulunk magyarul is, legfeljebb a színes ember
(person of color) hangzik ami nyelvünkön idétle-
nebbül. A szexizmusba „beletanuljuk majd a
pejoratív árnyalatot, hogy képesek legyünk fel-
háborodni azon a szexuális zaklatáson (sexual
harrassment), melyet a férfi főnök hajt végre nő

beosztottján, olyanformán, hogy, teszem azt,
kedden csinosnak mondja. Meg fogjuk tanulni,
hogy ez azért szexuális zaklatás, mert a férfiból
kitört a „hím soviniszta disznó", hiszen főnöki
mi-voltába férfielemeket kevert.

De aligha boldogulunk majd anyanyelvünkön
azzal a terminussal, mely a méretekkel kapcso-
latban ír elő kötelező finomságot („differently si-
zed"), és száműzi a kövér, sovány, magas, ala-
csony szavakat. A fizikai cselekvőképesség áb-
rázolására a PC honosítása során sem a „moz-
gássérült", sem az „egészséges" nem lesz politi-
kailag korrekt: az egyikre a „másképpen képes"
(,differently abled'), a másikra az „időlegesen (ó,
mivé lett az eufemizmusok őshazája!) képes"
(,temporarily abled') szolgál majd.

És jön majd az imperializmus is, a gyorsétter-
mek elleni harc céltábláját nevezik így. (A PC-
szótárban ugyanis ez a szó első jelentése: a
gyorséttermek terjedése.) A „külsőség" (look-
ism) elleni küzdelem nevében az ideális férfi a
nőre (a külsőre) nem, csak a nőbe (a belsőre)
néz majd, az ideális nő viszont semmiféle
kozmetikumot nem használ (a szappan talán nem
az), mert az áruvá silányítaná.

Ez eddig majdnem vicc.
De most bemutatták nálunk David Mamet leg-

újabb darabját, az Oleannát, s amin eddig nevet-
ni, sőt röhögni lehetett, attól most megfagy az

emberben a vér. Mert az Oleannában Mamet
mára következményekről számol be; arról, hogy
a PC nyelvi alaptanfolyamának elvégzésével
(amire alighanem minden beszélni tudó ember
képes) megjelent a demokrácia új hadserege, s
kinyilvánította az újfajta egyenlősdit, amely a
szellemi javak diktatórikus „államosításával"
(formája: puszta semmibevétel, elkobzás) olyan
demokratikus/népuralmi atmoszférát teremtett,
melyben nincsenek sem szerzett, sem kiérde-
melt jogok, sem ilyesmikre alapuló hierarchiák.
Vannak viszont képtelen és sokszor névtelen vá-
dak (névtelenek azon, politikailag szintén kor-
rektnek tekintett érv alapján, hogy a név vállalá-
sával együttjáró érzelmi sokknak senkit sem sza-
bad kitenni - legfeljebb azt, akit vádolnak), nyo-
mukban romba dőlt egzisztenciák (ez esetleg
magánügy), eltüntetett, a nyilvánosságtól meg-
fosztott koponyák (ez esetleg közügy). Tragédiák
- és a sivár, szép jövő, ami a kultúrát illeti; a
mozgalom ugyanis az amerikai egyetemeken
járványszerűen terjed, a hivatali-politikai életben
úgyszintén. A Harlemben tán azt sem tudják
még, mi fán terem a PC, de jaj mindenkinek, ha
ők is megtudják...

És van máris a DWEM, egy másik rövidítés;
nem vonja ugyan a pártatlanság, ideológia- és
politikamentesség, előítélet-nélküliség glóriáját a
PC-mozgalom feje köré -- bár a mozgalom
mindezt állítja magáról -, de van és nyomul. A
Dead White European Males, a „halott fehér eu-
rópai férfiak" jelenléte az amerikai kultúrában, az
egyetemeken - ez az igazi amerikai kultúra ki-
bontakozásának legnagyobb akadálya (melles-
leg éppen ezért kell elsősorban a külföldi, euró-
pai vendégtanárokra rásütni a politikai inkorrekt-
ség bélyegét). Szóval ki onnan Dantétól Heideg-
gerig, Stendhaltól Ibsenig mindenkivel - helyet-
te „élő, színes, például antarktiszi nőíró" közép-
szerű gondolatait kell olvasni a „döglött, hulla-
szagú" európai kultúráról.

Óva intenék mindenkit attól, hogy ezen a pon-
ton megkönnyebbülten felsóhajtson, hogy itt,
(hozzájuk képest legalábbis) Európa közepén
ettől egyelőre nem kell félnünk; ebben, az euró-
pai kultúra értékeinek vállalásában talán mutat-
kozik némi konszenzus. Először is: nem mutat-
kozik. (Hiszen szinte mindegy, hogy valaki a
szakértelmet tartja bolsevista trükknek vagy
Dantét hullaszagúnak.) Másodszor: a tudásta-
lanság, szakértetlenség demokráciájában (nép-
uralmában) előbbre tartunk, mint gondolnánk;
még nem nevezzük néven, pontosabban nem a
saját nevén nevezzük, de itt van. Ha valaki azt
sem tudja, melyik végébe kell beszélni a mikro-
fonnak, attól ő még a démosz tagja, aki a démosz
másik, történetesen azon tagjáról, aki tudja, me

lyik végébe kell beszélni a mikrofonnak, nyugod-
tan kijelentheti, hogy: nem beszélhet. Vigyázat:
nem azt, hogy rosszul beszél, vagy fordítva tartja
a mikrofont-- hanem hogy nem beszélhet. Ez így
tényleg nagyon demokratikus, csak rettenetesen
lábszagú.

Egyelőre nem: a PC-mozgalom térhódítása
mutatkozik meg abban sem, hogy a legeufe-
misztikusabb szóval is alkalmatlannak mondha-
tó (egyéb szavakért demokratikus PC-per
fenyeget) színházvezetőt és társát
alkalmatlanságában újabb öt évre megerősítette
egy szintén alkalmatlanok tanácsa, alkalmatlan
vezetővel az élén. A vacak honi verzió ez: az
egyik alkalmatlanság vonzza a másikat. A
végeredmény alapján legalábbis; mert ha a
szándékot, a régmúltba vesző tisztes motivációt
kutatjuk, homályos és zavaros ideológiára
bukkannánk. Ha fellelnénk egyáltalán --- mert
ma csak korlátolt, demagóg és agresszív (a
vesztét érző?) verziója mutatkozik, ha ugyan... A
Nemzeti Színháznál tartunk, amely egyébként
nincsen. Már egy ideje nin-csen.

Egy agyonfazonírozott, pályázatnak álcázott,
ügyetlen színjáték keretében (de hát csupa
ügyetlen színjáték folyik errefelé, miért pont ez
lenne ügyes?) két alkalmatlan ember továbbra is
ott marad, ahol már mindent tönkretett. A művé-
szeti vezető (aki nyári gyulai törzsgárdatagságá-
nak köszönhetően tett szert egyetlen méltó cí-
mére: a „legbarnább rendezőnek" szoktuk ne-
vezni, ezt egyébként a pletykák szerint ő találta ki
ilyen jól magáról) nem árt másutt, csak ott, ahol
már nem árthat. Az igazgató is így van ezzel; ma-
gam például féltem attól, hová kerül, ha innen
el...

Nemzeti meg majd csak lesz egyszer. Most:
lokalizálva vannak az alkalmatlanok.

Más ügyekben nincs okunk megnyugodni: el-
indult a tehetségtelenség diktatúrája, vonulnak a
demokrácia zászlaja alatt, a zászlót fentről fen-
nen lengetik. Jönnek a szürkék, az eddig névte-
lenek, az alkalmatlanok, a dilettantizmusban
egyenlők, és letaposnának mindenkit, aki nem
akar egyenlő lenni olyan nagyon odalent, pince-
szinten, a semmi közös birtoklásában, az ebből
fakadó agresszívitásban. Támogatják őket a pri-
mitív demagógiára vevők, ha egy egész rezsim,
hát az. Nekik nem ajánlom, hogy nézzék meg
David Mamet Oleanna című darabját a Budapesti
Kamaraszínház színházszagú új játszóhelyén.
Még ötleteket kapnak, ha megértik.
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