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Harminc éve főszerkesztőnek lenni, apukám. 30! Sok szebbnél szebb történetem van az
illetőről.
És hát eltaposhatatlan is. Különben érdekes korban él. Minden virágzik, minden hazaszelet és
magyarnünüke egy soha nem tapasztalt pompázat része, majd meglátjátok, télen is tárva
lesznek az ablakok, falusi nyuggernudizmus-őrület tör ki januárban, száll a kiáltás, éljen a
király, éljen a király, és úgy mosolyog az élet, mint Dzsudzsák Balázs és Szijjártó Peti, na, pont
úgy.
Na most egy ilyen korban kritikus újságírónak lenni, ugye? Megtalálni a csomót. Nem a kákán,
dehogy. A naponta kisuvickolt, újraaksizott nemzeti bráneren. Csak annyit mondani napról
napra, ez így van. Látod? Látom, na és? Elmondani még egyszer, mint Sorosról a hiszekegyet.
Pitbullnak lenni, apukám, csak azért is addig turkálni a nemzeti nedvektől lucskos, kokótól
ragacsos szellemi ágyrajárók vackában, míg meg nem lesz az az óriástök.
Undoknak maradni, hazaárulónak, a betyár jóistenit! Tud valaki olyan ﬁrkászt, olyan újságírót,
olyan sajtóembert, aki harminc éve csinálja így – plusz az előző évek irodalmilag is jelentékeny
riportjai –, ilyen fölkent pozícióban, ilyen állandósított, nem lankadó ﬁgyelemmel, ilyen
állhatatosan, ilyen elhivatottan, ilyen mélységesen méltatlan körülmények között, megannyi
távirányítóval működtetett okostóni és kistafírozott paprikajancsi korában, amikor milliárdos
kenőcsökkel puhítják a nyelvhegyet, föl ne sértse a felcsúti ánuszt. Működtetni a dohogó
gyárat. Mindennap. Reggel és este. Nem állhat le, mert nem. Nincs helyette másik, amely
szakmában egyébként minden és mindenki pótolható. Ez nem. Ő. Kinek van erről tudomása, ki
érzi át, fogja föl, hogy ez a teljesítmény mit jelent?! Haszna, haszontalansága, jövedéke,
járuléka, egyebek. Hogy történelem. Kibírni azt is, hogy a szellemi potentát szépen és
halálosan költözik át, viszi drága mesterségét, szakmai csecsebecséit a virtuális világba, és
nyilván jól is teszi. Itt maradunk papírnak. Kibírni azt is, hogy mindent fölszámolnak, ami civil
és valóban polgári, ami független, aminek nem lehet dirigálni, aminek nem lehet kiosztani a
lapot, mert van saját kártyacsomagja, és az nem cinkelt.

