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MOLNÁR JULIA 

Egyszálgitározás 
 

Mit gondolsz a mai fiatalság vagy inkább társadalom kulturális ízléséről? Mit gon-
dolsz, hova megy az ifjúság péntek esténként? Mit gondolsz, ott vajon milyen zenét 
hallgat? És mit gondolsz, miért tegezlek? Mert, ha megkérdezel bárkit bármiről, és a 
kérdés „miért”-tel kezdődik, a válasz biztosan „miért ne?” Mit gondolsz, miért van 
ez így? Mert a kultúra hiánya nemcsak a tudatlanságban és a tájékozatlanságban me- 
rül ki, hanem ide tartozik a tisztelet és a fegyelem is. 

A magyar vagy inkább a világ fiatalságát jelöljük x-szel. Biztosan tudjuk, hogy x-
nél a következő helyzet állt elő: a kultúra úgy hull le róla, mint ruha másról a boldog szere-
lemben. Ha kiválasztasz 100 x tagot, talán 1 tudja, hogy ez egy versből való idézet. Hi- 
szen nem érdekli ez sem, mint semmi más. Elfogytak az értékei, ahogy majd elfogy 
az élete is. Az x nem tudja, mi az az ars poetica vagy a disztichon, nem tudja ki volt 
Márai vagy Kertész, hogy ki szerint „az ember tragédia”, de azt sem tudja, mi van az 
Operaházban. Nem tudja, hogy a Zene nem a tuctuc stílusnál kezdődik, hogy a Ze- 
nének szövege van, és azt sem tudja, hogy az egy költemény. Honnan is tudná? 
Nem hallgat máshol zenét, mint részegen az after party afterjában. Arról végképp 
nem hallott, hogy ki Cseh Tamás, Bereményi Géza. Ha azt mondom neki, koncer-
ten voltam, felsorol 14 DJ meg MC nevezetű személyt, hogy válasszak, kit hallgat-
tam. A magyar Zenét elvből elítéli, hiszen a magyarság olyan ciki. De angol Zenét se 
hallgat, nem tudja ki volt Ray Charles vagy Bob Marley, nem érti, hogy miért kell, 
hogy legyen értelme egy számnak. Az x nem fogékony a kultúrára. Elég neki a kö-
zépszerű. Nem érdekli, hogy az elbutulás tökéletes megtestesítője, és az sem, hogy a 
Zenét hangszeren játsszák. Nem zavarja, ha a vörös, mint a hajnal alja, vörös nem mond 
neki semmit. A legnagyobb baj, hogy nem szereti a minőségi dolgokat. Ha popot 
akar, azt is lehet. Ott van Madonna, ott volt Michael Jackson. De 2-nél több dalt 
tőlük se ismer. Ez a gond az x-szel. Igénytelen. Nem tudja, és nem is akarja megkü-
lönböztetni az értékest az értéktelentől. 

Nagyon érdekes dolgot láttam tegnap este. Elmentem egy színvonalas estnek 
ígérkező koncertre. Varga Richárd tanár úr Zenélt. Megdöbbentem, hogy alig vol-
tunk 40-en a pincérekkel és a jegyszedőkkel együtt. Arra sem méltatja magát az x, 
hogy egy fiatal, jóképű és borzalmasan tehetséges férfit meghallgasson. Művelődjön. 
Hiszen ott igazán lehetett. A saját számai – tele társadalomkritikával – dalba foglal-
ják az én álláspontomat is: „A boldogságot hajtod, mert mit lehet itt tenni, ha egy 
olyan korban élünk, / hogy Muszáj boldognak lenni! Meg lehet ezt venni – nyomat-
ják a menedzserek! / De vékonyan vagy túlsúllyal sosem leszel celebgyerek.” A baj 
az, hogy ezt az x elfogadja: „nem szólalsz fel semmiért, / csak beledőlsz a »Kuss- 
ba«”. Ez van. Nem tesz semmit, elhiszi, hogy jó így neki, elkezdi élvezni az egészet. 
De a „boldogságnak a jólét csak egy eltorzult képmása”. Nem szeretné megismerni 
az újat, nem szeretné tudni, ki az a Varga Ricsi, hogy miért énekel 30Y-t, Quimbyt, 
Kispált és egyéb, számára ismeretlen számokat. Pedig ez a művészet. Ez az x-nek 
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nem kell. De meglátja egyszer azt is, hogy aki értékes, az mindig az lesz. Aki nem, 
annak csak annyit üzenek, hogy „Végül az eBay-en eladják a szíved és az elméd. / 
Így leszel te emberből Terméketlen Termék”. 
 


