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Akinek elfogultság nélkül válaszolnia kellene arra a kérdésre, mi a zeneszociológia, 

először minden bizonnyal így felelne: ismeretek a zenehallgatók mint társadalmiasodott 

egyének és a zene viszonyáról. Efféle ismeretek szerzéséhez a lehető legkiterjedtebb 

empirikus kutatás szükséges. Ez azonban akkor kezdődhetne csak el eredményesen, 

semmitmondó tények egymás mellé rakosgatásánál csak akkor lehetne több, ha az adott 

problémák már elméletileg struktúráltak; ha tehát a kutató tudja, mi releváns egyáltalán, és 

hogy miről kell ismereteket szerezni. Ehhez pedig jobban hozzásegít a specifikus 

kérdésfeltevés, mint az általánosságban mozgó vizsgálódás a zene és a társadalom 

viszonyáról. Én magam tehát először elméleti síkon, a zenehallgatás tipikus módozataival 

foglalkozom majd, a zenehallgatáséval a jelen társadalomban. Eközben persze nem lehet 

egyszerűen eltekinteni attól, hogy mi volt korábban; ha így tennénk, szétfolyna kezünk közt 

az, ami a mára jellemző. Másrészt viszont, miként a materiális szociológia más területein is, 

hiányoznak az összehasonlítást szolgáló, megbízható kutatási eredmények a múltból. 

Hiányukat a tudomány vitáiban gyakran arra használják fel, hogy a jelenlegi helyzet 

kritikájának élét elvegyék, mondván: korábban sem lehetett sokkal jobban. Minél inkább csak 

kész tényekre irányul a kutatás, elhanyagolva dinamikájukat – melynek révén pedig azok 

megteremtődhettek –, annál apologetikusabb jelleget ölt; annál hajlamosabb lesz arra, hogy 

azt az állapotot, melyet éppen vizsgál, végső állapotnak tekintse, vagyis kettős értelemben 

ismerje el. Ilyesféle állítás például az, hogy a mechanikus tömegtermelés teremtette meg 

annak lehetőségét, hogy a zene mindenkihez eljusson, s így, a statisztika törvényeinek 

logikája szerint, a zenehallgatás színvonala magától értődően emelkedett. Nem akarok erre a 

meglehetősen áldatlan kérdéskörre most itt kitérni: a kulturális haladásba vetett csorbítatlan 

hit és az elsekélyesedés feletti kultúrkonzervatív jeremiáda édestestvérek. A felelősségteljes 

válaszra jogosító anyagok és adatok megtalálhatók E. Suchman Invitation to Music (Meghívó 

a zenéhez) című munkájában. Nem sorolom fel a zenehallgatás típusainak eloszlására 

vonatkozó, amúgy is ismert elméleteket. Ezek olyan jellemzők, amelyek csak a minőség 

tekintetében igazítanak el. Olykor felvillan bennük valami a zenehallgatásról mint 

szociológiai mutatóról is, esetleg annak tagozódásáról és meghatározóiról egy s más. 

Valahányszor pedig mennyiségi jellegű megállapítások hangzanak el – ilyesmit soha nem 

lehet az elméleti szociológiai elemzések során elkerülni –, ezeket előbb mindig tüzetesen meg 

kell vizsgálni, mielőtt készpénznek vennénk. Szinte felesleges is hangsúlyozni, hogy a 

zenehallgatás típusai sohasem fordulnak elő vegytiszta állapotban. És nyilvánvaló az is, hogy 

kész prédái az empirikus tudományok – mindenekelőtt a pszichológia – tipológiákkal 

szembeni általános szkepszisének. Ami ilyesfajta tipologizálás során elkerülhetetlenül 

keverék típusnak bizonyul netán, valójában nem az, hanem sokkal inkább annak bizonyítéka, 

hogy a választott stilizálási elvet csak kívülről erőszakolták rá az anyagra; valamely 

módszerbeli nehézség fejeződik ki benne csupán, nem pedig az anyag jellege maga. Ennek 

ellenére: a típusok nem önkényes spekuláció eredményei. Kristályosodási pontok ezek, 

melyeket a zeneszociológia alapját képező megfontolások határoztak meg. Ha abból indulunk 

ki, hogy a társadalom problematikus volta és komplexitása a zenei produkció és reprodukció 

közötti viszony ellentmondásain, sőt a zenehallgatás struktúráján át is kifejezésre jut, nem 

várhatunk egységes közeget, törés nélküli skálát a teljes és adekvát hallgatástól le egészen az 

érdektelen vagy szurrogátumszerű befogadásig, hanem sokkal inkább arra számíthatunk, hogy 



az ellentmondások és ellentétek a zenehallgatás és az ezzel kapcsolatban kialakult szokások 

jellegében, minőségében is tükröződnek. Az ellentmondásosság: a folyamatosság hiánya. Az, 

ami egymásnak ellentmond, egymással bizonyos távolságot is tart. A zene alapvető társadalmi 

problematikájára való reflektálás, valamint kiterjedt vizsgálódások és ezek sokszoros 

önkiigazítása: erre épül fel tipológiánk. Ha kategóriái majd valóban empirikus kritériumokká 

lesznek, és kellőképpen ellenőrzik őket, természetes, hogy újabb módosításra és 

differenciálásra szorul, főként azoknak a típusát illetően, akik szórakozásból hallgatnak zenét. 

Minél durvább szemcséjű a szellemi jelenség, melyre a szociológia rákérdez, annál 

finomabbnak kell lenniük az eljárásmódoknak, hogy efféle dolgok hatását kellőképpen 

mérhessék. Sokkal nehezebb megérteni, miért lett éppen ez a sláger népszerű és nem amaz, 

mintsem hogy miért tartjuk többre Bachot, mint Telemannt, egy Haydn-szimfóniát miért 

becsesebbnek, mint Stamitz valamely művét. A tipológiának az a szándéka, hogy a társadalmi 

antagonizmusok tudatában magából a tárgyból – jelen esetben a zenéből – kiindulva a tárgyra 

való reakciók diszkontinuitását elfogadhatóan csoportosítsa. 

E tipológiát tehát csak ideáltípusokra kell érteni; s ebben minden tipológia közös. 

Átmenetekre nincs tekintettel. Ha helyesek is az alapul szolgáló elgondolások, maguk a 

típusok vagy legalábbis egyes típusok mindamellett még plasztikusabban elkülönülhetnek 

egymástól, mint ahogy azt az a tudományos felfogás valószínűnek tarthatja, mely 

csoportjaikat csupán instrumentálisan vagy az empirikus anyag fogalom nélküli tagolása 

alapján, nem pedig a jelenségek értelme szerint hozza létre. Lehetővé kell válnia, hogy az 

egyes típusok oly kézzelfogható jegyekkel rendelkezzenek a tipológiában, melyek alapján 

feltételezésük jogosultsága vagy tévedése, adott esetben a tényleges eloszlás, megállapítható 

lenne – s ezáltal valamelyest a társadalmi, illetve a szociálpszichológiai korrelációk is 

kideríthetők lennének. Mégis: ahhoz, hogy ezek az empirikus vizsgálatok valóban eredményt 

hozzanak, a társadalomnak a zene dolgaihoz való viszonyából kellene kiindulniuk. Mert a 

társadalom jelenti a zenét hallgatók vagy éppenséggel nem hallgatók eleve adott 

gyűjtőfogalmát, míg viszont a zene objektív, strukturális adottságai határozzák meg a 

hallgatók reakcióit. Az az alapelvrendszer tehát, melyre a típusok konstrukciója felépül, itt 

nem korlátozódhat csupán – mint merőben szubjektív irányzatú empirikus vizsgálódások 

esetén – az ízlésre, a rokonszenvre és ellenszenvre vagy akár a hallgatók szokásaira. Sokkal 

inkább az lehet az alapja, mennyire felel meg – vagy mennyire nem felel meg – a hallgatás 

milyensége a hallgatnivalóénak. Ennek során természetesen feltételezzük azt, hogy a művek 

valamiféle objektív struktúrát és értelmet képviselnek, ami az elemzés számára hozzáférhető, 

változóan helyes mértékben felfogható és értelmezhető. Típusainkkal, anélkül hogy 

valamiféle teljességigénnyel lépnénk fel, olyan skálát szeretnénk kijelölni, melynek beosztása 

a teljes adekvát zenehallgatástól – ami a magas fokon képzett hivatásos zenész fejlett zenei 

tudatának felel meg – egészen az anyaggal kapcsolatos tökéletes értetlenségig vagy 

közömbösségig terjed; az utóbbi egyébként korántsem jelenti a zene iránti fogékonyság 

hiányát. Rendszerünk azonban nem egydimenziós; különböző szempontok szerint hol az 

egyik, hol a másik típus lázszik majd megfelelőbbnek. Az, hogy valóban jellegzetes és 

jellemző reagálásmódokat gyűjtsünk össze, fontosabb, mint az osztályozás bármiféle logikus 

korrektsége. A legfontosabb típusok jelentőségét próbáljuk meg körvonalazni itt. 

Majdhogynem prohibitívnek mondható annak a nehézsége, hogy a zene hatásának 

szubjektív tartalmát a legkülsőségesebb mutatókon át, tudományos biztonsággal 

körülhatároljuk. Ilyen irányú kísérleteink a reakcióknak legfeljebb az intenzitását mérhetik 

fel, minőségét alig. Azok a szó szerint vett, mondhatni, fiziológiai és így mérhető hatások, 

melyeket a zene kivált – nem egy esetben még az érverés felgyorsulásának kimutatásával is 

bajlódtak –, korántsem azonosíthatók a műalkotás műalkotásként keltett esztétikai 



élményével. A zenei introspekció, eredményét tekintve, csak fölöttébb bizonytalan lehet. A 

zenei élmény szavakba öntése a legtöbb embernél szinte leküzdhetetlen akadályokba ütközik, 

hacsak nem rendelkeznek a megfelelő műszavak ismeretével; ezenfelül a szavakkal való 

élménykifejezés már eleve megszűrt és a primer reakciók kifejezőjeként kétszeresen is kétes 

értékű a megismerés számára. Ezért tehát a zenei élmények a tárgy sajátos, a magatartás 

leolvasását biztosító adottságait is figyelembe vevő differenciálása látszik a legjobb 

módszernek ahhoz, hogy a zeneszociológiának azon a területén, mely az emberekkel, nem 

csupán magával a zenével foglalkozik, túljussunk a trivialitásokon. Az a kérdés, mely az ilyen 

irányú kompetenciával oly sokszor eleve felruházott szakértő csalhatatlan biztonságú 

szempontjait venné vizsgálat alá, már maga is a társadalmi és az immanensen zenei 

problémakörbe tartozik. Valamely szakértői testület közös véleménye ehhez nem volna 

kielégítő bázis. A zenei tartalmak értelmezése a mű belső összetételének keretei között megy 

végbe, de segítségül véve az elméletet is, mely a művek keltette hatással foglalkozik. 

Az első típust, az imént említett szakértőt tökéletesen adekvát zenehallgatás jellemzi. Ő 

lenne tehát az a teljesen tudatos hallgató, akinek szándékosan semmi sem kerüli el a 

figyelmét, és ugyanakkor minden pillanatban számot tud vetni azzal, amit hall. Aki például, 

ha egy oly teljességgel feloldott és minden kézzelfogható architektonikus támpontot 

nélkülöző darabnak, mint Webern Vonóstriójának második tétele, első hallásra képes 

megnevezni egyes formai részeit, az, mondjuk, megfelelne a típus követelményeinek. 

Miközben spontán módon követi a bonyolult szövetű zene folyamatát is, olyannyira 

egybehallja az egymás után következőt, vagyis együtt a múlt, a jelen és a jövő pillanatait, 

hogy belőlük értelmi összefüggést tud kikristályosítani. Az egyidejűség bonyolult jelenségeit, 

mint például a komplex harmóniákat és a többszólamúságot is, pontosan meg tudja 

különböztetni. Ezt a teljesen adekvát magatartást strukturális zenehallgatásnak nevezhetnénk. 

Horizontja a konkrét zenei logika: érti, amit a maga – természetesen sohasem szó szerinti 

kauzális – szükségszerűségében felfog. E logika hordozója a technika; annak, aki 

egyszersmind a fülével is gondolkodik, az egyes elemek, amelyeket hall, technikai szinten 

jelenvalók, és lényegében a technika kategóriáiban derül fény az értelmi összefüggésekre is. 

Napjainkban ez a típus a hivatásos zenészek körére szorítkozik, anélkül, hogy ezek 

mindannyian eleget tennének az idevágó kritériumoknak is; sok olyan előadóművész akad, 

aki egyenesen ellentmond ezeknek a követelményeknek. Számarányát tekintve ez a típus 

valószínűleg alig-alig vehető figyelembe; tulajdonképpen nem egyéb tehát, mint egy 

határérték erőteljesebb meghúzása: tőle távolodnak a többi típusok. Vigyázat, nehogy a 

hivatásosak privilégiumát, e típus kisajátítására túlbuzgón, mindjárt az objektív szellem és az 

egyének között a polgárság kései korszakában lejátszódó társadalmi elidegenedési folyamattal 

magyarázzuk, s ezzel magát a típust diszkreditáljuk. Amióta csak zeneszerzők feljegyzései 

ránk maradtak, tudjuk, hogy műveik teljes megértését mindig csak a magukfajtától várták. A 

kompozíciók egyre növekvő bonyolultsága azonban nyilván csökkenthette a teljes 

kompetenciával rendelkezők számát, legalábbis a zenét hallgatók növekvő táborához 

viszonyítva. 

Aki azonban minden zenehallgatóból szakértőt akarna faragni, a jelenleg uralkodó 

társadalmi feltételeket tekintve, nem járna el humánusan, és mindenképpen utópista lenne. Az 

a kényszer ugyanis, melyet a mű integráns alakja a hallgatóra gyakorol, nemcsak az illető 

természetével, helyzetével és nem hivatásos zenei képzettségével nem egyeztethető össze, 

hanem személyes szabadságával sem. Így jön létre a szakértő hallgató típusától eltérő jó 

hallgató kategóriája. Ő is többet hall, mint csupán az adott zenei pillanatot; spontán módon 

összefüggéseket állapít meg, megalapozottan ítél, nemcsak presztízskategóriák vagy ízlésbeli 

önkény alapján. De nincs vagy legalábbis nincs teljesen tudatában a mű technikai és 



strukturális implikációinak. Olyasféleképpen érti a zenét, ahogy valaki a saját anyanyelvét 

érti, még ha nyelvtanáról vagy mondattanáról semmit vagy csak keveset tud is; öntudatlanul 

van birtokában tehát a zene belső logikájának. Erre a típusra gondolunk, amikor muzikális 

emberről beszélünk, feltéve persze, hogy ezen még a közvetlen, értelmes zenehallgatást 

értjük, és nem annyit csupán, hogy valaki „kedveli” a zenét. Efféle muzikalitás történetileg a 

zenekultúra bizonyos homogeneitását kívánja meg; ezenfelül az állapotok néminemű zárt 

egységét, legalábbis a műalkotásokra reagáló csoportokban. Valami hasonló jelenségnek 

lehetünk tanúi a tizenkilencedik században is, udvari és arisztokrata körökben. Még Chopin is, 

panaszkodva bár egyik levelében a felsőbb körök szétszórt életformája miatt, elismerte, hogy 

rendelkeznek bizonyos valódi hozzáértéssel, míg a polgárságnak szemére vetette, hogy az 

viszont, ezzel ellentétben, csak a bámulatra méltó cirkuszi mutatványokat – ma így 

mondanánk: a show-t – értékeli. Proust alakjai között is feltűnnek olyanok, akik ebbe a 

típusba sorolhatók: Guermantes-ék köreiben, mint például Charlus báró. Feltehető, hogy a 

zeneértő jó hallgatók száma, megint csak a zenehallgatók általánosan növekvő számához 

viszonyítva, a társadalom feltartóztathatatlanul előretörő polgárosodásával, a csere és a 

teljesítmény elvének diadalával egyre csökken, és végül a típus megszűnésével fenyeget. A 

tipológia szélső értékei szerinti polarizáció körvonalai rajzolódnak ki: szándéka szerint 

manapság valaki vagy mindent ért, vagy semmit. Bűnös ebben természetesen a nem 

hivatásosok zenei kezdeményezőkészségének hanyatlása, a tömegkommunikációs eszközök 

és a gépi reprodukálás hatására. Leginkább ott élhet tovább az amatőr, ahol egy 

arisztokratikus társadalomnak legalábbis a maradványai fennmaradtak, mint például Bécsben. 

A polgárság alacsonyabb rétegeiben ma már aligha található meg ez a típus, kivéve talán a 

polemizáló különcöket, akik viszont már-már szakértőnek számítanak; s itt kell megjegyezni: 

a szakértőkkel korábban a zeneértő jó hallgatóság sokkal inkább szót értett, mint manapság az 

úgynevezett műveltek a zene élvonalával. 

Szociológiailag e típus örökét egy harmadik, a tulajdonképpeni polgári réteg vette át, 

mely az opera- és hangversenyközönség java részét teszi ki. Kultúrhallgatónak vagy akár 

kultúrafogyasztónak is nevezhetjük ezt a réteget. Az ide tartozó ember sok zenét hallgat, zenei 

vágya adott esetben kielégíthetetlen, jól tájékozott, hanglemezt gyűjt. A zenét mint a 

kulturális javak egyikét tiszteli, gyakran mint olyasvalamit, amit saját társadalmi 

érvényesülése érdekében kell ismernie – ez az attitűd a komoly elkötelezettség érzésétől a 

legvulgárisabb sznobizmusig terjedhet. Itt a zenéhez való spontán és közvetlen viszonyt, a 

strukturális együttélést az anyaggal az helyettesíti, hogy az e típushoz tartozók lehetőleg minél 

több zenei ismeretet hordanak össze, nevezetesen, életrajzi adatokat és az előadók érdemeit, 

amiről aztán órák hosszat semmitmondóan el lehet társalogni. Ez a típus egyébként igen 

gyakran komoly szakirodalmi ismerettel is rendelkezik, de oly módon, hogy dúdolja az ismert 

és szüntelenül ismételt zeneművek témáit, s a hallott zenét azon nyomban azonosítja. A 

kompozíció kibontakozása közömbös, a hallgatás struktúrája atomizált: ez a típus bizonyos 

meghatározott mozzanatokra les, úgynevezett szép dallamokra, grandiózus pillanatokra. 

Viszonyát a zenéhez egészében véve valamiféle fétisszerűség jellemzi. A fogyasztandó 

termékek elismertségének mértéke szerint fogyaszt. A fogyasztás öröme, az ő nyelvén szólva: 

az, amit a zene ad neki, nagyobb annál az örömnél, amit a vele szemben követeléssel fellépő 

zene maga műalkotás formájában szerezni képes. Egy vagy két nemzedékkel korábban ez a 

típus wagneriánusként büszkélkedett; ma viszont inkább szidja Wagnert. Ha például egy 

hegedűművész hangversenyére megy el, az érdekli, amit a hegedűs tónusának nevez – és még 

jó, ha nem a hegedű maga; az énekessel kapcsolatban a hangja; a zongoristát hallva 

alkalmilag a zongora hangolása. Ő a méltatás embere. Az egyetlen, amit ez a típus igényel, a, 

mondhatni, mérhető teljesítmény, tehát valamiféle nyaktörő virtuozitás, egészen a show-

eszmény jegyében. A technika imponál neki, öncélként – az eszköz; és ezzel nem áll távol a 



manapság széltében-hosszában elterjedt tömeghallgatás gyakorlatától. Viselkedésében 

azonban egyúttal idegenkedés van a tömegtől, valamiféle elutasító elit-allűr. Társadalmi 

helye: a felső és a jómódú nagypolgárság, esetleg némi átmenetekkel a kispolgárság felé; 

ideológiája többnyire reakciós, kultúrkonzervatív. Majdnem minden esetben ellenséges az 

exponáltan új zenével szemben; mert azzal bizonyítjuk legjobban értékkonzerváló és egyben – 

majdhogynem pallosjoggal – diszkrimináló színvonalunkat, ha együtt mennydörgünk az 

állítólagos őrültség ellen. Konformizmus, konvencionalizmus jellemzi társadalmilag ezt a 

típust. Számát tekintve, még olyan nagy zenei hagyományokkal rendelkező országokban is, 

mint Németország vagy Ausztria, ez a csoport sem tehető különösebben nagyra, még ha 

észrevehetően több képviselővel rendelkezik is, mint a második. Mégis kulcsfontosságú 

csoport. Messzemenően döntő szava van a hivatalos zenében. Nemcsak a nagy koncertirodák 

és operaházak törzsbérlői toborzódnak soraiból, nemcsak azok, akik a Salzburg- és Bayreuth-

szerű ünnepségek színhelyére zarándokolnak, hanem – és ez a legfontosabb – azok a 

grémiumok is, melyek a zenei programokat és műsorterveket kialakítják, mindenekelőtt a 

zenekari hangversenyek amerikai bizottsági hölgyei. Ők irányítják ezt az eldologiasodott 

ízlést, mely – teljességgel jogtalanul – magasabb rendűnek érzi magát a kulturális ipari 

ízlésnél. A kulturális javaknak egyre nagyobb mennyisége válik e típus képviselőinek kezén a 

manipulált konzumálás árucikkévé. 

Ide csatlakozna a következő típus, melyet szintén nem a hallott zene sajátos 

adottságaihoz való viszonya, hanem a tárgytól eltávolodott, messzemenően önállósult 

mentalitása vezérel: az emocionális hallgató típusa. Viszonya a zenéhez kevésbé merev és 

közvetett, mint a kulturális fogyasztóé, ugyanakkor más szempontból még messzebb jár a 

művek lényegétől: a zenehallgatás az ilyen ember számára lényegében az egyébként elfojtott 

vagy a civilizáció normái által fékezett ösztönmegnyilvánulások kiváltója, sokszor valamiféle 

irracionalitás érzetének forrása; az önfenntartás racionális futószalagjához könyörtelenül 

odakényszerített szubjektumnak már csupán ennek segítségével nyílik lehetősége arra, hogy 

valamit érezzen. Ezenfelül igen gyakran nincs is semmi közelebbi dolga a konkrétan hallott 

zene mibenlétével: a „kiváltó” funkció a fontos, melyet az betölt. A hallgatás a specifikus 

érzékelési energiák törvénye szerint történik: az ember fényt érzékel, ha a szemére ütnek. Ez a 

típus mindenekelőtt olyasfajta szembeszökően érzelmi telítettségű zenére tart igényt, mint 

Csajkovszkijé; könnyen és szívesen sírva fakad. A kultúrafogyasztók kategóriájával igen 

széles átmenetet alkot ez a típus: hiszen azok fegyvertárából sem igen hiányzik a valódi zene 

érzelmi értékére való hivatkozás. Az emocionális hallgató – talán éppen a zenekultúra 

respektusának igézetében – Németországban kevésbé elterjedt típus, mint az angolszász 

államokban, ahol a civilizációs nyomás erősebb, és inkább kikényszeríti az ellenőrizhetetlen 

belső érzelmi világba való félrevonulást; valamint a technikai fejlődésben elmaradt – főként 

szláv – országokban is komoly szerepet játszik. A Szovjetunióban megtűrt és konfekcionált 

kortárs zenei produkció erre a típusra van méretezve; a zenei Én eszménye itt mindenesetre a 

klisét utánozza: a felhevülés és a melankólia között hányódó szláv lélek kliséjét. Ez a típus 

mind zeneileg, mind egész habitusát tekintve naiv, vagy legalábbis azzal büszkélkedik. 

Reakciójának közvetlensége olykor valamiféle dacos elzárkózással, vaksággal jár együtt 

magát a dolgot illetően, melyre reagál. Semmit nem akar tudni, és ezért már eleve könnyen 

kormányozható. A zenei kultúripar belekalkulálja terveibe – Németországban és Ausztriában 

például a harmincas évek eleje óta a szintetikus népdal műfajával. Társadalmilag ez a típus 

nehezen jellemezhető. Alkalmasint elvitathatatlan tőle némi érzelmi melegség; lehet, hogy 

valóban kevésbé megkérgesedett és önelégült, mint a kulturális fogyasztó, bár az uralkodóvá 

lett ízlés társadalmi ranglétráján annál alacsonyabb fokon helyezkedik el. De ehhez a 

zenehallgató típushoz jócskán begyepesedett, csak foglalkozásuknak élő emberek is tartoznak, 

az ominózus „fáradt üzletember” prototípusai, akik e mindennapi életükre nézve semmiféle 



következménnyel nem járó területen próbálkoznak kompenzációt keresni mindazért, amiről 

egyébként le kell mondaniuk. – E típusba sorolhatók mindazok, akiket bármiféle zene 

képszerű asszociációkra ösztönöz, egészen a zenei élmény folytán ébren álmodó, réveteg 

fantasztákig; s legalábbis rokon típusú a szó szoros értelmében érzéki zeneélvező, aki 

kulinális gyönyörrel ízlelget egy-egy izolált hangzásingert. Néha gyűjtőedénynek használják a 

zenét, melybe önnön, a pszichoanalízis teóriája szerint „szabadon áradó”, szorongást keltő 

érzelmeiket beleönthetik, néha pedig éppen e zenével való azonosulás által jutnak olyan 

érzésekhez, melyek egyébként hiányoznak belőlük. Ezeket az igen nehéz részletkérdéseket 

éppúgy meg kellene vizsgálni, mint ahogyan a hallgatás keltette érzelmek valódiságát vagy 

képzelt jellegét; nagy a valószínűsége, hogy a kettő nem válik el élesen egymástól. Hogy a 

zenei reagálásmód különbségeihez az egész személyiséget megillető, végtére pedig 

szociológiai differenciálások is kapcsolandók-e, az egyelőre eldöntetlen. Gyanítható 

mindenesetre, hogy a hivatalos zenekultúra előre gyártott ideológiája, az intellektusellenesség 

komoly hatást tesz az érzelem által irányított hallgatókra. A tudatos zenehallgatást 

összetévesztik valamiféle hideg, külsőleges reagálásmóddal. Az érzelem által irányított típus 

makacsul ellenáll minden olyan igyekezetnek, mely őt a strukturális zenehallgatásra akarná 

rávezetni – s ez az ellenállása talán még hevesebb, mint a kulturális fogyasztóé, aki 

műveltsége kedvéért végül erre is késznek mutatkozik. Valójában az adekvát hallgatás nem 

képzelhető el affektiv birtokbavétel nélkül. Csakhogy ott magát a műalkotást veszi birtokába a 

befogadó szubjektum; és a rá való koncentrálásból abszorbeálja mintegy a pszichikai energiát; 

az emocionális hallgató számára viszont a zene eszköz saját ösztönéletének kiszolgálására. 

Nem mond le önmagáról a műalkotás kedvéért, amely ezért a gesztusáért érzelemmel 

jutalmazná, hanem a tárgy funkcióját alakítja át oly módon, hogy merő projekciós közeg 

legyen. 

Az érzelem által irányított hallgatóval merőben ellentétes típus is kialakult, legalábbis 

Németországban; ez ahelyett, hogy a zenében keresne menekülést az érzelmek civilizáció 

szabta tilalma, a mimetikus tabu elől, inkább magáévá teszi azt, s egyenesen saját 

magatartásmódjának normájává emeli. E típus ideálja egyfajta statikus zenehallgatás. Megveti 

a hivatalos zenei életet, mivel az véleménye szerint kilúgozott és látszat jellegű csupán; de 

ahelyett, hogy túllépne rajta, hátrafelé lép, olyan korszakokba menekül, melyekről azt hiheti: 

védve voltak még a dolgok uralkodó árujellegétől, az eldologiasodástól. Merevségével 

ugyanannak az eldologiasodásnak adózik, mellyel szembeszáll. E lényegében reaktív típust 

ressentiment-hallgatóknak nevezhetnénk. Idetartoznak azok a Bach-rajongók, akikkel 

szemben egy ízben Bachot már védelmembe vettem; még inkább azok, akiknek hobbija a 

Bach előtti zene. Németországban egészen a legutóbbi időkig az úgynevezett ifjúsági 

mozgalom majd minden híve ennek a magatartásformának az igézetében állott. A 

ressentiment-hallgató, aki a zenei élet mechanizmusa elleni tiltakozása révén látszólag 

nonkonformista, többnyire rendszerekkel és közösségekkel szimpatizál, méghozzá öncélúan, s 

elfogadja azok minden társadalompszichológiai és politikai konzekvenciáját. Erről 

tanúskodnak a merev szektásságot, kitörni készülő dühöt sugárzó arcok, melyeket az 

úgynevezett Bach-órákon vagy zeneesteken láthatunk. Saját maguk külön szférájában, akár 

még az aktív zenélés terén is: iskolázottak, megy minden, mint a karikacsapás; csak éppen 

minden meg van toldva és el van torzítva valamiféle világnézettel. E típus inadekvát jellege 

abban áll, hogy számára egész zenei szférák kiesnek, melyeknek tudomásulvétele pedig 

nélkülözhetetlen. E típus képviselőinek tudatát előre megformálja már az őket tömörítő 

szövetségek valamely célkitűzése – többnyire velejéig reakciós ideológiák függvényeként –, s 

a mindenáron való historizmus. A művek szelleméhez való hűség, melyet a zenei showman 

polgári ideáljával helyeznek szembe, öncélúvá lesz; fáradozásuk nem is annyira arra irányul, 

hogy a művek szellemét adekvát módon visszaadják és felfogják, sokkal inkább azon 



őrködnek buzgón, nehogy egy jottányit is változhasson az, amit – eléggé vitatható módon – 

elmúlt idők előadási gyakorlatának vélnek. Az emocionális hallgatás a giccs, a ressentiment-

hallgatás viszont a hamis szigor irányába visz el, mely nem tesz egyebet, mint hogy az egyén 

önálló érzelemvilágát valamely közösség védőszárnyainak jelszavával nyomja el. E típus 

képviselői egy időben muzsikusoknak (Musikanten) nevezték magukat; s csak a 

romantikaellenesre hangolt rendszer hatására mondtak le erről az elnevezésről. 

Pszichoanalitikai szempontból azonban végtelenül jellemző rájuk ez az elnevezés, annak 

kisajátítása éppen, ami ellen fordulnak. A név tehát – ambivalenciát takart. Amit a 

ressentiment-hallgatók akarnak, nemcsak hogy ellentéte a muzsikusságnak, hanem indíttatása 

is minden ilyesfajta képzet elleni leghevesebb averzióból következik. A ressentiment-hallgató 

legbensőbb szándéka tehát nem egyéb, mint hogy a mimetikus impulzus ősrégi civilizációs 

tabuját valósítsa meg a művészetben magában, mely éppen ilyen impulzusból táplálkozik. Ki 

akarja irtani maradéktalanul mindazt, ami nem veti alá magát valamiféle szilárd és állandó 

rendnek, ami vagáns jellegű, szabados, és aminek utolsó, sivár kis nyomai már csak 

rubatókban és szólistamutatványokban jelentkeznek. Akárcsak nemrég a koncentrációs 

táborokban: most már a zenében is jaj a cigányoknak, csupán az operett területét engedélyezik 

számukra, mintegy rezervátumként. A ressentiment-hallgató számára a szubjektivitás, az 

érzelmi kifejezés a lehető legmesszebbmenően egyértelmű a promiszkuitással, és ennek még a 

gondolatát sem tudja elviselni. Ennek ellenére – ahogy ezt Bergson a Deux sources-ban (A 

tudomány és a vallás két forrása) megállapítja – olyan erős a vágy valamiféle nyílt társadalom 

iránt, melynek lecsapódása a művészet, hogy még a leghevesebb gyűlölet sem merészkedik 

odáig, hogy a művészetet teljességgel felszámolja. Mi lehet a kompromisszum? Minden 

mimézistől megtisztított, némileg steril művészet – ami pedig képtelenség. De éppen ennek a 

képtelenségnek az ideálja a ressentiment-hallgatók féltve őrzött-ápolt titka. E típus feltűnően 

érzéketlen, még a maga választotta irodalmon belüli minőségi differenciák iránt is; 

uniformizáló ideológiája elkorcsosította az árnyalatok iránti érzékenységet. Egyáltalán: 

puritán gyanakvással tekint mindenre, ami differenciált. A ressentiment-hallgatók társadalmi 

elterjedtsége nehezen körvonalazható; jól szervezetten, aktív propagandatevékenységgel, a 

zenepedagógiára a lehető legnagyobb hatást gyakorolva ez a csoport is kulcspozíciót foglal el: 

a múzsai elv megtestesítője. Nem ismeretes azonban, hogy szervezetein túlmenően 

rendelkezik-e számottevő erőkkel. A magatartásmód mazochizmusa, melynek lényege nem 

egyéb, mint hogy önmagának szüntelenül megtilt valamit, önmaga létének szükségszerű 

feltételeként mutat a kollektív kényszer tényére. Efféle kényszer, mint e hallgatói típus 

determinánsa, valamelyest bensőségesebben ugyan, ott is hathat, ahol a tényleges 

zenehallgatás szituációja, mint a rádió esetében oly gyakran, izolált. Az efféle összefüggések 

azonban sokkal bonyolultabbak annál, semhogy egyszerűen a szervezetekhez való tartozás és 

a zenei ízlés korrelációja által fényt lehetne deríteni rájuk. 

E típus teljes társadalmi értelmezése még mind a mai napig hiányzik, irányát meg kell 

határozni. Javarészt a kispolgárság felsőbb rétegeiből toborzódik; a kispolgárságból, melynek 

szeme előtt a társadalmi lecsúszás réme lebegett. Függőségük évtizedek óta egyre inkább 

visszatartja e réteg tagjait attól, hogy kifelé aktív, befolyást gyakorló erővé s ezzel együtt 

benső lényükben fejlett egyénekké válhassanak. Ez akadályozza őket a magasrendű zene 

befogadásában is, aminek útja pedig – nemcsak Beethoven óta! – eleve csak az egyéniségen 

és annak szabadságán át vezethet. Ez a réteg azonban a polgári világ közepette bekövetkező 

proletarizálódásától való régi félelmében kitart a társadalmi emelkedettség ideológiája mellett, 

konokul ragaszkodik az elit-gondolathoz, az úgynevezett „belső értékekhez”. E réteg tudatát 

és a zenéhez való viszonyát társadalmi helyzete és ideológiája közt feszülő konfliktusa 

határozza meg. E konfliktust pedig úgy oldja fel, hogy saját magával és másokkal el akarja 

hitetni: éppen az a kollektivitás, melyre ítéltetett, s melyben önmaga elvesztésétől retteg, az 



individuációnál magasabb rendű, a létezéssel eleve együtt járó, értelmes, humánus és ki tudja, 

még mi minden. Segíti őket ebben, hogy az individuális létet megelőző állapotot, ahogyan ezt 

a „muzsikusok” szintetikus zenéje és az úgynevezett barokk zene is javarészt szuggerálja, 

odamesterkedik saját kollektivizálódásuknak az individuális lét megszűnte utáni valódi 

állapota helyébe. Azt képzelik ugyanis, hogy ily módon helyzetüknek valamiféle szentség és 

romlatlanság belengte auráját biztosíthatják. A belső értékek ideológiájában létrejövő 

hamisítás szerint a kikényszerített regresszió valami jobbá lesz, mint az, ami számukra 

elérhetetlen; formálisan hasonlít ez a fasiszta manipulációhoz, mely az atomizált egyénekből 

álló kényszerkollektívát valamiféle természet adta, kapitalizmus előtti közösség jegyeivel 

ruházta fel. 

Újabban a ressentiment-tipus folyóirat-irodalmában a dzsesszel foglalkozó cikkekkel is 

találkozhatunk. Míg a dzsesszt e körökben hosszú ideig a lehető legsúlyosabb gyanú övezte, 

mint bomlasztó hatású elemet, most egyre több rokonszenv fordul felé, mely minden 

bizonnyal összefügg azzal a ténnyel, hogy a dzsesszt Amerikában már régóta domesztikálták, 

s hogy ez Németországban is megtörténjen, idő kérdése csupán. A dzsessz-szakértő és 

dzsesszrajongó típusa – a kettő közt nincs akkora különbség, ahogyan azt a dzsessz-szakértők 

szívesen látnák – rokon a ressentiment-hallgatókkal, mégpedig a „befogadott eretnekség” 

habitusa által, vagyis a társadalmilag megtűrt és mindjárt ártalmatlanná is vált tiltakozásában 

a hivatalos kultúra ellen, a zenei spontaneitás igényében, vagyis olyasmire való 

vágyakozásában, ami szembeszegül az előírt mindig ugyanazzal – és végül szektás 

hajlamaiban kivált Németország az a hely, ahol a dzsessznek mindenkor leghaladóbbnak 

tisztelt alakjáról ejtett egyetlen kritikai élű szót a műfaj legbensőbb hívei mindjárt a hozzá 

nem értés hitvány és rosszindulatú gesztusának tartanak. A dzsesszhallgató osztozik a 

ressentiment-típussal a klasszikus-romantikus zene ideálja elleni averzióban is; ugyanakkor 

mentes az aszketikus-szakrális gesztustól. Mert éppen a mimetikus elemekre büszke nagyon, s 

természetesen „standard devices”-szé, szabványokká sablonizálta azokat. E típus is – persze 

nem mindig – adekvát módon érti választott tárgyát, ám van benne valami a reaktív jelleg 

mindenkori korlátoltságából. A kulturális hókuszpókusz elleni jogos ellenszenve 

következtében az esztétikai magatartás normáit legszívesebben valamiféle technizált-

sportszerű értékrendszerrel helyettesítené. Önmagát félreismerve bátornak és avantgárd 

jellegűnek mutatkozik, pedig legszélsőségesebb kicsapongásait is már több mint ötven év óta 

felülmúlja és következetes formában hozza létre a komolyzene. Másrészt a dzsessz 

legdöntőbb mozzanataiban, mint a kibővített impresszionista hangzatvilág és a szimplán 

standardizált formák, a lehető legszűkebb kör foglya maradt. A metrum vitathatatlan uralma, 

melynek mindenfajta szinkópa-művészet engedelmeskedni köteles; a képtelenség, hogy a 

zenét valódi értelemben dinamikusnak, szabadon kibontakozó folyamatnak képzelje el – 

mindez a tekintélyhez kötöttség jellemvonását vési e típus szellemi profiljába. E jelleg persze 

adott esetben, a leginkább freudi értelemben véve, oidipuszinak tekinthető: lázadás az apa 

ellen – amiben eleve ott a készség a meghunyászkodásra. Társadalmi tudatát tekintve ez a 

típus számos esetben haladó; fő előfordulási területe: a fiatal nemzedék, amit a teenager-

business persze támogat és kizsákmányol. A tiltakozás sosem hosszú életű, inkább a 

részvételre való készség az, ami sokakban később is megmarad. A dzsesszhallgatók tábora 

önmagán belül sem egységes, mindegyik csoport buzgón ápolja a maga külön változatait. 

Azok, akik technikai szempontból a leghozzáértőbbek, becsmérlőn nevezik Elvis Presley 

üvöltő dervishadát huligán kamaszoknak. Hogy aztán a különféle produkciókat, melyek közül 

ki az egyikre, ki a másikra esküszik, csakugyan „világok” választják-e el, azt alapos zenei 

elemzéssel kellene megvizsgálni. Mert még azok is, akik kétségbeesett erőfeszítéssel mindent 

megtesznek, hogy a véleményük szerinti tiszta dzsesszt megóvják kommerciálissá 



becstelenített rokonától, kénytelenek végül kommerciális együttesek vezetőit is olykor-olykor 

a szívükbe fogadni. 

A dzsessz már az esetek túlnyomó többségében az alapanyagát alkotó sláger által is 

eleve a kommersz zenéhez kötődik. Arculatához hozzátartozik az is, hogy – dilettáns módon – 

képtelen a zenéről zenei fogalmakban számot adni – olyasféle tehetetlenség ez, mely hiába 

próbálja önmagát azáltal igazolni, hogy a dzsessz rendellenességeinek titkát nehéz pontosan 

rögzíteni, mikor a komolyzene már régóta megtalálta a lehetőséget hasonlíthatatlanul 

finomabb árnyalati ingadozások kottaírásos rögzítésére. A szentesített zenekultúrától való 

elidegenedés e típus esetében művészet előtti barbarizmusba esik vissza, mely hiábavalóan 

igyekszik önmagát ősi érzések spontán előtöréseként reklámozni. Ez a típus is elég szerény 

számú képviselővel rendelkezik, egyelőre még akkor is, ha vezetőinek nyájkíséretét 

hozzászámítjuk, Németországban azonban várható, hogy egyre növekedni fog, sőt lehet, hogy 

nincs messze az az idő sem, amikor a ressentiment-hallgató típussal összeolvad. 

Mennyiségileg valamennyi típus közül a legjelentősebb azoké, akik a zenét 

szórakozásként hallgatják csupán, és semmi mást nem jelent számukra. Ha csak statisztikus 

kritériumok szerint ítélnénk, s nem néznénk az egyes típusok társadalmi súlyát és a zenei 

életben játszott szerepét, valamint a dologhoz való hozzáállás különféleségét, azt 

mondhatnánk: ez a szórakozó típus egyeduralkodó. Sőt még ilyesfajta minősítés alapján is 

felettébb kérdéses, vajon túlsúlya nem teszi-e feleslegessé a szociológia számára a rajta 

valamelyest is túllépő, részletekbe menő tipológiát. Csak akkor kerül más megvilágításba a 

kérdés, ha a zenét nem pusztán másért való létében, társadalmi funkciójában, hanem 

magánvalóságában is vizsgáljuk, s végül kiderítjük, hogy a zene mai társadalmi 

problematikája társadalmiasodásának látszatával függ össze. A szórakozni vágyó zenehallgató 

típusára méretezték az egész kulturális ipart: akár úgy, hogy ez utóbbi alkalmazkodik, 

ideológiájának nagyon is megfelelően, a szórakozó réteghez, akár pedig oly módon, hogy 

maga teremti meg vagy éppen csalogatja elő ezt a réteget. Talán helytelen is egyoldalúan azt 

kérdezni, melyiküké az elsőbbség: mindkettő a társadalom adott állapotának funkciója, a 

társadalomé, melybe termelés és fogyasztás egyképp belefonódik. Társadalmilag a 

szórakozásból hallgató típus egyfajta nivellált egységideológia sokszor megfigyelt, de mindig 

csak a szubjektív tudatra vonatkoztatható jelenségével áll korrelációban. Érdemes volna 

megvizsgálni, vajon azok a differenciák, melyeket időközben az ideológiában is kimutattak, a 

szórakozásból hallgatók esetében is megmutatkoznak-e. Feltevés csupán, de meg lehet 

kockáztatni: az alsó réteg minden különösebb racionalizáló törekvés nélkül megelégszik a 

merő szórakozással, míg a felsőbb idealisztikusan szellemmé és kultúrává pofozza, s eszerint 

„válogat”. A fölöttébb elterjedt szórakoztató zene igen jól kifejezi az ideológiának és a 

valóságos zenehallgatásnak ezt a kompromisszumát. A szórakozó típus tulajdonképpen már 

csírájában megtalálható a kultúrafogyasztók körében, méghozzá a hallgatás tárgyához való 

specifikus kapcsolat hiánya révén; az ilyen ember számára a zene nem értelmi összefüggést 

jelent, csupán ingerforrást. Az érzelmi színezetű és a sportszerű zenehallgatás elemei is 

belejátszanak a dologba. Mindezt azonban egy szintre nivellálja a szórakoztató komfortul 

szolgáló zene iránti igény. E típus legszélsőségesebb képviselői alkalmasint már a zene 

atomisztikus ingereit sem képesek ízlelni – alig tud az már valami megfogható értelemben 

élvezetet szerezni számukra. Ez a hallgatástípus, szerkezetét tekintve, a dohányzáshoz 

hasonlít. Jellemzője: hogy a rádiókészülék kikapcsolása kellemetlenebb érzést vált ki, mint 

amilyen örömöt okoz – bármily csekélyet is –, ha szól. Hogy mekkora ez a csoport, melynek 

tagjai, ahogy mondani szokás, rádiózenét permeteztetnek magukra anélkül, hogy valójában 

odafigyelnének, az nem ismeretes; mindazonáltal fényt vet a helyzet egészére. Önkéntelenül 

is a narkotikumok iránti szenvedély jut az ember eszébe. A narkomán magatartásnak 



megvannak az alapvető társadalmi összetevői; az atomizálódásra való lehetséges 

reagálásformák egyike ez, mely, ahogy a szociológusok megállapították, a társadalom 

hálójának sűrűsödésével jár együtt. A narkotikumélvező egyképp elintézi a társadalmi nyomás 

és saját magányossága problémáját azáltal, hogy a maga módján önállóan létező és magától 

értődő valaminek fogja fel a dolgot: „hagyjatok békén” – ez a jelszava, ebből építi fel 

illuzorikus magánvilágát, melyben azt hiszi, végre önmaga lehet. Ahogy azonban a 

szélsőséges szórakozásból hallgató típusnak az anyagtól való teljes elszakadása sejteti, ez a 

magánvilág is üres marad, absztrakt és bizonytalan. Ahol ez a magatartás radikalizálódik, ahol 

mesterséges paradicsomok alakulnak, mint például a hasisélvezőké, ott mindig hatalmas tabuk 

sérülnek. Ugyanakkor a narkotikum iránti szenvedély tendenciája szinte együtt születik 

mindenfajta társadalmi szerződéssel, és nem lehet csak úgy egyszerűen visszaszorítani. E 

konfliktusból erednek mindazok a magatartássémák, melyek szerint a narkotikum iránti igény 

valamiféle tompított módon kielégíthető, anélkül azonban, hogy ez az egyén munkaerkölcsét 

vagy szociabilitását túlságosan befolyásolná: erről van szó a társadalomnak az alkohol 

élvezetét illető, enyhén szólva toleráns magatartása s a dohányzás szociális szentesítése 

esetében. A zenemánia hasonló értelmű a szórakozásból hallgatók jelentős részénél. 

Kapcsolódik az amúgy is affektív töltésű technikához. A dolog kompromisszumjellegét nem 

lehetne semmi máson úgy érzékeltetni, mint annak a hallgatónak a magatartásán, aki 

bekapcsolja a rádiót, és közben dolgozik. Ezt a dekoncentrált magatartást a szórakozni vágyók 

típusa történelmileg már régóta előkészítette, és az ilyen jellegű hallgatásra való anyag is 

messzemenően kiszolgálja a lehetőséget. 

A szórakozás céljából hallgatók roppant száma igazolja azt a feltevést, hogy típusuk az 

amerikai társadalomtudomány által felállított hírhedt miscellaneousból, különböző 

egyénekből tevődik össze. Vagyis eredetét tekintve valószínűleg nagyon heterogén az, ami itt 

közös nevezőre kerül. Igen széles skálát állíthatunk fel: kezdve azon a típuson, amely csak 

úgy tud dolgozni, ha közben a rádió halkan szól, azon át, aki az időt akarja agyonütni és 

egyedüllétét űzi el a zenehallgatással, ami legalább valamiféle együttlét illúzióját kelti, az 

egyveleg- és operettkedvelőkön, valamint a zenét kikapcsolódás eszközeként felhasználókon 

át egészen azokig a nem kis számban levő, kétségtelenül muzikális egyénekig, akiknek nem 

volt lehetőségük, hogy zenét tanulhassanak, munkájuk és beosztásuk pedig megfosztja őket a 

zene eredetiben való élvezetétől – raktári áruval kell beérniük. Vidéken az úgynevezett népi 

zenészek körében gyakran találkozunk ilyen emberekkel. A szórakozó típus képviselői 

azonban javarészt eltökélten passzívak, és heves ellenállást tanúsítanak azzal az erőfeszítéssel 

szemben, melyet a valódi műalkotások megkövetelnek tőlük. Bécsben például évtizedek óta 

érkeznek a rádióhoz levelek, melyekben e csoporthoz tartozók tiltakoznak az általuk –

borzalmas kifejezés! – opusz-zenének nevezett művek sugárzása ellen, és a „kromatikus” zene 

– értsd: harmonika – buzgóbb támogatását követelik. Míg a kultúrakonzumáló az orrát 

fintorgatja, ha könnyűzenét hall, a szórakozni vágyó hallgatóval éppen az a baj, hogy 

színvonalát soha nem lehet eléggé mélyre helyezni. Tudatosan – sőt öntudatosan – igénytelen 

lowbrow-réteg ez, mely középszerűségéből erényt csinál. Vagyis: visszafizeti a kölcsönt a 

zenekultúrának a bűnért, melyet az társadalmilag magára vett azzal, hogy kizárta önmagából 

ezt a réteget. A hallgatás legsajátosabb jellemzői itt: szétszórtság és dekoncentráció, amit csak 

néha-néha tör meg egy pillanatra valamiféle odafigyelés – egy-egy részlet felismerése. A 

hallgatásnak ezt a struktúráját alkalmasint laboratóriumi vizsgálat tárgyává lehetne tenni; 

primitívségének mérésére a programanalizátor lenne a legmegfelelőbb eszköz. Nehéz dolog 

viszont a szórakozásból hallgatók típusát társadalmilag bárhova is pontosabban besorolni. 

Németországban a tulajdonképpeni művelt réteg, legalábbis saját ideológiája szerint, eleve 

elkülöníti magát e típustól, anélkül persze, hogy bizonyítást nyert volna: az e réteghez 

tartozók többsége valóban olyan nagyon másképpen hallgatja-e a zenét. Az amerikaiaknak 



nincsenek ilyenfajta gátlásaik. Európában is fellazulnak majd. A szórakozás kedvéért 

hallgatók közt bizonyos szociális differenciálódás várható kedvenc darabjaik alapján. Így 

például a fiatalkorúak a dzsesszkultuszon túl mindenekelőtt a slágereket kedvelhetik, a vidéki 

lakosság java része a népzenét, mellyel elárasztják. Egy amerikai felmérés, a Radio Research 

1941 arra a kísérteties eredményre jutott, hogy a kulturális ipar által előállított szintetikus 

cowboy- és Hill Billy-zenét különösképpen olyan vidékeken kedvelik, ahol ma is élnek még 

cowboyok és Hill Billyk. – A szórakozni vágyó hallgató csak a rádió, a film és a televízió, 

tehát a tömegkommunikációs eszközök összefüggésében írható le adekvát módon. 

Pszichológiai jellemzője a gyenge Én; rádiótársaságok stúdióvendégeként lelkesen tapsol a 

megfelelő fényjelzésre. Távol áll attól, hogy bármit is kritizáljon, mint ahogy attól is, hogy az 

egész dologért megerőltesse az eszét. Csak azzal szemben szkeptikus, ami esetleg 

önvizsgálatra késztetné; hajlandó elismerni, hogy ő valóban vevő; esküszik rá, hogy a 

társadalom képe csakugyan olyan, ahogy a képes újságok címlapjáról felé vigyorog. Anélkül, 

hogy e típusnak meghatározott politikai profilja lenne, nemcsak zeneileg, minden más téren is 

konformista módon illeszkedik bele az adott rendszerbe, fő az, hogy ez az ő fogyasztói 

színvonalát ne befolyásolja, nyíltan ne csorbítsa. 

Szólni kellene végül még a zene iránt közönyösekről. Azokról, akik zenei érzékkel nem 

rendelkeznek, vagy szemben állnak a zenével, ha egyáltalán mind egy típusba sorolhatók. 

Esetükben nem arról van szó, amit a polgári konvenció állít, hogy tudniillik természeti 

adottság hiánya az egész, hanem kora gyerekkorukban átélt folyamatokról. Hipotézisként 

hadd fogalmazzuk meg: azoknál, akik ehhez a típushoz tartoznak, annak idején valamiféle 

brutálisan fellépő autoritás súlyos defektusokat okozhatott. Különösen szigorú apák gyerekei 

gyakran még a kottaolvasást sem képesek elsajátítani – ami egyébként az emberhez méltó 

zenei műveltség alapvető előfeltétele manapság. E típus körében gyakran önmagukat 

túlértékelő, betegesen realista felfogású egyénekkel is találkozhatunk – különösen az 

egyébként rendkívüli technikai érzékkel rendelkező emberek esetében figyeltem meg igen 

gyakran ezt a jelenséget. Ám az sem lenne meglepő, ha e típus képviselői között találnánk a 

polgári kultúrcsoportba tartozók közül azokat, akik műveltségbeli előjogaik és gazdasági 

helyzetük révén felszabadultak, mintegy válaszul az elembertelenedésre, s egyúttal – annak 

megerősítéseként. Hogy a zenénkívüliség társadalmilag szűkebb és tágabb értelemben mi 

mindent jelent még, ezután kell vizsgálódás tárgyává tenni, méghozzá igen tanulságos 

vizsgálódások, kutatások tárgyává. 

Ha tipológiámat félreértések érnék, azt könnyen okozhatná az elmondottakkal szembeni 

elutasítás. Nem szándékom sem azokat megsérteni, akik az általam negatívnak feltüntetett 

hallgatói típushoz tartoznak, sem a valóság képén nem akarok erőszakot tenni azáltal, hogy 

napjaink zenehallgatásának felettébb kérdéses képletéből a világhelyzetre nézve vonnék le 

valamiféle általános következtetést. Úgy foglalkozni a dologgal, mintha az emberek azért 

élnének csak e földön, hogy helyesen hallgassák a zenét, az esztéticizmus groteszk 

visszhangja lenne csupán; ugyanakkor azonban megfordítva is igaz: az az elmélet, hogy a 

zene az emberekért van, nem tesz egyebet, mint hogy a humanizmus leple alatt azt az 

értékcsere-kategóriákban való gondolkodást szolgálja, mely minden létezőt csak valami 

másnak az eszközeként ismer el, és azáltal, hogy a dolgot elértékteleníti, magát az embert 

sújtja – akinek pedig éppen a szájíze szerint kívánna beszélni. A ma uralkodó állapotok, 

melyeket a kritikai tipológia feltár, nem azoknak a hibájából olyanok, amilyenek, akik a zenét 

éppen így hallgatják, és nem másképp, és még csak nem is a kulturális ipar rendszere a bűnös 

a dologban, mely nem tesz egyebet, mint hogy megerősíti ezeket a szellemi állapotokat a 

minél jobb kiaknázhatóság céljából; a körülményeknek a társadalmi mélyrétegekben 

húzódnak a gyökerei – a szellemi és a fizikai munka különválása, magas- és alacsonyrendű 



művészet létezése, később a társadalmilag szentesített félműveltség kialakulása; legvégül 

pedig az, hogy egy alapjában véve hamis világban nem létezhet helyes tudat, és a zenére 

vonatkozó társadalmi reagálásformák is a hamis tudat jegyében állnak. Az iménti 

tipológiavázlat nem juttat különösebben fontos szerepet a társadalmi differenciálódás 

szempontjának. A típusok vagy legalábbis java részük, ahogy a Social Research zsargonjában 

mondják: átlósan metszik a társadalmat. Mert valamennyi típus tökéletlenségében az Egész 

tökéletlensége tükröződik, mindegyik inkább valamiféle önmagában ellentmondásos totalitás 

képviselője, mintsem saját külön társadalmi játékszabályaié. És mindenképpen keveset 

markolna, aki a típusokat s köztük mindenekelőtt a szórakozni kívánók típusának túlsúlyát a 

tömegek közt oly népszerű eltömegesedés fogalmára kívánná visszavezetni. A szórakozás 

céljából hallgatók típusában – egyre megy, hogy mi bennük a régi és az új értelemben hamis – 

korántsem a tömegek egyesülnek, hogy fellázadjanak egy olyan kultúra ellen, amelyet a 

kínálat éppenséggel megvon tőlük. Mozgalmuk reflexmozgás csupán, a Freud által 

meghatározott rossz közérzet a kultúrában; ily módon irányul éle ez ellen. És ebben éppúgy 

ott van valami jobbnak a lehetősége is, ott él, ott telel át valamiféle emberhez méltóbb viszony 

utáni vágy s egyben ennek lehetősége is – és nemcsak a zenét, hanem az egész művészetet 

illetően. Rövidlátó következtetés lenne persze, ha a művészettel kapcsolatos ilyen jellegű 

magatartást közös nevezőre kívánnánk hozni a realitások világához való ép és egészséges 

viszonnyal. Az Egész antagonizmusa tükröződik abban, hogy zeneileg helyes 

magatartásmódok is – helyzetük folytán, melyet az Egészben elfoglalnak – legalábbis 

jeleznek valami végzetesnek nevezhető jelenséget. Bármit tegyünk is, hamis. A szakértő 

típusához tartozóknak olyan specializáltsággal kell rendelkezniük, mint nyilván soha azelőtt, 

és a jó zeneértő hallgató típusának számarány szerinti visszaesése – ha ez igaznak bizonyul – 

éppen ennek a specializálódásnak a funkciója. Gyakran megszerzik azonban a lehetőségét, 

méghozzá drága áron: a valósághoz való viszonyban beálló zavarok árán, neurotikus, sőt 

pszichotikus jellemtorzulásokkal. S bármennyire nem szükségszerű velejárói ezek – ahogy a 

régi mondás tartja: zseni és őrült közel jár egymáshoz – a nagy formátumú zenei tehetségnek, 

éppen annyira feltűnő ezért az előítélettől mentes szemlélő számára is az ilyesfajta defektusok 

sora kimagasló képzettségű zenészek között. Bizonyára nem véletlen, hanem a specializálódás 

folyamatának következménye, hogy számosan közülük, mihelyt szűkebb szakmájuk világán 

kívül eső kérdésekkel kerülnek szembe, egyszeriben naivnak és bornírtnak mutatkoznak, 

egészen a teljes dezorientáltságig vagy valamiféle pszeudo-orientációig. Sőt: adekvát zenei 

tudat még csak adekvát általános művészeti tudattal sem jár szükségszerűen együtt. A 

specializálódás lenyúlik egészen a különböző művészeti ágak egymással való kapcsolatáig; 

fiatal avantgardista képzőművészek egy csoportja dzsesszrajongó lett: anélkül, hogy 

egyáltalán tudatára ébredt volna e színvonalkülönbségnek. Efféle dezintegrációk esetében 

persze már-már abban is kételkedni lehet, hogy látszólag haladó elképzeléseik saját művészeti 

águkban is kiállják-e a próbát. A megfélemlített, igába tört, túldolgoztatott embermilliók közt 

nincs egyetlenegy olyan egyén sem, akire efféle bonyodalmak láttán ujjunk intésével 

ráparancsolhatnánk: kötelessége, hogy értsen valamit a zenéhez, vagy legalábbis érdeklődjék 

iránta. És a szabadságnak, amely ez alól felment, szintén megvan a maga emberhez méltó 

vonása; azt az állapotot fejezi ki, melyben a kultúra terhe nem kerül okvetlenül mindenkinek a 

vállára. Lehetséges, hogy közelebb jut az igazsághoz az, aki békésen nézegeti az ég 

boltozatát, mint aki az Eroicát úgy hallgatja, ahogy kell. A kultúrával szembeni csődállapot 

azonban arra kényszerít, hogy levonjuk a megfelelő következtetéseket a kultúra csődjéről az 

emberekre vonatkozóan, s arról, hogy mivé tette az embert a világ. Ez az ellentmondás, mely 

a művészet szabadsága és e szabadság felhasználásmódjainak sivár látleletei közt feszül – a 

valóság ellentmondása, nem pedig a tudaté, mely éppen azért vizsgálja a valóságot, hogy 

megváltoztatásához legalább valami kevéssel hozzájárulhasson.  
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