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… és nem is kell hozzá zene
Meg is me ré si stra té gi ák az an ti sze mi ta ér te ke zé sek ben

és Adorno könnyű ze ne-kri ti ká já ban

Kodaj Dániel

A rasszis ta re to ri ka és az „ala csony kul tú rát” el íté lő be széd mód ér de kes ha son-
ló sá go kat mu tat. Mind a ket tő egy ho mo gén és el len szen ves fajt té te lez (előb-
bi az em be rek, utób bi a mű al ko tás ok kö ré ben), amely szem ben áll az igaz 
vér vo nal kép vi se lő i vel, és va la mi ok ból ere den dő en alan tas, ne tán ve szé lyes és 
kár té kony is. E fa jok ról min den ki tud ni vél bi zo nyos alap igaz sá go kat, pél dá ul 
hogy korcs, méltatlan ösz tö nök és cé lok moz gat ják őket (nyers ha ta lom vágy, 
ha szon szer zés), és hogy ez a rom lott ság nem csu pán eset le ges hi ba ben nük, 
ha nem az alap ter mé szet ük. A két faj ta ér ve lés, ér de kes mó don, még ha son ló 
kö vet kez te té se ket is su gall: aján la tos vé de kez ni e faj ták el len, pél dá ul 
szegregálni és diszk ri mi nál ni őket – ki zár ni a „szó ra koz ta tó re gé nye ket” az esz-
té ti kai dis kur zus ból (vagy leg fel jebb pa to ló gi ás eset ként hi vat koz ni rá juk), óv ni 
tő lük az if jú sá got, el zár ni elő lük az ál la mi tá mo ga tá sok csa tor ná it. Vagy vég leg 
meg sza ba dul ni tő lük.

Cik kem ben an nak pró bá lok utá na jár ni, hogy ez a két faj ta ér ve lés va jon nem 
egy faj ta-e, az az fel fe dez he tő-e a fel szí nes ha son ló sá gon túl va ló di struk tu rá lis 
pár hu zam. Ro ko nít ha tó-e az a mód, aho gyan nem zet ide gen fa jok ról, il let ve 
kul tú ra ide gen mű al ko tás ok ról be szé lünk? Mi lyen meg is me ré si stra té gi ák dol-
goz nak a hát tér ben?

A vizs gá lat alap ja Adorno könnyű ze ne cik ke lesz (Adorno: Könnyűzene,
1970), me lyet több ok ból is ki tün te tett mű nek ér zek. Adorno az összes ala-
csony kul tú ra-el le nes to poszt egy be gyűj ti1, mes te ri kéz zel sző sű rű és gaz dag 

1 Her bert Gans a kö vet ke ző tí pus vá da kat so rol ja fel az ala csony kul tú ra-el le nes szö ve gek 
át te kin té se kor (Gans 1998: 121–142):

(1) A nép sze rű kul tú ra (NK) al ko tá sai ne ga tív jel le gű ek: ke res ke del mi cél lal szü let nek,
ho mo gén és szab vá nyo sí tott ter mé kek, al ko tó juk ter me lő-rab szol ga.

(2) A NK ne ga tív ha tás sal van a magaskultúrára (MK): egy részt lop tő le, más részt anya gi
elő nyök ré vén el szív ja az al ko tó te het sé ge ket.

(3) A NK ár tal mas sa ját kö zön sé gé re: ér zel mi leg ká ros (mert ha mis ki elé gü lést nyújt), in tel-
lek tu á li san ká ros (mert eszképista jel le gű), kul tu rá li san ká ros (mert el for dít ja az em be re ket a 
MK-tól).
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(1. folyt.) (4) A NK ár tal mas a tár sa da lom egé szé re: „le szál lít ja a tár sa da lom egé szé nek íz lés-
szint jét”, il let ve „el ká bít ja”, „ato mi zál ja” az em be re ket, és így fo gé konnyá te szi őket a de ma gó-
gi á ra. 

Adorno szö ve gé ben az összes vád meg ta lál ha tó – és még mennyi min den… (L. az Adorno c. 
rész ben kö zölt ki vo na tot.)

2 A dol go zat so rán az an ti sze mi tiz must és ál ta lá ban a rassz iz must a kizárásistratégiákszem-
pont já ból ál lí tom pár hu zam ba az ala csony kul tú ra-kri ti ká val: azt vizs gá lom, ho gyan konst ru ál ják 
az egyes szer zők az alan tas, el len szen ves és kár té kony Má sik ka te gó ri á ját. Nyil ván va ló, hogy más 
szem szög ből néz ve az an ti sze mi tiz mus ko ránt sem te kint he tő a rassz iz mus va la mi fé le ide ál tí pu-
sá nak. Bettelheim és Janowitz elem zé se alap ján (idé zi Allport 1999: 254) két fé le rassz iz must 
kü lön böz tet he tünk meg: az egyik az ösz tönén el le ni lá za dás ként ér tel mez he tő (az el lenfaj 
ag resszív, pisz kos, bü dös, sza po ra, pri mi tív – l. né ger- és ci gány el le nes ség), a má si kat a fe let tes 
én (vagy apa) el le ni lá za dás nak te kint het jük (az el lenfaj okos, szá mí tó, össze tart, a hát tér ből 
ural ko dik – l. an ti sze mi tiz mus). Ilyen ér te lem ben az ala csony kul tú ra szi dal ma zá sa sok kal in kább 
a né ge re zés re, ci gá nyo zás ra, pa rasz to zás ra ha son lít, míg a zsi dó el le nes be széd a vi lág-össze es kü-
vés, a pa ra zi ta, az okos vám pír to po szát idé zi. E gon do lat to vább vi te le azon ban nem ré sze e 
cikk nek, mely, is mét lem, a kizárás,el ide ge ní tés, dé mon kép zés mód szer ta ná val fog lal ko zik.

3 A kö vet ke ző két be kez dés hi vat ko zá sai mind Allport (1999)-re vo nat koz nak.
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szö ve get be lő lük, és az egész prob lé ma mö gött ha tal mas tár sa da lom fi lo zó fi ai 
pers pek tí vát vil lant fel. El mél ke dé sei so rán pe dig egy fon tos pa ra do xon ra is 
rá buk kan, me lyet egé szen ér de kes mó don old fel.

Az Adorno-cikk elem zé se előtt a Kirekesztők c. gyűj te mény (Karsai 1992) 
né hány 1945 előt ti an ti sze mi ta szö veg rész le te, il let ve az an ti sze mi tiz mus sal fog-
lal ko zó szak iro da lom alap ján pró bá lom fel tér ké pez ni, hogy mi lyen esz kö zök kel 
dol go zik a rasszis ta re to ri ka2, és ez alap ján pró bá lok fe lel ni rá, hogy mennyi ben 
te kint he tő ro kon nak a rasszis ta és az ala csony kul tú ra-el le nes be széd.

Hang sú lyoz ni sze ret ném, hogy a két faj ta be széd mód nak mint politikaifegy
ver nek a tör té ne té ről sem mit sem kí vá nok mon da ni. Eszem ágá ban sincs a 
rassz iz mus kö vet kez mé nye it a szno biz mu sé hoz mér ni. Az, hogy uszí tás ra 
me lyik be széd mód al kal ma sabb, te hát a ket tő kö zül me lyik a ve szé lye sebb, 
nem kér dés és nem is ré sze e cikk vizs gá ló dá si kö ré nek. Amik ről itt szó lesz, 
azok a megismerésistratégiák:a fo gal mi rend szer, a dik ció, az ér vek tán ca; az 
ob jek ti vi tás re to ri ká ja és a re to ri ka ob jek ti vi tá sa.

Kezd jük is mind járt az ele jén: a rasszis ta gon dol ko dás mély szer ke ze té nél.

A faj ge ne zi se

Gor don Allport a rasszis ta gon dol ko dás gyö ke ré nek az etnikaielőítéletet tart ja, 
ami, meg ha tá ro zá sa sze rint, „hi bás és ru gal mat lan ál ta lá no sí tá son ala pu ló 
el len szenv” (Allport 1999: 38)3. Ez az el len szenv hív ja élet re a rasszis ta érv rend-
szer alap já ul szol gá ló ir ra ci o ná lis cso port ka te gó ri á kat. Ilyen ka te gó ri ák könnyen 
ala kul nak ki, mert erős ben nünk az igény, hogy in du la ta ink nak iga zo lást ke res-
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4 A kö vet ke ző két be kez dés hi vat ko zá sai mind Cse pe li (1990)-re vo nat koz nak.
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sünk a kül vi lág ban: „az ir ra ci o ná lis ka te gó ri ák va ló szí nű leg még könnyeb ben 
jön nek lét re [mint az éssze rű ek], mi vel az erős ér zé sek a szi vacs hoz ha son ló an 
mű köd nek” (53). A sztereotípiák az el fo gult és ir ra ci o ná lis cso port ka te gó ri ák 
„kép sze rű al ko tóele mei” (242), a „ti pi kus pél dány” je gye it össze fog la ló jel lem-
zé sek. A szte re o tí pi ák nak le het va ló ság alap juk, de „min den fel lel he tő bi zo nyí-
ték el le né re” (243) is nyu god tan fenn ma rad hat nak, sőt azo nos „faj hoz” akár 
tel je sen el lent mon dó szte re o tí pi ák is kap cso lód hat nak (249). Ez azon ban a 
rasszis ta szá má ra nem okoz is me ret el mé le ti vál sá got, mi vel „a [ne ga tív elő í té le-
tes] né zet rend szer mind ig meg ta lál ja a mód ját, hogy ki csússzon az ér ve lés ere je 
alól” (43).

A rasszis ta gon dol ko dás ban, mond ja Allport, meg fi gyel he tő egy faj ta in tel-
lek tu á lis reny he ség is, „a leg ki sebb erő fe szí tés el ve”: az a tö rek vés, hogy mi nél 
egy sze rűb ben rend sze rez zük a va ló sá got. Az em ber cso por tok ese té ben ez „az-
zal a kö vet kez ménnyel jár, hogy va la mi lyen átható lényegben kez dünk hin ni” 
(225), va la mi vál toz tat ha tat lan alap ter mé szet ben, mint a „ke le ti lé lek” vagy a 
„né ger vér”, mely vissza von ha tat la nul meg ha tá roz za a cso port tag ja i nak jel le-
mét és vi sel ke dé sét.

Cse pe li György már köny vé nek cí mé ben (…ésnemiskellhozzázsidó)össze-
fogl al ja a rasszis ta ka te gó ri ák pa ra dox lé nye gét. Egy faj ta meg kö ve se dett, a 
részt ve vő ér zé ke lés től el sza kadt fo ga lom tí pus ról van itt szó. „Az an ti sze mi tiz-
must a min den na pi tu dás ön mér sék le te hi á nyá nak tar tom” – ír ja. – „Azt a 
gő göt és csal ha tat lan sá gi komp le xust lá tom ben ne vi szont, mely hí ján van a 
ha bo zás nak, a ké tely nek, az igaz ság szen ve dé lyes sze re te té nek” (Cse pe li 1990: 
8)4. Allport nyo mán Cse pe li is az elő í té let re és az elő í té let szül te me rev cso-
port ka te gó ri ák ra ve ze ti vissza az an ti sze mi tiz must. Az an ti sze mi ta gon dol ko-
dás mód szte re o tí pi ák ra és ab szurd ka te gó ri ák ra épül. E ka te gó ri ák ki ala kí tá-
sa kor a ki in du ló fel té te le zés az, hogy az el lencso port tag jai „lé nye gé ben mind 
egy for mák” (21), és ha még sem, az csu pán vé let len, „el ha nya gol ha tó je len tő-
sé gű ki vé tel” (uo.). A cso port nem csak ho mo gén, ha nem vál to zat lan is: „időt-
len, egy ne mű egy ség” (uo.). A rasszis ta lo gi ka ez zel a két lé pés sel ki ik tat ja „az 
em be ri ál la pot ra ki vált kép pen jel lem ző vál to zé kony ság, szün te len át ala ku lás, 
bi zony ta lan ság és sza bad ság ele me it” (22). Egy faj ta lélektelenítés tör té nik: 
„dehumanizálják a meg ítélt cso por tot, a tár gyi vi lág ré szé vé fo koz zák le, 
mellyel kap cso lat ban az esz köz hasz ná lat (…) sza bá lyai lesz nek ér vé nye sek” 
(uo.). Paranoid ön de fi ní ció ez: a Má sik el ta szí tá sá val győ ző döm meg ró la, hogy 
önál ló va gyok, a Má sik démonizálásával te rem tek kont rasz tot és iga zo lást sa ját 
ér té ke im nek. Az ilyen iga zo lás: „ta ga dó össze ha son lí tás ban szü le tő ön azo nos-
ság” (23). Ezért is érez az elő í té le tes em ber kény sze res vá gyat, hogy hossza san 
ér te kez zen gyű lö le te tár gyá ról: mi vel sa ját iden ti tá sát ápol gat ja se gít sé gé vel, 
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5 A be kez dés to váb bi hi vat ko zá sai mind Hermann (1990)-re vo nat koz nak.
6 A be kez dés to váb bi hi vat ko zá sai mind Horkheimer és Adorno (1985)-re vo nat koz nak.
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„ége tő szük sé ge (…), hogy ez a cso port a ma ga fan tom lé té ben ren del ke zés re 
áll jon” (uo.).

A rasszis ta gon dol ko dás al ter na tí vá ja a „po zi tív azo no su lás” (uo.) len ne – 
„ön is me ret, tár gyi mér le ge lés, ár nyalt és pon tos is me ret szer zés, az igaz ság gal 
va ló szem be né zés” (uo.). Ez azon ban nem nyújt ja azt a biz ton sá got, azt a dia-
dal it tas ön iga zo lást, mint a vi lá gos és egy sé ges paranoid vi lág kép, rá adá sul 
„pszi cho ló gi a i lag jó val költ sé ge sebb” (uo.).

Hermann Im re Azantiszemitizmus lélektanában az el lenfaj ka te gó ri á já nak 
lét re ho zá sát „ha tá ro zott irá nyú fo ga lom al ko tás nak” (Hermann 1990: 60)5 
ne ve zi, mely nek kulcs moz za na ta a zsi dó ság re duk ci ó ja „a zsi dó”-ra. „A zsi dó” 
úgy vi szo nyul az egyes zsi dó hoz, mint „az em ber” az egyes em ber hez: „nem 
gyűj tő fo ga lom” töb bé, ha nem „a zsi dó ban szük ség sze rű és kö zös vo ná sok (…) 
egy szó val il le té se” (uo.). En nek a va rázs szó nak a lét re ho zá sá hoz több lo gi kai 
buk fenc is szük sé ges. Az el ső egy olyan in duk tív lé pés, mely a „paranoid ha son-
ló vá té tel”-re (62) épül: az egyes, eset le ges ne ga tív be nyo má so kat de ter mi nisz-
ti kus mó don ki ve tít jük az egész cso port ra. E lé pés kulcs moz za na ta az egyéniség
tagadása:hi szen ha a ki re kesz tett cso port tag ja i nak meg ad nánk a szu ve rén lét 
jo gát, ak kor a ka te gó ria hasz nál ha tat la nul es ne szét. A gon dol ko dá si hi bák 
közt em lí ti még Hermann a „jó példá”-val va ló vissza élést: olyan sze mé lyek, 
ki ra ga dott ese tek em le ge té sét, me lyek va la mi lyen ok ból az egész cso por tot 
hű en jel le mez nék (67). Fon tos re to ri kai fo gás még a fél ol da las (Hermann-nál: 
„el len táb la nél kü li”) ér ve lés mód, va gyis azok nak az in for má ci ók nak az el hall-
ga tá sa, me lyek meg za var nák a ka te gó ri ák vi lá gos rend jét. Sá pí toz ha tunk pél-
dá ul ami att, hogy a zsi dók uzso rát szed tek a kö zép kor ban, de gon do san meg 
kell fe led kez nünk ró la, hogy szed tek a ke resz té nyek is (66). „Van eb ben az 
el len táb la nél kü li ér ve lés ben va la mi a to tá lis ve zér el vé ből” – mond ja Hermann 
(67): el ta gad juk az el len vé le ményt, ki zár juk az el len zé ket, be lé fojt juk a szót a 
be széd (va ló ban tárggyá le fo ko zott) ob jek tu má ba.

Horkheimer és Adorno Azantiszemitizmuselemeiben szin tén egy faj ta kon-
cep tu á lis csőd ként ír ja le a zsi dó gyű lö le tet. „Az an ti sze mi tiz mus ha mis pro jek-
ci ón nyug szik” (Horkheimer és Adorno 1985: 173)6. Per sze a pro jek ció ön ma gá-
ban még nem ha mis, „bi zo nyos ér te lem ben min den ész le lés pro jek ció” (174); 
a zsi dó gyű lö let ben nem is ez, „ha nem a ref le xió eköz ben va ló ki esé se az, ami 
be te ges” (175). Meg szű nik a vi lág gal va ló pár be széd, és a meg is me rő szub jek-
tum „nem ké pes töb bet vissza ad ni az ob jek tum nak, mint amennyit ka pott tő -
le” (uo.). Pe dig ez a pár be széd, ez az együttér zés, ez az át szel le mí tő ma ga tar- 
tás – amely „a raj ta kí vü li vi lá got még egy szer meg al kot ja a nyo mok ból, me lye-
ket az ér zé ke i ben hagy” (174) – énünk lét re ho zá sá nak és fenn tar tá sá nak 
el en ged he tet len esz kö ze len ne: „a szub jek tum bel ső mély sé ge nem egyéb, mint 
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7 Szél ső sé ge sebb for má ban fo gal maz zák meg ugya ne ze ket az el ve ket Ham vas Bé lá nál az 
unal muk ban puccsot szer ve ző vi lág fi ak (Ham vas 1999: 201sk):
–Mostmárcsakellenségrevanszükségünk.Aztgondolom,szőkéknemlehetnek,mertazokitt

kevesenvannak.Feketéksem,mertittmindenkifekete.Vöröseketnemismernek.
–Mittegyünk?
–Vanegyötletem,dearMike.Azállambölcsességlegelsőpontjaszerint…
–Óriási,milyenszavakathasznál…
–Azellenségnevénekmegfogalmazásalegyenolyan,hogyazuralkodótetszéseszerintmindenki

realkalmazhatólegyen.Amagamrészérőlaztgondoltam,hogyazellenséglegyenkaraki…
–Tünemény.Fejtseki.Karakiazazember,akireénaztmondom,hogykaraki…
–Büntetéselegenyhébbesetbenahalál…
–Vagyonelkobzás,fegyház,kényszermunka,feleségésgyermekkiirtása…
–Karakiazősiellenség…
–Gondoskodnikellarról,hogyanemzetiindulóbankülönstrófabeszéljenakarakikellenvaló

szüntelenharcról…
–Ezzelszembenmi?
–Zeplotákvagyunk.JelvényünkHuihotoLlamanesce,aVérthugyozóDögkeselyű…
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gyen géd ség” (uo.). Az em ber csak a vi lág gal va ló te rem tő súr ló dás ban lé tez het 
egész sé ges in di vi duum ként, „csak a köz ve tí tés ben le het le győz ni a be teg 
ma gányt” (uo.). A vi lág ban vég le tes ren det te rem tő to tá lis ra ci o na li tás ez zel 
szem ben el sor vaszt ja a lel ket, „az in di vi duum meg be te ge dé sé ben az em ber 
ki éle se dett in tel lek tu á lis ap pa rá tu sa az em ber el len hat” (175).

Kenneth Burke a MeinKampf re to ri ká já ról írott elem zé sé ben így fogl al ja 
össze az el len ség te rem tés stra té gi á ját (Kenneth Burke: „The Rhetoric of 
Hitler’s Battle”, idé zi Morrow 1997: 46–47): elő ször ke res ni kell egy lé te ző és 
könnyen azo no sít ha tó cél cso por tot, a Má sik cso port ját, mely nek utá la tá ban a 
Ki vá lasz tot tak csa pa ta egy ség fron tot al kot hat. A Má sik ról egy sze rű, gyű löl kö-
dő jel lem zést kell ad nunk, olyan je gyek hang sú lyo zá sá val, me lyek nek azért van 
több-ke ve sebb va ló ság alap juk. Min den el lent mon dó tényt le kell ta gad ni, vagy 
va la mi lyen okos ko dás sal el hes se get ni. Ha op ti má lis ha tás ra tö rek szünk, aján-
la tos a Má si kat va la mi sé re le mért is fe le lős sé ten ni, mely a Ki vá lasz tot ta kat 
ér te. Ezu tán de fi ni ál nunk kell a Ki vá lasz tot tak cso port ját – itt azon ban ta ná-
csos ál ta lá nos sá gok ban be szél ni, ne hogy a meg lé vő bel ső kü lönb sé gek szét za-
var ják a kép har mó ni á ját. Vé gül rög zít jük a ha tár vo na la kat, és a Ki vá lasz tot ta-
kat erköl csi leg fel sőbb ren dű nek ki ált juk ki: ez ál tal min den el len ve tés, el len-
érv „a priori ér vény te len né vá lik” (Morrow 1997: 47).7

Ugya naz a kép, más-más meg vi lá gí tás ból: a fo ga lom al ko tás pa to ló gi á ja, az 
ér te lem túl bur ján zá sa az in du la tok iga zo lá sa, az énvédelem, vagy egy sze rű en a 
szel le miener gia-meg ta ka rí tás ér de ké ben. A kulcs lé pés egy rigid, ne ga tív és pri-
mi tív cso port kép meg al ko tá sa, me lyet ab szo lút ér vé nyű nek lá tunk, s ez zel a 
cso port tag ja i tól el vi tat juk az önál ló sá got, az in di vi du a li tás hoz va ló jo got, az 
önál ló gon dol ko dás és szu ve rén lé te zés le he tő sé gét. A zsi dók ból „a zsi dó” lesz, 
aki re min den pon to san úgy ér vé nyes, aho gyan mi fel so rol juk, és sem mi más. 
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Az em ber cso port to tá lis fogalmiasításon megy ke resz tül, be ke rül egy ra ci o na-
li zá ló gé pe zet be, mely meg fa gyaszt ja, ka te go ri zál ja, cím ké ket ag gat min den 
egyes tag já ra, és a gé pe zet túl só vé gén má ris po tyog nak elő a homogenizált 
egye dek, akik nem is em be rek töb bé, ha nem va la mi fé le ide gen és el len sé ges 
elv, ösz tön, ha ta lom meg tes te sí tői, bá bok, kor csok, pa ra zi ták. Az élő kül vi lág 
torz szörny bi ro da lom má ala kul, az Ide gen rém mé vál to zik, sö tét ség bo rul a 
kör nye ző táj ra – de a sö tét ben még job ban ra gyog sa ját esz mé nye ink pis la 
fé nye. Si ke rült va la mi nagy ren det ta lál nunk a vi lág ban, si ke rült iga zol nunk 
sa ját fel sőbb ren dű sé gün ket, de fi ni ál nunk el len sé ge in ket, s mind ezt mi ni má lis 
szel le mi erő fe szí tés sel – még ha gyű lö let, ret te gés és pa ra no ia árán is.

Ez azon ban csak a kez det: az iga zi mun ka ak kor kez dő dik, mi kor kész ka te-
gó ri á in kat rög zí te ni pró bál juk, ér ve lünk mel let tük, iga zo lást ke re sünk szá muk-
ra, véd jük őket a be nyo má sok ára da tá val szem ben – pró bál juk meg őriz ni 
mű kö dő ké pes sé gü ket, a nagy ren det, amit se gít sé gük kel a vi lág ban te rem tet-
tünk. En nek a harc nak a stra té gi á já val fog lal ko zik a kö vet ke ző rész.

A hi dak fel ége té se

Ha ér ve lést kí vá nunk konst ru ál ni az elő í té le tes ka te gó ri ák ál tal ki fe szí tett 
tér ben, sú lyos prob lé má ba üt kö zünk. A rasszis ta ér te ke zés lé nye ge en nek a 
prob lé má nak a meg ke rü lé se, el ta ga dá sa. Mint az előbb lát tuk, a rasszis ta 
gon dol ko dás „ős gesz tu sa” az el lenfaj meg ne ve zé se: ne vet adunk a Má sik nak, 
és ez zel ha tal mat szer zünk fö löt te. Fon tos, hogy kel lő en üres és ál ta lá nos 
ne vet vá lasszunk, mely „az ural ko dó tet szé se sze rint min den ki re al kal maz ha-
tó”, ugya nak kor olyan név re van szük ség, mely ha tá ro zott asszo ci á ci ó kat 
kelt, le he tő leg már ele ve ta pad nak hoz zá azok a „jel lem ző” vo ná sok, me lye-
ket majd a ki fej tés so rán szük ség sze rű fa ji jegy nek ál lít ha tunk be. Ka te gó ri-
ánk te hát le gyen vi lá gos és határozott – ugya nak kor le gyen tel je sen kép lé-
keny. Ír juk le pon to san „a va ló sá got” – de köz ben pró bál juk el ke rül ni a ve le 
va ló szem be sü lést.

Az el len sé ges faj fo gal ma ily mó don egy tö ké le tes pa ra do xon ból szü le tik. 
A me rev ség és el kent ség össze fér he tet len sé ge ez, a de ter mi ná ló faj és a szu ve-
rén egyé ni ség, a frap pán san jel le mez he tő „zsi dó” és a va la mi ért még is kü lön-
bö ző egyes zsi dók köz ti diszk re pan cia. A rasszis ta gon dol ko dás ge ne zi sé nek 
pil la na tá tól tö rést hor doz ma gá ban, me lyet csak lep lez ni le het, meg szün tet ni 
nem. Ez az el lent mon dás – az ér zé ke lés nél kü li ér té ke lés, a pro jekt ív meg is me-
rés el lent mon dá sa – ger jesz ti a fe szült sé get, mely ből a rasszis ta dis kur zus 
összes to váb bi el lent mon dá sa elő bur ján zik; ez kény sze rí ti ki az ál lan dó mun-
kát, ez okoz za a foly to nos eről kö dést, a gyű lö let tel te li gon do la tok gennye dzé-
sét. A vi lág ber zen ke dik a szél ső sé ge sen me rev ka te gó ri ák tól, an nál ag resszí-
veb ben kell hát rá e rő sza kol nunk őket.
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8 A re to ri kai ele mek be mu ta tá sa pél dá ló zó jel le gű; biz to san nem me rí ti ki az ér te ke ző 
rasszis ta be széd tel jes esz köz tá rát, kvan ti ta tív bi zo nyí ték nak pe dig vég képp nem te kint he tő. 
Egy részt fel te he tő leg ma ga a Kirekesztőkvá lo ga tá sa sem rep re zen ta tív (hát még az ab ból va ló 
to vább vá lo ga tás), más részt a sze mel vé nyek több sé ge rö vi dí tett szö veg, sok szor még a gon do lat-
me net ük sem össze füg gő. Elő for dul hat te hát, hogy a fel fe dez ni vélt jel lem zők ál ta lá nos ság ban 
nem is iga zak, elő for du lá suk csu pán vé let len. Min den eset re az, hogy már né hány ki ra ga dott 
szö veg rész let is ilyen erős re to ri kai-sti lisz ti kai ha son ló sá got mu tat – rá adá sul úgy, hogy az an ti-
sze mi ta el mél ke dés leg hír hed tebb mű ve lői kö zül több is (Chamberlain, Weininger, Rosenberg, 
vagy az „ős atya” Gobineau) hi ány zik a vá lo ga tás ból –, leg aláb bis gya nús.

Akár hogy is, ala po sabb vizs gá lat ra, tel jes mű vek át te kin té sé re len ne szük ség, hogy ki de rül-
jön, va ló ban ér vé nyes-e az ér ve lés nek ez a ti po ló gi á ja. Ma gas fo kon kép zett sze mé lyek ből bi zott-
sá got kel le ne lét re hoz ni, mely meg pró bál ná fel tér ké pez ni a rasszis ta szö ve ge ket, és fel fej te né 
gon do lat me ne tü ket. A ki in du ló hi po té zis az len ne, hogy min den ben iga zam van.
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E harc nak két fő mo tí vu ma van: egy részt a tá ma dás, más részt a véd fa lak 
ki épí té se. Egy fe lől sa ját sza va ink nak kell hi telt ad nunk, meg győ ző vé ten nünk, 
és se gít sé gük kel meg for máz ni a kí vánt va ló sá got. Más fe lől pe dig vé de ni kell 
ma gun kat a kül ső fe nye ge tés től, el kell tud nunk uta sí ta ni min den el len ér vet, 
min den el len vé le ményt, le he tő leg frap pán san, oko san és tu do má nyo san.

Te hát: sor tűz alá kell ven ni a kül vi lá got, és köz ben fel éget ni ma gunk mö gött 
min den hi dat, mely vissza ve zet ne hoz zá.

A rasszis ta ér ve lé sek en nek meg fe le lő en két alap stra té gi á val dol goz nak: az 
egyik az au to ri tás ere jé vel meg tá mo ga tott ige hir de tés, a má sik az el uta sí tás. Az 
autoritatív meg ál la pí tá sok kal hoz zuk létre az ál ta lunk ér zé kel ni kí vánt ké pet, 
az el uta sí tó tech ni kák kal pe dig vé dő bur kot vo nunk mű vünk kö ré.

Vegyük sor ra az ele me ket. (A mel lé kelt táblázat né hány ki ra ga dott pél dát 
mu tat be hat „ér te ke ző” jel le gű an ti sze mi ta sze mel vény ből.)8

Példákazantiszemitaértekezésekretorikaifogásaira
(Az idé ze tek utá ni el sõ szám az idé zet for rá sá nak a sor szá ma [l. alább], 

a má so dik pe dig az idé zet ol dal szá ma Karsai [1992]-ben.)

To váb bi pél daIdé zetTo posz

„Jól meg néz zük”

Le lep le zés

Au to ri tás
(szak ér tõ for rás)

„hagy juk te hát eze ket a köz he lye ket. Fi gyel me seb ben 
és ko mo lyab ban kell meg vizs gál nunk azo kat a lé nye gi 
vo ná so kat, ame lyek a zsi dó kat a töb bi em ber tõl meg-
kü lön böz te tik” 3/10

„a zsi dó a vi lág nak min den más né pét (…) csak esz-
köz nek te kin ti ah hoz, hogy ezek kel sa ját cél ja it szol-
gál ja” stb. 6/137

„hogy e nép nek egész lé te mennyi re a ha zug sá gok 
so ro za tán nyug szik, leg in kább a (…) Cionbölcseinek
jegyzõkönyvei-bõl ál la pít hat juk meg” 4/61

4/58

1/55, 5/67

1/58, 5/68, 6/138
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Az au to ri tás stra té gia lé nye ge, hogy hi te les be szé lő ként mu tas suk be ma gun kat, 
hi te les meg ál la pí tás ként mon da ta in kat. En nek több esz kö ze van. Az egyik a 
stí lus, a dik ció: a te át rá lis gesz tu sok, a szó no ki as hang vé tel, a le lep le zés ak tu-
sai. A túl ma gya rá zás, ugya nan nak a pri mi tív mo tí vum nak az ezer fé le alak ba 
va ló transz for má ci ó ja, fo lya ma tos suly ko lá sa. A ma kacs mor mo gás. Az an ti-
sze mi ta szö ve gek szub jek tu ma li tá ni át mond: pró bál ja meg köt ni a vi lág ba be le-
imád ko zott, el röp pe ni aka ró ren det. „A lel ki is me ret hang ja he lyett han go kat 
hall” (Horkheimer–Adorno 1985: 175), s fo lya ma to san bu gyog be lő le, amit 
ezek a han gok a fü lé be su sog nak. Ál lan dó an is mét li ön ma gát, min den mon da-
ta újabb meg erő sí tés, újabb ön iga zo lás.

To posz

Au to ri tás (fel-
muta tott ér ték)

Tény ke ze lés 
(ki nyi lat koz ta tás: 
tör té nel mi tény)

Tény ke ze lés 
(ki nyi lat koz ta tás: 
nyil ván va ló tény)

Tény ke ze lés 
(el lent mon dó 
tény el uta sí tá sa: 
nem re le váns)

Tény ke ze lés 
(el lent mon dó 
tény el uta sí tá sa: a 
be szé lõ kor rupt)

Tény ke ze lés 
(el lent mon dó 
tény el uta sí tá sa: 
csu pán lát szat)

Tör té nel mi 
át te kin tés

Idé zet

„a szemiták közt nincs sen ki sem, aki fel ér ne Dan té-
val, Shakes peare-rel, Bossuet-val” stb. 3/12

„ez az a vi lág tör té ne ti tény, me lyet ed di gi át te kin té-
sünk meg vi lá gí tott”, „az egész tör té ne lem azt mu tat ja 
ne künk…” 2/3

„még a leg fe lü le te sebb szem lé lõ elõtt is a ter mé sze tes 
élet ösz tön szik la szi lárd alap tör vé nye ként nyil vá nul 
meg a (…) fa ji jel leg ze tes ség…” 4/59

„a fen ti kér dés nek csak tör té nel mi ér de kes sé ge van…” 
1/55

„a FrankfurterZeitung is mé tel ten vi lág gá kür töl te, hogy 
azok [ti. a Jegyzõkönyvek] ha mi sít vá nyok, de éppeneza
körülményalegjobbbizonyságaannak,hogyvalódiak” 
4/61 (kiemelés tõlem)

„az ame ri kai zsi dó kér dés alap ja sem a zsi dók szá ma, 
ha nem a zsi dók nak az egész ame ri kai élet re gya ko rolt 
be fo lyá sa” 5/68

„aze lõtt az ipa ros büsz ke volt a szak má já ra (…), a 
tár sa da lom erõs, egész sé ges volt (…), a ci pész örült 
egy pár jól si ke rült ci põ nek (…), a földmíves mint egy 
be le ol vadt a mun ká já ba”, míg nem „[a zsi dók] új esz-
mé ket szór tak szét az al ko tók emez em ber faj tá ja 
kö zé” stb. 5/69

To váb bi pél da

–

1/56, 3/11, 4/59, 
6/137, 6/138

1/55, 5/68

–

–

–

2/3–4, 3/11, 
6/137–138

Források(oldalszámok Karsai 1992 szerint):
1. Poncins:Aforradalomtitkoserõi(1923: 54–58).
2. Dühring:Azsidókérdésmintfaji,erkölcsiéskulturáliskérdés(1881: 1–4).
3. Drumont:AzsidóFranciaország(1886: 10–12).
4. Hitler:Harcom(1924–25).11. fe je zet, „Nép és faj”, 58–66.
5. Ford:Anemzetközizsidó(1926: 67–69).
6. End re: Azsidóságútja(1944: 137–139).
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E be széd mód alap ál lá sa a kinyilatkoztatás: az okí tó-le lep le ző ré tor ból a 
he gyi pa tak ma gá tól ér te tő dő sé gé vel cso bog elő az igaz ság. A té nyek be ve ze-
té se egy sze rű dek la rá ci ó val, nagy vo na lú moz du la tok kal tör té nik: min den ki je-
len tés ön ma gát iga zol ja. A ré tor gát lás ta la nul do bá ló zik olyan vég le te sen ál ta-
lá nos „té nyek kel”, me lyek az ob jek tív tu dás nonplusultráját s egy ben pa ró di-
á ját kép vi se lik. A ré tor mű velt sé ge, lá tó kö re ha tár ta lan, iga zi orá ku lum ő, aki 
meg fel leb bez he tet len íté le te ket hoz hat a vi lág ról: „ma már két ség te len tény”, 
„vi lág tör té nel mi tény”, „az egész tör té ne lem azt mu tat ja ne künk”, és ha son ló 
fel üté sek kel ve ze ti be böl cses sé ge it.

Ha nem elég szünk meg a szug gesz tív hang vé tel lel és a ki nyi lat koz ta tá sok kal, 
ak kor kül ső au to ri tá so kat is be von ha tunk, hogy hang sú lyoz zuk az ob jek ti vi tást. 
Ügye sen cé loz gat ha tunk pél dá ul olyan „té nyek re”, men de mon dák ra, me lyek ről 
„min den ki tud”. Ilyen aduászto posz volt so ká ig a ma gyar an ti sze mi ta dis kur zus-
ban Tiszaeszlár. Ilyen a Cionbölcseinekjegyzőkönyvei.Fel le het hoz ni „jel lem-
ző” ese te ket, me lye ket „me sél nek”: a kö zös tu dás au to ri tá sa ez. Idéz he tünk 
szak ér tő for rá so kat, nagy em be re ket, akik nek a sza vá ra ad ni le het, fő leg ha már 
ha lot tak, és nem mond hat nak el lent ne künk.

Ha tá sos trükk a sa ját ér té kek, sa ját kul tú ra fel mu ta tá sa: a „hol van ezek nek 
Newtonuk, Shakes peare-jük”-tí pu sú ér ve lés. A ne vek kel va ló ijesz tés, a mo rá-
lis pá nik fi nom éleszt ge té se, mely nek lé nye ge is mét csak az is me re tek fél ol da-
las fel hasz ná lá sa. Sa ját kul tú ránk név mor zsái is me rő sek és tisz te le tet kel te nek; 
a Má sik kul tú rá já ról sem mit nem tu dunk, te hát: nem is lé te zik.

Az ál hi te les sé get a re to ri kai tű zi já ték kal kom bi nál ja a történelmiáttekintés.
En nek ke re té ben ter jen gős le írást adunk az el len sé ges faj vi sel ke dé sé ről, vagy 
az el len sé ges faj és a ma gas ren dű faj örök küz del mé ről, le he tő leg az em be ri ség 
egész tör té ne tét egyet len nagy lé leg zet tel át fog va. A tör té nel mi át te kin tés cél-
ja a tör té ne lem mint a „leg ob jek tí vebb” böl csé sze ti disz cip lí na au to ri tá sá nak a 
ki hasz ná lá sa. A rasszis ta szö veg a tör té nel mi be széd mó dot pa ro di zál va az 
el kép zelt konf lik tust, az el len sé ges faj esz mé jét mint egy szét te rí ti az egész idő-
ho ri zon ton, és ez zel is az ál lan dó sá got, az ele ve el ren delt sé get, a prob lé ma 
fel old ha tat lan sá gát hang sú lyoz za.

Már a tör té nel mi át te kin tés ben tet ten ér he tő az a tö rek vés, mely mint ha az 
ér te ke ző rassz iz mus stra té gi á já nak kulcs ele me len ne: az tud ni il lik, hogy a 
Má si kat egy tárgyiasítódiskurzuski zá ró la gos fenn ha tó sá ga alá utal ják. A zsi dók 
„kez det től fog va” ilye nek, az örök konf lik tust mu tat ja az egész tör té ne lem: 
olyan alap igaz ság ról van szó, me lyet meg kér dő je lez ni nem le het. Ezek nem 
em be rek, a ba rát ko zás nak itt nincs he lye. Ilyen, de még en nél is ke gyet le nebb 
tár gyi a sí tó dis kur zus ként je le nik meg – és mint ha ál ta lá ban a rasszis ta gon dol-
ko dás vég ső nagy ál ma len ne – a biológiaiiga zo lás: a fa jok ter mé sze tes „ben ső 
zár kó zott sá ga”, mint a lét át hág ha tat lan alap tör vé nye. A „vér ke ve re dés” mint 
el kor cso sí tó fo lya mat, me lyet a tu dó sok szá mos he lyen meg fi gyel tek, do ku-
men tál tak és kom men tál tak már. A szak ér tő, a hoz zá ér tő tu dós au to ri tá sa itt a 
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9 Az or vo si au to ri tás hasz ná la tá nak egyik leg vissza ta szí tóbb pél dá ja Or sós Fe renc fel szó la lá-
sa „az Or vo si Ka ma ra kép vi se le té ben” a III. zsi dó tör vény par la men ti vi tá já nál (Karsai 1992: 
112skk).
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di cső ség tel jes arany fé nyé ben ra gyog: a tu dás va ló ban ha ta lom má vá lik, és 
édes sé gé vel fe led he tő vé te szi, hogy olyan ha zug és fél ol da las ér ve lés mó don 
ala pul, mely a tu do má nyos ság leg tor zabb meg csú fo lá sa9.

Az el uta sí tás esz kö zei ke vés bé gaz da gok: az el len ér vek kel lé nye gé ben annyit 
te he tünk, hogy ir re le váns nak vagy ha zug ság nak nyil vá nít juk őket. Ir re le váns 
le het egy érv, ha „nem lé nye gi”, ha „csu pán tör té nel mi je len tő sé ge van” (bár, 
mint tud juk, a tör té ne lem egész mást mu tat). A lé nye gi az, ami ről mi be szé-
lünk, még ha egyes je lek az el len ke ző jét mu tat nák is. Ez az, amit Allport beke
rítésnek ne vez: „ak kor illesztjük csak be az új ta pasz ta la tot ka te gó ri ánk ba, ha 
az meg erő sít ben nün ket” (Allport 1999: 54), és min den mást a „le het, hogy így 
van, de…” szó for du lat tal in té zünk el: „van ugyan né hány ked ves né ger fic kó, 
de…” (uo.).

Ha pe dig min den kö tél sza kad, egy sze rű en ta gad hat juk az el len ér vet, vagy 
ha en nél ala po sab bak aka runk len ni, le hü lyéz het jük a be szé lőt, eset leg rá mu-
tat ha tunk va la mi rossz tu laj don sá gá ra, élet tör té net ének va la mely „árul ko dó” 
ele mé re, ami őt au to ma ti ku san hi tel te len né te szi. Az utób bi tak ti ká nak a leg-
ütő ké pe sebb vál to za ta az, ha a má sik fe let korruptnaknyil vá nít juk: az el len ség 
ügy nö ke ő, vi lá gos hát, hogy min den lé leg zet vé te le ha zug ság. Az ilyen para-
noid bu ta ság ne to vább ja a Mein Kampf már idé zett credoquiaabsurduma: „a 
FrankfurterZeitung is mé tel ten vi lág gá kür töl te, hogy azok [ti. a Cionbölcseinek
jegyzőkönyvei] ha mi sít vá nyok, de éppen ez a körülmény a legjobb bizonysága
annak,hogyvalódiak” (Karsai 1992: 61, ki eme lés tő lem). Azt hi szem, ez a vég-
ső pont, ami el ér he tő.

Ennyi ta lán elég is rö vid át te kin tés nek a rasszis ta ér te ke zé sek ről. Nyil ván-
va ló, hogy vegy tisz ta de ma gó gi á ról van itt szó, az elő í té le tek is mé tel ge té sé ről, 
ob jek ti vi tás nak ál cá zott szit ko zó dás ról. Most, hogy azo no sí tot tuk en nek a 
ki re kesz tő be széd mód nak né hány kon cep tu á lis és stra té gi ai ele mét, ta lán 
meg ala po zot tab ban ad ha tunk majd vá laszt a cikk ele jén fel tett kér dés re. Tér-
jünk is át, vá rat lan mi nő sé gi ug rás sal, Ador no szö ve gé re.

Adorno

Mi e lőtt konk rét elem zés be kez de nénk, te kint sük át rész le te sen a Könnyűzene
gon do lat me net ét. Az aláb bi ak ban egy rö vid össze fog la lót köz lök a szö veg ről, 
a főbb gon do la tok, szó for du la tok, ér ve lé si sa rok pon tok ki eme lé sé vel. A kap-
csos zá ró je lek a ma gyar ki adás ol dal szá ma i ra utal nak, nagy já ból az ol da lak 
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kez de tét jel zik. Min den idé ző je les rész let az ere de ti szö veg meg fe le lő pont já-
ról szár ma zik, min den dőlt be tűs ki eme lés pe dig tő lem va ló. A dőlt be tűs nyi-
tó- és zárómondatok a cikk leg ele jét és leg vé gét idé zik szó sze rint.

[407] Akönnyűzene fogalmátamagától értetődőségködeveszikörül.Az,hogy
mindenki jól tudja,mitvárhat,hamindenkülönösebbtervéscélnélkülbekap
csolja a rádiót –minthamáris felmentene bármiféle töprengés alól,mit is rejt
magaajelenség.Azígyegészegyszerűenelfogadásraváró,megváltoztathatatlan
naktűnőadottsággálett,makacslétezésévelszintemárlétjogosultságátisigazolni
kívánva.A kul tú rán be lü li sza ka dás in téz mé nye sült, és a kri ti ka i ság hi á nyá hoz 
ve ze tett. Fel-fel me rül ugyan, hogy a könnyű ze ne ront ja a köz íz lést és izo lál ja a 
ma gas ren dű ze nét, de ko mo lyab ban nem gon dol ko dunk el ró la.
Az ala csony- és ma gas ren dű mű vé szet szét vá lá sa a tör té ne lem ho má lyá ba 
vész: [408] „már az ó kor tól, leg aláb bis a ró mai mimustól fog va” kész tény. Az 
ala csony ren dű ze ne az ösz tön in ge rek ki szol gá ló ja lett, „ide ke rül tek le azok a 
má mo ros-or gi a sze rű ele mek, me lye ket a ma gas ren dű mű vé szet (…) ki ve tett 
ma gá ból”. Egy faj ta „ős ál la pot”-pót lék ez a „pol gár jo got nyert kul tú rán” kí vül 
re ked tek szá má ra.
Bár a ma gas ren dű mű vé szet „a ter mé szet fe let ti ura lom” elő re ha la dá sá val 
meg sza ba dult et től a faj ta ösz tön sze rű ség től, a két vi lág közt azért so ká ig lé te-
zett va la mi fé le át já rás: a ma gas ren dű ze ne idő ről idő re fel szip pan tott ele me-
ket az ala csony szfé rá ból („még Bach sem” vo na ko dott et től), és be épí tet te 
őket sa ját anya gá ba, mint egy bar bár szín folt ként, ne mes gesz tus ként a kí vül 
re ked tek fe lé, „em lé kez ve ta lán a nagy tö me gek kel szem ben el kö ve tett igaz-
ság ta lan ság ra”.
Ma ga a könnyű ze ne sem volt mind ig alan tas, „még a ti zen ki len ce dik szá zad 
kö ze pén is úgy-ahogy tisz tes ség gel le he tett mű vel ni” – [409], de a ha nyat lás, ha 
va la hol ki ta pint ha tó a mai kul tú rá ban, hát itt va ló ban az.
A könnyű ze ne gyors de ka den ci á ja jól meg fi gyel he tő ab ban az át ala ku lás ban, 
mely a 19. szá zad vé gé től, Offenbachtól kezd ve az ope ret ten, re vün és mu si-
ca len át egé szen nap ja ink köz pon ti mű fa já ig, a slá ge rig ve zet. Offenbach 
még, a bol dog bé ke idők na iv mes te re, „el ra ga dó an bu ta”, in ven ci ó zus mű ve-
ket ír ha tott, ben ne még meg volt az „ere de ti ség, mély- és több ér tel mű 
le lemény”. Ez azon ban fo ko za to san át ad ta a he lyét a „vi szo lyog ta tó pes ti 
szi rup nak” és „Puppchen-brutalitásnak”: az ope rett és re vü vissza ta szí tó 
vi lá gá nak.
[410] Az ope rett és re vü vi rág zá sa szo ro san össze füg gött a konfekcióiparral:
ezek a mű faj ok tu laj don kép pen a „ruhabrans” ér de ke it szol gál ták, har sány és 
fény űző rek lám fe lü le tek vol tak. [411] „Az ope rett on to ló gi á já ban azo nos len-
ne a kon fek ci ó é val”: pusz ta üz le ti fo gás, mar ke ting trükk te hát.
[412] A Broad way-mu si cal az ope rett és re vü he lyé be egy még mű vibb, még 
„áram vo na la sabb” és még igény te le nebb mű fajt ál lí tott, mely „az öt let gaz dag-
ság leg szimp lább kö ve tel mé nye i nek sem tesz ele get”, nem több, mint „tu do-
má nyos pre ci zi tás sal ki kal ku lált ele mek gal va ni zá lá sa”: ipa ri ha tás va dá szat 
min den tar ta lom és ér ték nél kül; csil lo gó és pre cíz ma si né ria, mely ben a 
ha szon szer zés du gattyúi dol goz nak.
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A for mák ha nyat lá sát a zeneinyelvsi vár ál lan dó sá ga kí sér te: a könnyű ze ne az 
utób bi öt ven év ben nem tett mást, mint lop ko dott a „le já ra tott ké ső ro man ti-
kus kel lék tár ból”. [413] El hasz nált frá zi so kat is mé tel get bu tán, és ha vál to za-
tos nak tű nik, az is csu pán lát szat: disszo nan ci ái nem disszo nan ci ák, ha nem 
funkciótlan gir lan dok; eksz tá zi sa sem eksz tá zis töb bé (nem úgy, mint 
Offenbaché); nincs már ben ne sem mi ve szé lyes, nem más, mint ki szá mí tott 
ha tás va dá szat: „előregyártott és jól szer ve zett má mor”.
E dics te len tör té net vé gén ér ke zünk el nap ja ink hoz, a „ma ga san fej lett ipa ri 
or szá gok” könnyű ze né jé nek „pro to tí pu sá hoz”: a slágerhez. A slá ger ma ga a 
meg tes te sült szab vány. [414] A stan dar di zá ló dás im már min den re ki ter jed: jól 
lát ha tó ez „az egész vi lág slá ger ter me lé sé re néz ve mérv adó” ame ri kai slá ger sé-
má nál, mely nek ref rén je kö te le ző en 32 üte mes, met ri kai rend je, har mó ni ai 
sa rok pont jai pe dig pon to san meg ha tá ro zot tak. Ma guk a slá ger tí pu sok is gü gye 
standardizáció ered mé nyei (ballad, „novelty-songok”, „ál-gyer mek dal ok” stb.).
[415] A könnyű ze ne kor lá tolt apo lo gé tái per sze az zal vág hat nak vissza, hogy a 
ma gasmű vé szet is sok szor vég le te sen kö tött for mák kal dol go zik: gon dol junk 
pél dá ul a szo nett re. De ez nem érv. Egy részt, elég me rész do log pár hu za mot 
von ni Pet rar ca, Shakes peare és Michel an ge lo, il let ve a könnyű ze ne mű ve lői 
közt, más részt a ma gas ren dű ze ne, ha kö tött mo del lek kel is dol go zik, mind ig 
„di a lek ti kus vi szony ban áll sa ját tör té nel mi for má i val”: a for ma szá má ra nem 
adott ság, ha nem prob lé ma. Át ve szi, tar ta lom mal töl ti meg, és fel is bont ja; 
át szel le mí ti, meg ta gad va te szi ma gá é vá – szem ben a könnyű ze né vel, mely 
„üres kon zerv do boz ként” hasz nál ja a ma ga sé má it.
Mi ma gya ráz za ezek után a slá ger ha tás me cha niz mu sát? [416] A slá ger sé mák 
va ló já ban az „azo no su lás sé mái”. A slá ge rek a „szel le mi leg kis ko rú ak ra” épí-
te nek, akik „sa ját ér zel me i ket és be nyo má sa i kat kép te le nek meg fo gal maz ni”, 
és tö meg ter melt „ér zel mi pót anyag ok”-ra szo rul nak. A slá ge rek in teg rá ló jel-
le gű ek; [417] a slá gert fü työ ré sző em ber tu laj don kép pen be hó dol a tár sa dal mi 
rend nek, azo no sul a ra jon gók kép zelt tá bo rá val és a slá ger ál sá gos szub jek tu-
má val, és ez zel „egy faj ta rí tus je gyé ben hajt fe jet a társadalmiasodás előtt”. 
Saj ná la tos, hogy ez a je len ség em pi ri ku san na gyon ne he zen vizs gál ha tó: „ma 
még el kép zel he tet len szo ci ál pszi cho ló gi ai ku ta tá si mód sze rek” kel le né nek a 
ki mu ta tá sá hoz. De mind ez a te ó ria hi he tő sé gén, ér vé nyén nem vál toz tat: „a 
szo ci o ló gi ai el gon do lá sok struk tu rá li san ko ránt sem fog lal ha tók mind ig és min-
den to váb bi nél kül ál ta lá nos ér vé nyű meg ál la pí tá sok kép le te i be”.
[418] Mi is te hát a slá ger hermeneutikájának a lé nye ge? En nek a ki szá mí tot tan 
pri mi tív vé kor cso sí tott mű faj nak, „az eladhatóságot szol gá ló ba na li tás” mű fa-
já nak lé nye ge a vulgaritás:a kö zön sé ges ség, a mo csár ban re kedt ség, a meg aláz-
ta tás ün nep lé se, a „nem is aka rok én em ber len ni” esz mé jé nek di a da la. [419] 
Rá adá sul mind ez a vulgaritás „szer ve zet jel le get ölt”: és ezaz, ami a könnyű ze-
nét iga zán alan tas sá te szi.
A ko moly ze né nek ez zel szem ben – „leg aláb bis, ahol mél tó er re a név re” – min-
den rész le te „a mű egé szé nek to ta li tá sa ál tal” kap ér tel met: a for ma itt nem 
„kül ső erő”, ha nem a bel ső lé nyeg tük re. A for mát mint egy a mű ma ga hoz za 
lét re, szu ve rén mó don, ön nön ki bom lá sa so rán. Igaz, hogy a ko moly ze ne tör-
té ne té ben is akad tak „kí nos in va ri án sok”, de a jó mű vek mind ig is te rem tő 
mó don hasz nál ták fel eze ket. Rá adá sul Bee tho ven óta e sé mák ki ve sző fél ben van-
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nak, meg in dult fel bom lá suk, és az utol só két év szá zad [420] „ép pen azok nak 
az ele mek nek a kritikájavolt, me lyek a könnyű ze né ben (…) ab szo lút ér vény re 
tar ta nak igényt”.
De a könnyű ze né nek ez a pri mi tív me rev sé ge iga zá ból nem is esz té ti kai kér-
dés: ezt a mű fajt „nem is annyi ra bel ső ze nei, mint in kább szociológiaiszem-
pont ok alap ján le het ér tel mez nünk”. A könnyű ze né nek (mely te hát iga zá ból 
nem is ze ne) nem az egy sze rű ség a ba ja, ha nem az ér zel mi standardizáció, 
me lyet ki vált: az, hogy „ál do za tá ban fel té te les ref le xek egész rend sze rét ho no-
sít ja meg”. A ma gas ren dű ze ne (ha va ló ban az) min den rész le té ben ön ma ga 
ma rad. A slá ge rek sé mái ez zel szem ben men te sek bár mi fé le in teg ri tás tól, sza-
ba don va ri ál ha tók: még ami bo nyo lult ben nük, az is csak „dí szí tés vagy 
ku lissza”, bár gyú ál arc, mely az örök sab lon sze rű sé get lep le zi. A hall ga tó 
pe dig, mi kor át fo lyat ja ma gán eze ket a mind ig azo nos ipa ri ter mé ke ket, nem 
csi nál mást, mint igen li a la pos sá got: [421] ez a ze ne „a hall ga tó he lyett hall”, 
fe les le ges sé te szi a szel le mi erő fe szí tést. A fel dol go zó ipar át ve szi a gon dol ko-
dás ter hét, mint az elő emész tett „Digest”-ek és az „Easy Listening”-tí pu sú 
rá dió adók ese té ben. A lé nyeg mind ig a passzív fo gyasz tás. A könnyű ze ne a 
kul túr ipar gé pe ze té nek esz kö ze, az „elő re ha la dó el bu tí tás fo lya ma tá nak” 
ré sze – nem is ze ne iga zá ból, ha nem: ideológia.[422] Nem is ér de mes hall ga-
tó i nak re ak ci ó it ze nei re ak ci ók ként ér tel mez ni: em pi ri kus anyag ként ezek 
nem le het nek „iga zán hasz no sak”, az a ku ta tás pedig, mely ilyen szem pont ból 
„vizs gál ná mind azok ma ga tar tá sát és ha bi tu sát, aki ket ez az ide o ló gia bűv kö-
ré be vont, ala po san el ront hat ná a dol gát”.
Bár a könnyű ze ne tö meg ter mék és ra ci o na li zált mó don ter jesz tik és rek lá moz-
zák, ter me lé se még sem nagy ipa ri lag, ha nem egy faj ta el ma ra dott, ma nu fak tú ra 
jel le gű rend szer ben tör té nik: kü lön sze mély a dal lam köl tő, a szö veg író és a 
hang sze re lő. [423] En nek a „di let táns elő ál lí tá si mód nak”, en nek az ügyet len 
szét for gá csolt ság nak a ma gya rá za ta az, hogy a könnyű ze né nek tel je sen el lent-
mon dó igé nye ket kell ki elé gí te nie. Egy részt fel tű nő nek kell len nie, más részt 
pe dig meg szo kott nak: „ba ná lis nak” és „fül be má szó nak” egy szer re. Ezt se gí ti 
elő a „ré gi mó di an in di vi du a lis ta elő ál lí tá si mód”, mely egy részt ked vez a „fel-
tű nő ség igé nyé nek”, más részt ki vá ló an meg fe lel an nak a cél nak, hogy a slá ger 
„kon fek ció vol tát el rejt sék a hall ga tók elől”. En nek az ál cá zás nak az esz kö ze 
– és egy ben „a könnyű ze ne leg fon to sabb meg ha tá ro zó i nak egyi ke” – a „pszeu-
do individualizálás”: a köz he lyes ség el rej té se a spon ta ne i tás ál ar ca mö gé. [424] 
Ilyes mi tör té nik pél dá ul a „kom mersz dzsessz” sémaimpro vi zá ciói ban, vagy a 
slá ge rek har mó ni ai és hang szín vi lá gá nak ru ti nos va ri á lá sá ban.
De nem kell túl zá sok ba es ni, „óva kod ni kell at tól, hogy a ru tint alá be csül jük”. 
Az ef fé le vég le tes standardizáción be lül is fel üt he ti a fe jét a mi nő ség. Igen is 
szü let nek ér de kes pro duk tu mok az ala csony ren dű ze né ben, ahogy szü let nek 
ke vés bé ér de kes mű vek a ma gas ren dű ze né ben is: „ma is akad még jóminősé
gű,rosszzenea sok rosszminőségűjózenemel lett”. [425] A pi ac tör vé nyei mi att 
„sok va ló di, igaz te het sé get szip pant ma gá ba a könnyű mű faj”, és e te het sé gek 
nem tud ják tel je sen meg ta gad ni ön ma gu kat. Az ilyes mi azon ban csak ki vé tel: 
„a két alap szfé ra [ti. a ma gas és az ala csony] csak a szél ső sé gek (…) fe lől ha tá-
rol ha tó el”. A slá ger ze né nek még a tisz tes sé ges pró bál ko zá sa it is el csú fít ja a 
szá mí tó nye rész ke dés.
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Ér de kes, hogy a könnyű ze ne ber ke i ben sok jól kép zett ze nész te vé keny ke dik: 
ők azok, akik „kul tu rál tan” és „kor sze rű en” tá lal ják „a do log alap ját ké pe ző, 
el en ged he tet len analfebetizmust”. [426] En nek az át pár to lás nak megint csak 
„gaz da sá gi oka van”, az ilyen ze né szek azon ban „rossz lel ki is me ret ük kel” fi zet-
nek meg al ku vá su kért, bár mennyi re is pró bál ják meg győz ni ma gu kat, hogy „a 
kor va ló di szel le mét lo va gol ták meg”.
A kor szel lem em le ge té se gyak ran meg fi gyel he tő a jazznél, mely a mi nő sé gi, 
lá za dó könnyű ze ne sze re pé ben tet sze leg. Tény, hogy a jazz nek vol tak „két ség-
te len ér de mei”, volt lá zí tó és fel sza ba dí tó ha tá sa, [427] még is, az idők so rán 
alap ve tő en ugya naz ma radt: kon for mi záló te vé keny ség, „a tö meg kul tú ra ál tal 
be fo ga dott eret nek ség”. Kommer cia li zált lá za dás te hát: meg sze lí dí tett, kont-
rol lál ha tó vá tett el len ál lás; a lá za dás, a mi nő ség és a mű vé szi al ko tás il lú zi ó ja 
csu pán.
A könnyű ze nét, még ha nagy né ha ní vós nak is tű nik, iga zá ból „túl sá go san jó in-
du la tú” fel té te le zés vol na „au to nóm ze nei pro duk ció”-nak te kin te ni: [428] 
„áru jel le ge oly mér ték ben do mi nál bár mi fé le esz té ti kai vo nat ko zá sa fö lött”, 
hogy ez fö lös le ges erő fe szí tés. A slá ger tu laj don kép pen „ön ma ga rek lám ja”. 
Ter je dé sé nek és ter jesz té sé nek alap esz kö ze a „plugging”, melynek során a 
„best sel ler nek ki je lölt szá mo kat” „szin te vas ka la páccsal” ve rik be le a hall ga tók 
fe jé be. Per sze emel lett szük ség van va la mi fé le (a ze ne „ma ga sabb ré gi ó i ban 
rég óta ké tes ér té kű vé vált”) ötletre is. [429] Hogy ezek az öt le tek mi fé le tü ne-
mé nyek, an nak ki de rí té se a „va ló ban ér tel me sen funk ci o ná ló ze ne szo ci o ló gia” 
fel ada ta len ne.
Csá bí tó vol na a kul túr ipar za ka to lá sa lát tán azt mon da ni, hogy a si ke res slá ge-
rek fu tó sza la gon gyár tott ipa ri ter mé kek. Ez azon ban túl sá go san is le egy sze rű-
sí tő szem lé let: a nagy ipa ri ter jesz tés és rek lá mo zás ugyan fel tét elei a si ker nek, 
de ön ma gá ban nem elegendőek hoz zá. Va la mi más ra is szük ség van: ar ra, hogy 
a slá ger ele get tegyen a „pil la nat nyi lag ér vény ben le vő já ték sza bály ok nak”, 
az az meg fe lel jen a di vat nak. A di va tot azon ban ér de kes ket tős ség jel lem zi: az 
at ti tű dö ket egy részt rá e rő sza kol ják a kö zön ség re, más részt a kö zön ség 
internalizálja, és egy idő után a sa ját já nak ér zi őket („reagálásmódjává ha so-
nul nak”), s ez zel ma ga is vissza hat a ter me lé si fo lya mat ra.
[430] Mind ezen túl pe dig akad nak slá ge rek, va gyis „mű vé szet nek alig te kint-
he tő pro duk ci ók”, me lyek ben va ló ban lap pang va la mi fé le „na gyon ne he zen 
meg ha tá roz ha tó mi nő ség”. Ezek az „örök zöl dek”, az „evergreen”-ek, a „di vat-
ál ló slá ge rek”. Ér de mes len ne meg vizs gál ni, mennyi ezek ben a mű vek ben a 
„kul tu rá lis ipar be avat ko zá sa”, és mennyi az eset le ges szu ve rén ér ték. Az 
örök zöl dek ere jé nek kul csa ta lán az le het, hogy olyan si ke res in ger kel tő gé pe-
ze tek („szo ci ál pszi cho ló gi ai kí sér le ti elő írá sok együt te sei”), me lyek min den ki-
nek az ösz tö ne it ké pe sek meg bor zol ni: min den egyén ben „moz gó sít ják an nak 
ero ti kus asszo ci á ci ó it”. [431] Sze re pet játsz hat a nostalgiasong-ok „fá rad ha tat-
la nul új ra ter melt mű faj”-a is, mely a múlt utá ni eszképista vá gyó dást ger jesz ti.
Ero ti kus asszo ci á ci ók és nosztalgia songok ide vagy oda, azért az örök zöl dek-
ben tény leg van va la mi „sa já tos mi nő ség”, és e mi nő ség fel té te le egy egé szen 
pa ra dox bű vész trükk: egy szer re va ló sí ta ni meg a ba na li tást és ere de ti sé get, 
jellegzeteset al kot ni a „tel jes ség gel el kop ta tott, uni for mi zált ze nei anyag gal”. 
És ez időn ként si ke rül is: elő for dul, hogy az eldologiasodásnak ezek a for mái, 
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„kény szer nél kül is oly kor”, át csap nak „a hu ma ni tás és meg hitt kö zel ség lát-
sza tá ba”, mely „ta lán több is, mint pusz ta lát szat”. Ér de kes szo ci o ló gi ai je len-
ség ez: „a könnyű ze né ben me ne dé ket lel egy mi nő ség, mely a ko molyze ne 
szá má ra el ve szett”. A tö meg től az ötletré vén el kü lön bö ző mű al ko tás tü ne mé-
nyé ről van szó, a „to ta li tás ba ágya zott, vi szony lag önál ló, mi nő sé gi leg gaz da-
gon kü lön bö ző egyes” kva li tá sa ez. [432] Ennyi ben az a pár csak u gyan lé te ző jó 
slá ger „vá dat tes te sít meg mind az el len, amit a ko molyze ne el ve szí tett” – de e 
vesz te sé get kép te le nek el len sú lyoz ni.
Ku ta tá so kat kel le ne vé gez ni, hogy mik az ele ve si ke res slá ger meg ha tá ro zó 
je gyei: „ze ne i leg ma gas fo kon kép zett (…) sze mé lyek ből bi zott sá got kel le ne 
lét re hoz ni”, mely meg vizs gál ná az ak tu á lis slá ge re ket, és meg pró bál ná el ta lál-
ni, me lyek a leg si ke re seb bek. „A ki in du ló hi po té zis az len ne, hogy messze me-
nő en he lye sen ítél né nek”. Ezek után a bi zott sá gi ta gok nak ki ké ne fej te ni ük, 
mi lyen szem pont ok alap ján dön töt tek, s eb ből ta lán ki bon ta koz na, mely je gyek 
is eme lik ki a jó slá gert a ba na li tás ten ge ré ből.
Ha te hát a slá ger nek egy szer re kell köz he lyes nek és egyé ni nek len nie, ak kor 
azt mond hat juk, hogy a si ke rült slá ger egy pa ra do xon ki kris tá lyo so dá sa, „a kör 
négy szö ge sí té se”. En nek ter mé sze tét „a rész le tek be me nő slá ger elem zés nek 
(…) pon to san meg is kel le ne ha tá roz nia”.
[433] A slá ger lé nye ge azon ban még is csak a rek lám. „Szün te le nül har sog a 
rek lám”, s tö mi az em be rek fe jé be azt, amit egy idő után ma guk kö ve tel nek, s 
dob ják fél re mi at ta gúnykacagva ré gi bál vá nya i kat. Fur csa ci niz mus sal ke ze lik 
egy mást hall ga tók és „slá ger gyá ro sok”: nem vi lá gos, ki csap be kit. Ezért is 
dü bö rög még ag resszí veb ben a „rek lám ap pa rá tus”, mely egy re fű ti, hajt ja a 
gé pe ze tet, és a „kul tu rá lis ipar alap ha bi tu sa sze rint” „a kon cent rált pa rancs-
ura lom nak hó dol”.
Mert a könnyű ze ne, ha jó za nul vizs gál juk, igen is ha mis és alan tas:
Csakakulturálisirányításregisztrálótekinteteítélhetiakönnyűzenétazegyebek
mellettegyenlőjoggalelhelyezkedőésártatlanszektornak.Mertezazeneobjektíve
hazug,ésarraszolgál,hogyáldozatainaktudatátmégjobbanelkorcsosítsa,bár
milykevéssémérhetőisezazelkorcsosítóhatásazegyeskonkrétesetekben.Hogy
azonbanakönnyűzene,minttömegjelenség,azegyénautonómiájátésönállóíté
lőképességetaláássa,pusztítvaezzelaztaminőséget,melyetszabademberektár
sadalmanemnélkülözhetne,atömegekviszontfeltehetőlegmindenüttavilágon
demokratikusjogaikmegtiprásánaktekintenék,sfellázadnánakellene,haegyál
taláncsakmegpróbálnánkmegszabadítaniőketakönnyűzenétől–olyanellent
mondásez,melymagáraatársadalmiállapotrautalvissza. n

A to váb bi ak ban két rész let ben elem zem a Könnyűzenét: elő ször a dik ci ót és az 
ér ve lé si esz kö zö ket ve szem szem ügy re, ugya núgy, mint az an ti sze mi ta sze mel-
vé nyek nél, majd a cikk szer ke ze tét, gon do lat me net ét igyek szem re konst ru ál ni. 
Az el ső elem zés az írás formájával,a má sik pe dig a tartalmával fog lal ko zik, 
an nak kap csán ke re si a rasszis ta ér ve lés mód dal va ló eset le ges pár hu za mo-
kat. A két elem zést rö vid köz já ték vá laszt ja el, mely for ma és tar ta lom össze-
füg gé sé re kér dez rá.

Kezd jük te hát a stí lus sal és stra té gi á val.

Fordulat
Slá ger-

vizsgá ló 
bizott ság

Jó slá ger: 
pa ra do xon

Slá ger = 
rek lám

Zárófanfár
A könnyû-

ze ne: 
métely
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10 Min den to váb bi hi vat ko zás, ha más képp nincs je löl ve, Adorno (1970)-re vo nat ko zik.
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A Könnyűzeneele je már csí rá já ban tar tal maz za mind azt, ami ről és aho gyan 
szó lesz:

A könnyű ze ne fo gal mát a ma gá tól ér te tő dő ség kö de ve szi kö rül. Az, hogy min-
den ki jól tud ja, mit vár hat, ha min den kü lö nö sebb terv és cél nél kül be kap csol ja 
a rá diót – mint ha má ris fel men te ne bár mi fé le töp ren gés alól, mit is rejt ma ga a 
je len ség. Az így egész egy sze rű en el fo ga dás ra vá ró, meg vál toz tat ha tat lan nak 
tű nő adott ság gá lett, ma kacs lé te zé sé vel szin te már lét jo go sult sá gát is iga zol ni 
kí ván va.

Adorno el ső két mon da tá val ha tá ro zot tan és vég le ge sen rög zí ti a könnyűzene
ka te gó ri á ját. Mi a könnyű ze ne? – Könnyű ze ne az, ami a rá dió ból jön. „Min-
den ki jól tud ja”, mi az. A to váb bi ak ban a könnyű ze ne mint jól is mert, de fi ní ci-
ót nem igény lő fo ga lom je le nik meg. Az egész ta nul mány so rán egyetlenegy
konk rét pél dá nyá val ta lál ko zunk a mai könnyű ze né nek, mely ről az ér te ke zés 
nagy ré sze szól (DeepPurple; Adorno 1970 [1962]: 432)10, és ez a pél da is a „jó 
slá ger” pa ra dox ka te gó ri á ját kép vi se li, te hát az ér ve lés szem pont já ból éppen 
hogy ati pi kus. „Már a ki in du ló pon tul vá lasz tott ka te gó ria sem pon tos, hi szen 
ha tud ni is vé li va la ki, mi lye nek az adott cso port tag jai, azt már nem ké pes meg-
mon da ni, kik re is gon dol” – ír ja Cse pe li az elő í té le tes kategorizációról (Cse pe-
li 1990: 31). Adornónál a rö vid tör té nel mi fel ve ze tő után (mely ben még fel buk-
kan Offenbach, Lehár, Puccini ne ve, a Myfairladyés pár re vü cím) egyet len szó 
sem esik ró la, hogy mi a könnyű ze ne, csak ar ról, hogy milyen.A szer ző le ír, 
ér té kel, tí pu sok ra bont majd össze von, ma gya ráz, pszi cho lo gi zál, tör té nel mi 
át te kin tést vé gez, fel nyit ja a si ma és bár so nyos kültakarót, és elő bont ja a mély-
ben dü bör gő ször nyű gé pe ze tet – de hogy mi is az, amit ilyen mód sze re sen 
le lep lez, vé gig nem de rül ki.

A „könnyű ze ne”, tar tal mát és jel le gét te kint ve, na gyon ha son ló ka te gó ria, 
mint a „zsi dó”. Egy részt köz szá jon for gó szó, mely nek je lölt jét ál lí tó lag „min-
den ki is me ri”, és mely hez szá mos alan tas asszo ci á ció ta pad, más részt ugyan-
olyan il lé kony, de fi ni ál ha tat lan és el kent, mint a „zsi dó”, mint az ala csony ren-
dű faj fo gal ma. Ugyan olyan gu mi fo ga lom, amely „az ural ko dó tet szé se sze rint 
bár ki re al kal maz ha tó”. Ezt jel zi, hogy a „könnyű ze nét” sok szor (ha nem min-
dig) a „la pos, szó ra koz ta tó, bel ső ér ték nél kü li ze ne” szi no ni má ja ként hasz nál-
ják, szem ben az „el gon dol kod ta tó, igé nyes” szi no ni má ját je len tő „ko moly ze-
né vel”. Ezért for dul elő a „ko moly ze nén” be lül is, hogy le könnyű ze néz nek egy 
mű vet, ahogy a „ko moly ze ne” kö re in kí vül is fel-fel buk ka nó szó for du lat, hogy 
„ez már ko moly ze ne”: ez szín vo na las ze ne, ez nem tö meg ter mék, eb ben „van 
va la mi”. Van bel ső mély sé ge; van ar ca, lel ke, sze mé lyi sé ge.

Az ilyen gu mi ka te gó ri ák elem zé se a leg ba ná li sabb ana li ti kus igaz sá gok hoz 
ve zet. Hi szen ha a könnyű ze nét „ér ték te len ze ne ként” ha tá roz zuk meg, ak kor 
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11 „[Adorno] gon do san ke rü li azt a faj ta fe lü le tes szociologizálást, mely a mű al ko tást a gaz-
da sá gi alap pusz ta fel épít mé nye ként ér tel me zi. Ta nul má nya i ban mind ig az adott kom po zí ci ó ból 
és an nak ze nei fel épí té sé ből in dul ki, majd meg vizs gál ja, ho gyan bom lik ki és ölt ala kot a mű ben 
az ide o ló gi ai tar ta lom” – ír ja Enrico Fubini ze ne esz té ti ka-tör té ne té ben (Fubini 1991: 442). Úgy 
lát szik, akad nak azért ki vé te lek – hogy, hogy nem, pont a könnyű ze ne kap csán.

Ér de mes meg fi gyel ni (pél dá ul az öreg ko ri nagy ta nul mány kö tet ben, a Quasi una fantasiá
ban), ho gyan ír Adorno azok ról a mű vek ről és szer zők ről, aki ket haj lan dó meg ér tő gyen géd ség gel 
kö ze lí te ni. Az olyan, ál ta lá ban mel lé kes nek te kin tett ala kok nál pél dá ul, mint Zem lins ky vagy 
Schreker, a leg el ső moz du la ta az, hogy fél re von ja a fel szí nes be nyo má sok vagy a fe le dés fáty lát 
(Adorno 1994: 111skk. és 130skk.). A Könnyűzeneele jén vé let le nül sem von ja fél re a fáty lat, ha nem  
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iga zán nem meg le pő, hogy min den könnyű ze nét ér ték te len nek ta lá lunk – mi -
cso da episztemológiai di a dal. Azt a pár egye det pe dig, ame lyik va la mi ért még-
sem ér ték te len (hi szen „akad nak [a könnyű ze né ben is] szép és ere de ti öt le tek, 
len dü le tes dal lam ívek, ki fe je ző rit mi kai és har mó ni ai for du la tok”, 425), azt 
ki emel jük az alan tas hor dá ból, meg ment jük a „ma gas”mű vé szet szá má ra, vagy 
va la mi fé le köz tes, kö dös zó ná ba utal juk.

Adorno szö ve ge azon ban nem bí be lő dik de fi ní ci ók kal. Könnyű ze ne van, tud-
juk, hogy mi cso da. A prob lé ma nem az, hogy nem is mer jük – ha nem, hogy nem 
is mer jük igazán.Nem tud juk, mi cso da valójában.Köd ve szi kö rül: köd, ami ben 
úttalanul, el vesz ve, ká bán bo lyong az em ber. A kö döt szét kell osz lat ni – er re vál-
lal ko zik az írás; ar ra, hogy a bo lyon gók he lyett el vég zi a ho mály űzés nagy mun-
ká ját. És ahogy a le lep le ző ré tor ár nya elő re ve tül a kö dös táj ra, úgy sej lik fel a 
cikk har ma dik mon da tá ban ma ga a le lep le zés: a könnyű ze né nek nincs jo ga 
lé tez ni, pusz tán a „ma gá tól ér te tő dő ség” ho má lya men ti meg at tól, hogy fel is-
mer jük kár té kony ter mé sze tét, el kor cso sí tó trükk je it, és ki uta sít suk ma gunk 
kö zül.

Ily mó don Adorno a ta nul mány leg ele jén há rom tö mör mon dat tal az összes 
alap pil lért le rak ja. Meg kér dő je lez he tet len né te szi a könnyű ze ne-fo ga lom lé tét 
és hasz nál ha tó sá gát (nem azért meg kér dő je lez he tet len, mert ne ki szük sé ge 
van rá, ha nem mert a vi lág ban ben ne van, és min den ki tud ró la: Adorno csu-
pán azért szó lal meg, mert ki kény sze rí ti a vi lág). Rög zí ti to váb bá az autoritatív 
ki nyi lat koz ta tás té nyét (a le lep le zés, köd osz la tás ak tu sa) és az el len sé ges hang-
ne met: a vissza foj tott gyű löl kö dés hang nem ét, mely vé gig kí sé ri az egész írást, 
és az utol só be kez dés ben tel jes erő vel rob ban elő.

Min den adott te hát: a fo ga lom, az au to ri tás és az el len szenv. Össze állt a mi -
ni a tűr érv gyár: a cikk hát ra le vő ré szé ben már csak ez za ka tol; a töb bi már csak 
li tá nia, fi lo zó fi ai fo gal ma ink és ér ték kon cep ci ónk had rend be ál lí tá sa a ki je lölt 
front vo na lon.

Van va la mi má gi kus eb ben az in dí tás ban: vi lá go san ki nyil vá nít ja elő í té le te it, 
el fo gult sá gát, sze münk be mond ja, hogy egy köz hellyel fog dol goz ni, és hogy 
sut ba dob ja a meg ér tő vizs gá ló dás nak azt a faj tá ját, me lyet más ze nék nek meg-
ad11. Úgy be szél ze nék ről, hogy nem be szél ró luk. Úgy for dul a vi lág fe lé, hogy 
be huny ja a sze mét.
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(11. folyt.) a te te jé be még rá bo rít egy ló pok ró cot, ne hogy bár mit meg pil lant has son, ami ér té-
kes. És mi lyen árul ko dó, hogy ami kor mégisszem ügy re vesz egy konk rét slá gert, egy mai „ze nei 
áru cik ket” (ugya nab ban a kö tet ben: „Commodity Music Analysed”, 47skk), ak kor is in kább 
ked ve sen iro ni kus, sem mint bán tó vagy gyű löl kö dő a hang ja, és mint ha ér ződ ne ben ne va la mi 
sze líd meg ér tés – az a faj ta szim pá tia, az az át szel le mí tő hoz zá ál lás, amit a Könnyűzenemin den 
le het sé ges esz köz zel pró bál el foj ta ni.
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Mi ezek után a vál lal ko zás tét je? Mit ál la pí tunk meg, ha iga zol juk, hogy az 
így meg ne ve zett „könnyű ze ne” pri mi tív és vul gá ris áru cikk, horribiledictuideo-
ló gia? Azt, hogy „ami a rá dió ból jön”, az sze mét. No de a rá dió ból sok min den 
jön. Ha son ló mély ség gel és be le lá tás sal mond hat nánk, hogy a kor társ ko moly-
ze ne „nyil ván va ló an” bu ta és ér tel met len, elég csak be kap csol ni a Bar tók 
rá diót – min den ki jól hall ja, hogy ami ki jön be lő le, az össze füg gés te len zagy va-
lék, fül sér tő lár ma és bár gyú la pos ság, me lyet csak a „magaskultúra” ide o ló gi-
á já nak be hó do ló kul túr fi lisz te rek fan tá zi á ja szel le mít át is te ni ki nyi lat koz ta tás-
sá. Olyan bel ter jes ér tel mi sé gi kul tusz tárgy ez, mely a „mű velt ség” ál esz mé-
nyé nek ma gá tól ér te tő dő sé ge ré vén már-már ön nön lé tét is le gi ti mál ja. Pe dig 
va ló já ban korcs, és ob jek tí ve ha zug, mert egy zsák ut cá ba ju tott gon dol ko dást 
ün ne pel bál vány imá dó és ki re kesz tő mó don. Nem más, mint mű al ko tás nak 
ál cá zott, ra ci o ná li san, a kre a tív al ko tás ős lény egét meg csú fol va ál la mi se gít ség-
gel ter melt rend szer kon zer vá ló esz köz: az ér tel mi ség kul tu rá lis ural mát és az 
ok ta tá si rend szer ha tal mi in téz mé nye it le gi ti má ló ideológia.

Ennyit az alap ál lás ról, a fo ga lom rend szer ki mun kált sá gá ról. Ha to vább lé-
pünk, és meg vizs gál juk az ér ve lés stra té gi á it és esz kö ze it, ott is nyug ta la ní tó 
ha son ló sá got ta lá lunk. Adorno túl ma gya ráz, több ször, több hul lám ban erő sí ti 
meg ál lí tá sa it, és köz ben fo lya ma to san le lep lez, akár csak a zsi dóvi lág-össze es-
kü vést em le ge tő toll no kok: le lep le zi a re vüt, a „ruhabrans” rek lám fe lü le tét (411), 
le lep le zi a könnyű ze nét, mint a tö ké le tes ze nei ha nyat lás bi ro dal mát (409), 
le lep le zi a slá ger rej tett ha tás me cha niz mu sa it (416), meg ma gya ráz za, mi től 
igazánalan tas a slá ger mű faj (419). Mind eköz ben ugya núgy az au to ri tás ra épít, 
mint az an ti sze mi ta „gon dol ko dók”, csak az ő szö ve gé ben egy faj ta szu per au to-
ri tás van je len, az ér tel mi sé gi cél kö zön ség re ka lib rált tö ké le tes te kin tély: 
hi szen sza vai mö gött ott tor nyo sul a Frank fur ti Is ko la, az egész ve re tes Kant–
He gel–Mar x-fé le fi lo zó fi ai ha gyo mány, nem be szél ve az Új Bé csi Is ko la ze nei 
tra dí ci ó já ról. Olyan szö veg- és mű tö meg áll mö göt te tá mo ga tó se reg ként, hogy 
ná la hi te le sebb csak egy égő csip ke bo kor le het.

Adorno az ál ta la ci tált „ob jek tív” té nyek több sé gét szin tén ki nyi lat koz ta tás-
sze rű en ve ze ti be, ahol pe dig pre cíz nek akar lát sza ni, ha son ló an fél ol da las és 
fe lü le tes zsong lőr kö dést vé gez a ne vek kel és ada tok kal, mint a rasszis ta ér te-
ke zé sek. A „mind annyi an tud juk” to po szát már a leg el ső mon da tok ban exp li cit 
mó don fel hasz nál ja. A „jel lem ző pél da” bű vész trükk jét al kal maz za, mi kor 
„egy nép sze rű ame ri kai tan köny vet” idéz (413) mint a slá ge rek ta nul má nyo zá-
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sá nak hi te les for rá sát. „Egy hí res ame ri kai rá dió prog ra mot” hoz fel pél da ként 
(421), mely a ze nei fe lü le tes ség csim bo rasszó ja, és ez ál tal (te kint ve, hogy hí res) 
az ál ta lá nos igény te len ség bi zo nyí té ka len ne. Wilthrop Sargeant le súj tó vé le-
mé nyét idé zi a jazz ről mint konformizáló te vé keny ség ről (427), nagy vo na lú an 
meg fe led kez ve ró la, hogy a jazz ről so kan má sok egész más fé lé ket is ír tak már. 
Douglas MacDonald ku ta tá sa i ra hi vat ko zik a „ma gas nyo má sú rek lám” mű kö-
dé se kap csán (429), mint ha a rek lám pszi cho ló gia összes prob lé má ját és po lé-
mi á ját egyet len szer ző egyet len esz me fut ta tá sá val sum máz ni le het ne.

Adorno be ve ti a sa ját ér té kek fel mu ta tá sát is mint el ret ten tő-ön iga zo ló esz-
közt: „a szer ző ket szem mel lát ha tó an nem za var ja, hogy Pet rar ca, Shakes-
peare, Michelangelo ki csit el cso dál koz tak vol na ál lí tá su kon [ti. a slá ger sé ma és 
a szo nett for ma össze ha son lí tá sán]” (415). Fel buk kan Bach (408), Bee tho ven 
(408, 419), Wag ner ne ve (419, 421), a Siegfriedegy tö re dé ke (418), mind-mind 
ap ró gyöngy sze mek a sár ten ger ben, a hát tér ben szi lár dan ma ga so dó igaz ér té-
kek szi lánk jai. Ezek az ér té kek va ló ban iga zak és szi lár dak, de is mét csak nem 
vi lá gos, hogy mennyi ben te szik hi tel te len né az egész „könnyű ze nét”, mely nek 
e ta nul mány ban se ar ca, se va ló di múlt ja, se bel ső rend je nincs.

Ta lá lunk a szö veg ben tör té nel mi át te kin tést, mely szin tén az ó kor tól in dul, 
és mo nu men tá lis ív ben bu kik alá a pri mi tív ség leg mé lyebb bugy ra i ba (408–413). 
Ez zel ha tá so san elő ké szí ti a te re pet a mai könnyű ze ne tö ké le tes ba na li tá sá ról 
szó ló fej te ge tés szá má ra: ér zé kel te ti, hogy a könnyű ze ne ugyan mind ig is alan-
tas volt, de ma az tán iga zán al pá ri. Az, hogy a „könnyű ze né nek” eset leg en nél 
ke vés bé fe lü le tes tör té ne te is lé tez het, vagy hogy a fel vá zolt ge ne a ló gia hí ján 
van min den fé le át gon dolt ság nak, megint csak nem szá mít.

Vé ge ze tül ugya nazt a faj ta objektiváló igye ke ze tet fi gyel het jük meg Ador nó-
nál, mint az an ti sze mi ták nál: ál lan dó tö rek vést, hogy az el ítélt fajt egy tár gyi a-
sí tó dis kur zus ba gyö mö szöl je, ki emel je az em ber (a ze ne) ka te gó ri á já ból, és a 
lé lek te len ség, a ha lott me rev ség bi ro dal má ba szám űz ze. Adornónál ez a mu - 
mi fi ká ló dis kur zus a gazdaságés a rendszerintegrációdis kur zu sa: az ope rett on -
to ló gi á ja „azo nos len ne a kon fek ci ó é val” (ha len ne tü rel münk meg ír ni) (411), 
az ope rett és mu si cal kü lönb sé gei „a gaz da sá gi szer ve ze ti for mák kü lön bö ző-
sé gét mu tat nák” (ha nem csak úgy fe lü le te sen oda vet nénk ezt, ha nem bi zo nyí-
ta ni is pró bál nánk) (412). A mu si cal „áram vo na las” (412), ele me it „tu do má-
nyos pre ci zi tás sal” kal ku lál ják (412), a slá ger „eladhatóságot szol gá ló ba na li-
tás” (420), „ön ma ga rek lám ja” (428), lé nye ge a tár sa dal mi azo no su lás (416). 
A slá ger dú do ló em ber „fe jet hajt a társadalmiasítás előtt” (417). A könnyű ze-
ne hall ga tó sá ga azo no sul a meg aláz ta tás sal (418), a könnyű ze ne passzív be fo- 
 ga dást pro pa gál, és ez ál tal „az elő re ha la dó el bu tí tás fo lya ma tá ba” il lesz ke dik 
(421). A slá ger a ma ga rek lám ap pa rá tu sá val a „kon cent rált tár sa dal mi pa- 
 rancs ura lom nak hó dol” (433). A slá ger: a kul túr ipar fegy ve re. A slá ger: ideoló
gia(422). A szö veg rend kí vü li erő vel dol go zik azon, hogy az ilyen jel le gű ki je-
len té se ket in do kol ha tó vá tegye, és vé gül ki je lent hes se: „túl sá go san jó in du la tú 
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a fel té te le zés, hogy az au to nóm ze nei pro duk ció kri té ri u mai a könnyű ze né re 
és an nak töb bé-ke vés bé ní vó sabb va ri án sa i ra is ér vé nye sek” (427–428). Cél ba 
ér tünk: a könnyű ze ne nem ze ne töb bé. Tárggyá lett a be széd ob jek tuma.

Ami az el len ér vek elől va ló ki té rést il le ti, a min tá zat megint csak is me rős: 
Adorno egy fe lől kor lá tolt nak nyil vá nít ja a „könnyű ze ne apos to lai”-t (413), más-
részt ki fej ti, hogy ami ről ő be szél, az saj nos em pi ri ku san nem iga zol ha tó, mert 
„ma még szin te el kép zel he tet len szo ci ál pszi cho ló gi ai mód sze rek re len ne szük-
ség” hoz zá (417). De bár mennyi re is szem ben áll a te ó ri ák kal az em pí ria, a 
teó ri ák ér vé nyes sé gén ez nem vál toz tat. Ezt a gon do la tot erő sí ti meg a záró ti-
rá da, mely ját szi könnyed ség gel egye sít ob jek ti vi tást és iga zol ha tat lan sá got: 
„ez a ze ne ob jek tí ve ha zug, és ar ra szol gál, hogy ál do za ta i nak tu da tát még 
job ban el kor cso sít sa, bár mily ke vés sé mér he tő is ez az el kor cso sí tó ha tás az 
egyes konk rét ese tek ben” (433sk.). Adorno így min den le het sé ges el len érv elől 
ki tér: em pi ri kus ala pon nem mond ha tunk el lent ne ki, ha pe dig fi lo zo fál ni 
akar nánk, kor lá tol tak va gyunk.

Ta lá lunk más pél dá kat is a „nem lé nye gi” tí pu sú ér ve lés re. A bekerítés
trükk jét egé szen bő ke zű en hasz nál ja a szö veg – má so dik fe le más ról sem szól, 
mint a ki vé te lek kel va ló bir kó zás ról. Adorno ma ka csul pró bál ja fel szá mol ni a 
könnyű ze ne mint ide o ló gia és az egyes jó slá ge rek mint élő és ér té kes ze nei 
pro duk tu mok el lent mon dá sát. De bár hogy is la ví roz, bár hogy em le get el ma ra-
dott kis ipa ri sá got (422), pszeudo indi vi dua li zá ciót (423), vas ka lap ács sze rű rek-
lám had já ra to kat (428), ero ti kus asszo ci á ci ó kat moz ga tó eme lő ket (430), ever
greeneket (430) és nostalgiasongokat (431), az em ber nek még is az az ér zé se, 
hogy nem csi nál mást, mint mantraszerűen is mé tel egy „van ugyan né hány 
ked ves né ger fic kó, de…” jel le gű mon da tot.

Ezt Adorno ma ga is ész re ve szi, és vé gül ar ra jut, hogy fo gal munk sincs, mi től 
jók a jó slá ge rek: pa ra do xo nok ezek (432). Mint ha len ne ben nük va la mi „sa já-
tos mi nő ség” (431), de hogy ez pon to san mi cso da, és mi lyen ze nei ér té ket kép-
vi sel, azt a jö vő tu dó sa i nak kel le ne meg ál la pí ta ni uk. A kér dés nem meg vá la szol-
ha tó, de van re mény. „Von zó fel ada tot” je len te ne a vizs gá ló dás egy „va ló ban 
funk ci o ná ló ze ne szo ci o ló gia” szá má ra (429). Az, hogy ha va la mi ről, hát pont 
er ről a vizs gá ló dás ról kel le ne szól nia egy Könnyűzenecí mű ér te ke zés nek, nem 
szá mít. Ugya núgy, mint a „ma még el kép zel he tet len mód sze rek”-nél, Adorno 
ak kor ked ves a tu do mány hoz, ha prog ra mot ad hat ne ki sa ját ér ték íté le te i nek 
maj da ni (de a ma ki mon dott mon da to kat már nem fe nye ge tő) iga zo lá sá hoz.

Min den együtt van – Adorno ugyan gon do san el ke rü li az olyan lát vá nyos ér -
ve lé si buk fen ce ket, me lye ket az elő ző rész ben az an ti sze mi ta szö ve gek kap csán 
lát tunk, még is: fo gal mi esz kö ze it, hang vé tel ét, az au to ri tás sal űzött já té ka it és 
a tény ke ze lést te kint ve ne mi gen ha lad ja meg őket. Ugya núgy a sa ját el len ség-
ké pét épí ti ki, ugya núgy a sa ját ér té ke it iga zol ja, ugya núgy az elő í té le te i vel bé - 
lel ki egy üres szót és pró bál va la mi nagy sza bá sú ren det te rem te ni ve le a vi lág-
ban. Vé gig nem lép túl a „könnyű ze ne” ha gyo má nyos fo gal mán; a ma gya rá zás 



 replika 251 replika 251

ör ve alatt nem tesz mást, mint ra ci o na li zál ja a szó fel szí nes in du la ti tar tal ma it, 
és ide o ló gi át épít kö ré jük. A Könnyűzeneva ló já ban egy szte re o tí pia apo ló gi á ja: 
egy köz hely ről ér te ke zik hosszú ol da la kon ke resz tül, anél kül, hogy an nak ere-
de ti tar tal mát meg ha lad ná. Adorno fogalmislágert ír te hát, hoz zá ido mul egy 
la pos és igény te len sé má hoz, min den fé le di a lek ti kus at ti tűd, meg sem mi sít ve 
te rem tő bee tho ve ni vi szony, min den fé le kri ti ka i ság nél kül.

Hogy ezek után mi az ide o ló gia, és mi „ob jek tí ve ha zug”, az leg aláb bis kér-
dé ses.

Köz já ték

Fel me rül het a kér dés, hogy a fen ti stí lus elem zés mennyi ben jo go sít fel ilyen 
ki je len té sek meg té te lé re. Hi szen nem esett más ról szó, mint az Adorno-szöveg 
fo gal ma zás mód já ról: a szö veg tartalmaet től még le het igaz és ér vé nyes. Pusz-
tán a re to ri kai fo gá sok nem diszk re di tál nak egy gon do lat me ne tet, ak kor sem, 
ha az il le tő fo gá so kat ko ráb ban ször nye teg jel le gű szer zők is al kal maz ták. 
Olyan ez, mint ha struk tu rá lis homológiát ke res nénk akö zött, hogy va la ki asz-
fal tot egyen get egy út hen ger rel, és akö zött, hogy em be re ket ta pos el ve le. Bár-
mi lyen is az Adorno-szöveg for má ja, érv rend sze re, re to ri kai esz köz tá ra és 
fo gal mi hát te re, at tól még nyu god tan le het „ob jek tí ve” igaz; nem?

Elő ször is, „ob jek tí ve” nyil ván nem le het igaz, mert hem zseg az ér ték íté le-
tek től, ame lyek, még ha tény sze rű nek is tűn nek („ez a ze ne objektíveha zug…
”), ak kor sem iga zol ha tók sem mi lyen is mert mód szer rel. Ezt Adorno is jól 
tud ja, és őszin tén el is is me ri, majd gyor san ir re le váns nak nyil vá nít ja (417).

A szö veg te hát csak szubjektíve le het igaz, úgy vi szont na gyon. Pont eb ben 
rej lik az ere je, és ezért tű nik mel let te sá padt nak pél dá ul Gans „em pi ri kus” 
cá fo la ta az „ala csony kul tú rát” meg bé lyeg ző ál lí tá sok ról. Vegyük azon ban ész-
re, hogy az Adorno-szöveg ere je mennyi re a meg is me ré si ho ri zont be zá rá sán 
mú lik, egy olyan fo gal mi fel leg vár és egy olyan védrendszer ki épí té sén, amely 
min den kül ső tá ma dást ké pes el há rí ta ni, min den fe nye ge tés re véd he tet len 
el len csa pás sal kész, mely tö ké le te sen meg kö ze lít he tet len, be ve he tet len és sért-
he tet len. Mert még ha rá is mu tat hat nánk ér té kes szenny ze nék re, még ha ezer-
nyi vizs gá lat tal is iga zol nánk, hogy a pop ze ne nem rom bol ja az agy sej te ket, 
még ha fel is vá zol nánk egy em be ribb ge ne a ló gi át a pol gár jo got nem nyert 
mű vé szet szá má ra, ak kor se rom bol nánk szét a Könnyűzene ál tal ki mun kált 
érv rend szert, mert a mö gött ott van a fel vi lá go so dás egész di a lek ti ká ja, ott egy 
ha tal mas ze nei ha gyo mány, és ha a szö veg szub jek tu ma ne tán ki is fogy na az 
el len ér vek ből, hi vat ko zá sok ból és a sa ját ká non já val va ló pél dá ló zás ból, bár mi-
kor nyu god tan el nyisszant hat ja a vi ta utol só szá lát és ki je lent he ti, hogy ez a 
je len ség nem ki mu tat ha tó, ezt érez ni kell, és kü lön ben is, a vi ta part ner csak 
egy kor lá tolt kul túr fi lisz ter.
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12 Úgy tű nik, az ilyes mi nem egye dül ál ló je len ség a ze ne kri ti ká ban. Mary Sue Morrow köny-
ve (Morrow 1997), me lyet ko ráb ban a MeinKampf kap csán idéz tem, ér dek fe szí tő en mu tat ja be, 
ho gyan ala kí tot ták ki a 18. szá zad vé gi né met ze ne kri ti ku sok azo kat az esz té ti kai el ve ket, me lyek 
alap ján a né met hang sze res ze nét me ta fi zi ka i lag fel sőbb ren dű nek ki ált hat ták ki (l. „ab szo lút 
ze ne”), fe je te te jé re ál lít va a ko ráb bi ér ték ren det. Morrow sze rint a Hit ler-fé le mo dell tö ké le te-
sen il lik a ko ra be li kri ti ku sok ra, akik a „ko moly” né met da ra bo kat fo lya ma to san a „lé ha” és „pri-
mi tív” olasz fércmű vek kel, majd ál ta lá ban az „ama tő rök nek va ló”, „nő i es”, „szó ra koz ta tó” és 
„könnyű” da ra bok kal ál lí tot ták szem be (Morrow 1997: 46–65). Sa ját tá bo ruk al ko tá sa i nak fő 
ér té ke lő el vét a zseniben és a ze ne mű vet ura ló totális egységben vél ték meg ta lál ni (uo. 99skk, 
140skk): azok ban a ka te gó ri ák ban, me lyek ér de kes mó don mind a mai na pig ural ni lát sza nak a 
bé csi klasszi ká ról, il let ve tá gabb ér te lem ben az „igé nyes ko moly ze né ről” al ko tott ké pün ket. 
Fi gye lem re mél tó, hogy Adorno is pont ezek re az el vek re ala poz za a ma ga ze ne esz té ti kai cre dó-
ját: amint az a Könnyűzenéből is ki de rül, az ér ték for rá sa ná la egy részt a kor ral szem be ni „di a-
lek ti kus vi szony” (Adorno 1970: 415), va gyis a kri ti ka i ság és in di vi du a li tás, más részt a da rab 
formai-szubsztantív egy sé ge („a mű egé szé nek to ta li tá sa”, uo. 419). Nem ki zárt (de nem is biz-
tos), hogy en nek az össze füg gés nek a vizs gá la ta ér de kes ered mé nyek re ve zet ne.
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Nem pon tos te hát a meg fo gal ma zás, hogy ez a gon do lat me net „ob jek tí ve” 
igaz le het. Ez a gon do lat me net rend kí vül meg győ ző le het, mert re me kül van 
fel épít ve, ügye sen ját szik a be nyo má sok kal, és egy olyan szín vo na lú ze nei és 
gon do la ti ha gyo mány áll mö göt te, me lyet nem le het nem tisz tel ni. Ugya nak-
kor az elő ző ek után vi lá gos, hogy a Könnyűzenenem a meg is me rés ről szól, 
hi szen a meg is me rést, a vizs gá ló dást, a va ló ság gal va ló pár be szé det már a leg-
el ső mon da tá val ki zár ja, és he lyet te egy olyan be széd mó dot al kal maz, mely a 
konk rét meg is me rést nem csak fe les le ges sé, ha nem le he tet len né is te szi. 
Ki zár ja a vi lág egy je len tős ré szét az ér zé ke lé sé ből, ka te gó ri ák ba me re ví ti, 
hogy ural has sa és úgy érez ze, tisz táb ban lát – ugya núgy, ahogy egy rasszis ta 
te szi ren de zet té és ért he tő vé a vi lá gát, de fi ni ál ja cél ja it és prob lé má i nak for-
rá sát, mi kor el kép zel egy kár té kony cso por tot, mely ne he zen meg fog ha tó, de 
ha té ko nyan ver he tő.

Adorno ugyan ilyen mó don ta gad ja meg a gyen géd vi szo nyu lást a ze nék (és 
az em be rek) je len tős ré szé től, pusz tán azért, hogy sa ját ka te gó ria rend sze rét 
pon to sab bá és ké nyel me seb bé tegye, hogy ápol gat has sa ön nön in teg ri tá sát és 
ma gya ráz ha tó vá tegye az el ide ge ne dést, mely el zár ja őt az em be rek óri á si 
tö me ge i től. Igaz, hogy meg ve ti az el ide ge ne dés nek eze ket a me rev fa la it, és 
sze ret ne át tör ni raj tuk, igye ke ze té  vel azon ban – mint min den gyű löl kö dő kri ti-
ka – egy ben meg is szi lár dít ja őket. Ha ci ni ku sak aka runk len ni, azt mond hat-
nánk, hogy Adornónak egyéb nagy tel je sít mé nyei mel lett si ke rült ki mun kál nia 
egy pél da sze rű en „ob jek tív”, okos, ki fi no mult rasszis ta érv rend szert is, és 
eb ben ra gad ha tó meg a Könnyűzeneva ló di je len tő sé ge.12

Hogy a fen ti ál lí tá so kat iga zol jam és egy ben meg is cá fol jam, sze ret ném 
most szem ügy re ven ni a „Könnyűzene”tartalmát,struk tú rá ját, gon do la ti ívét, és 
be mu tat ni, ho gyan buk kan rá Adorno a rassz iz mus, az ir ra ci o ná lis pro jek ció 
alap ve tő pa ra do xon ára, ho gyan küzd meg ve le, és mi a vég ső vá la sza rá.
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Kö tés és ol dás

A Könnyűzeneegé szen ér de ke sen meg kom po nált szö veg. A szél jegy ze tek ből 
már ér zé kel he tő volt, mi lyen ra fi nál tan épül fel; főbb struk tu rá lis ele me it most 
még egy szer ki eme lem. Az alap szer ke zet a kö vet ke ző:

Nyitóakkord–Felvezetés–Atételkidolgozása|Ellenmozgás(atételfelbontása)–
Törés/Fordulat–Zárófanfár
(ol dal szám ok sze rint nagy já ból 407 – 407 – 413 | 422 – 432 – 433).

A nyitóakkorddal már fog lal koz tunk: a há rom kez dő mon dat ez, mely az egész 
ta nul mány alap ál lá sát, köz pon ti ka te gó ri á ját, ér ve lé si mód ját meg ha tá roz za, 
mint egy szimfóniabevezető, mely ben ott lap pang nak az egész mű motivikus 
csí rái. A nyi tó ak kor dot rö vid át ve ze tés kö ve ti, amely to vább ma gya ráz za a 
ma gas- és ala csony ren dű ze ne el len té tét, majd az „olyan rég el vál tak egy más-
tól…” (407) kez de tű mon dat tal át fo lyik egy nagy sza bá sú tör té nel mi át te kin tés-
be: ez a felvezetés.

A fel ve ze tés tu laj don kép pen egy óri á si tör té nel mi csúsz da, mely az ó kor tól 
in dul va el su han Bach, Mo zart, Haydn és Bee tho ven mel lett, majd Offenbach, 
az ope rett, a re vü és a mu si cal érin té se után be le csob ban a mai könnyű ze ne 
ki zá ró la gos meg tes te sí tő jé nek te kin tett sláger pos vá nyá ba. Ez zel a nagy ívű 
in dí tás sal Adorno va la mi ere den dő rom lást ér zé kel tet igen ha tá so san: a 
könnyű ze ne, az ele ve mel lé kes, „pol gár jo got nem nyert”, pá ria mű faj ha nyat-
lá sá nak apo ka lip ti kus ké pét lát juk. Offenbach még me rész és ere de ti le he tett, 
mé lyen és több ér tel mű en le le mé nyes, de az óta re kor do kat dönt a de ge ne rá ció. 
(Fel me rül az em ber ben a gya nú, hogy nem azért von ja-e a múlt arany fény be 
Offen bachot és 19. szá za di tár sa it, mert Adorno gye rek ként még nem a ne ga tív 
di a lek ti ka je gyé ben he gyez te a fü lét.)

A kö vet ke ző lé nye gi moz za nat a slágerazo no sí tá sa nap ja ink könnyű ze né jé-
vel (413). En nek esz kö ze a ki nyi lat koz ta tás, il let ve a már em le ge tett „nép sze rű 
ame ri kai tan könyv” ci tá lá sa (413). A slá ger meg ne ve zé se az írás nyi tá nyát 
játssza új ra: be ve zet egy újabb tel je sen el kent, meg fog ha tat lan ka te gó ri át (mi 
slá ger? – ami a slá ger lis tá kon sze re pel), azo no sít ja a hal lat lan mér té kű ha nyat-
lás vég ső pro duk tu mát és a vizs gá ló dás kö vet ke ző cél pont ját. Ér de kes meg fi-
gyel ni, ahogy Adorno ké sőbb fi no man vissza for dít ja ezt a lé pést, és a slá ge rek-
ről tett meg ál la pí tá so kat a ta nul mány vé gén hir te len vissza ve tí ti a könnyű ze ne 
egé szé re: az utol só be kez dés ele jén még „a slágerben rej lő qualitas occultá”-ról 
ér te ke zik (433, ki eme lés tő lem), majd a rek lám gé pe zet tel kap cso la tos fej te ge-
té sek után min den át me net nél kül a könnyű ze nét kez di em le get ni, és a le zá-
rásban („csak a kul tu rá lis irá nyí tás re giszt rá ló te kin te te ítél he ti a könnyű ze-
nét…”, 433) már ki zá ró lag er ről be szél.

A fel ve ze tés után kö vet ke zik a ta nul mány el ső fe lét ura ló tételkidolgozás.En nek 
lé nye ge, mint azt elő ző leg már lát tuk, a lélektelenítés. Adorno a le lep le zé - 
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sek egy más utá ni hul lá má ban le hánt ja a könnyű ze né ről az au to nóm mű al ko-
tás, az esz té ti kai ob jek tum, a ze ne min den el kép zel he tő je gyét, és az egész mű fajt 
az el len sé ges gép vi lág torz ki nö vé sé vé fo koz za le. Ezt ve tí ti elő re, mi kor a 
könnyű ze ne előtörténete kap csán a gaz da ság gal va ló egy lé nye gű ség re utal 
(411). Majd meg tud juk, hogy a könnyű ze ne esz köz tá ra pri mi tív és sta ti kus 
(412). Ek kor buk kan fel a slá ger mint köz pon ti ka te gó ria, és rög tön ki de rül ró - 
la, hogy lé nye ge a sé ma sze rű ség (414). A slá ge rek te hát egy for mák: dif fe ren ci-
á lat lan, bu ta (és idő ben meg re kedt) tö meg („időt len, egy ne mű egy ség” – Cse-
pe li 1990: 22). A sé mák ról az tán ki de rül, hogy a konformizálás sé mái: te hát 
még hall ga tó ik ra is ezt a bu ta egy for ma sá got kény sze rí tik (416). De nem is egy-
sze rű konformizáló sé mák, ha nem megalázóankonformizáló sé mák, lé nye gük 
a vulgaritás (418). És a vég ső lé pés: iga zá ból nem is ze ne ez, ha nem szo ci o ló-
gi ai je len ség (420) – nem is ze ne, ha nem ideológia(422). Más ként nem is le het 
vizs gál ni: bár mi is a lát szat, bár mik is a mel lék kö rül mé nyek, ez a vég ső igaz ság.

Ezt a fej te ge tést át- meg át szö vik egyéb depriváló stra té gi ák. Ilyen a könnyű-
ze ne önál ló je gye i nek fo lya ma tos le épí té se: a könnyű ze ne disszo nan ci ái nem 
disszo nan ci ák (413), eksz tá zi sa nem eksz tá zis (413), bo nyo lult sá ga nem bo nyo-
lult ság (420), lá za dá sa nem lá za dás (427). A má sik, ez zel el len té tes irá nyú 
mo tí vum lánc a gépiességme ta fo rá já ra épül: a kon fek ció ipar mint a re vü szü lő-
aty ja (411), áram vo na las ság és gal va ni zá lás (412), „előregyártott és jól szer ve-
zett má mor” (413), a könnyű ze ne sé mái mint kon zerv do boz ok (415) (fel de-
reng az óri ás töl tő üzem ké pe, a kon zerv do boz ok gar ma dá ja, a loccsa nó pro le-
tár pép), zör gő „ma si né ria” (419).

Mind ezek a fo lya ma tok a „kul túr ipar” meg ne ve zé sé ben kul mi nál nak: köz-
vet le nül a csúcs pont előtt ke rül elő hir te len ez a fo ga lom (421; a for dí tás ban 
„kul tu rá lis ipar”); eb ben és az ideológia fo gal má ban egye sül mind az, amit 
Adorno a könnyű ze né ről ál lí ta ni akar.

A ta nul mány itt né hány feszültséglevezető kéz rá zás sal vé get is ér het ne. Meg-
tör tént a nagy ki nyi lat koz ta tás, el ér kez tünk vizs gá la tunk vég pont já hoz. De 
ahe lyett, hogy le zá ród na a gon do lat me net, el len moz gás in dul el; szin te pon to-
san a szö veg kö ze pén. Adornót még nyug ta la nít ja va la mi: túl ér zé keny és lel ki-
is me re tes ah hoz, hogy el hall gas sa, lé tez nek jó slá ge rek is. Így hát, mi u tán a 
slá ger ből s raj ta ke resz tül a könnyű ze né ből lég ka la páccsal pü föl te ki a lel ket, 
most hir te len ne ki áll ke res ni a lap pan gó ér té ke ket, a hi te les ség ki-ki hu nyó 
szik rá it, a pri mi tív ség rém ural ma elől el bú jó szép sé get. A szö veg hal moz ni kez-
di az el lent mon dá so kat, me lyek mind egy-egy csa pást je len te nek az ad dig gon-
do san fel épí tett gon do lat me net re: a könnyű ze ne tö meg ter mék, de kis ipa ri 
mód sze rek kel gyárt ják (422). A slá ger lé nye ge, hogy azo nos, még is kü lön bö ző 
(423). Jel leg ze tes, még is fül be má szó (423). A slá ger pri mi tív, még is szak em be-
rek ke ze alatt szü le tik (425). A slá ger te rem tés kulcs ele me a plugging, az ag -
resszív rek lám, még is kell hoz zá va la mi „öt let” (428). A könnyű ze nét nagy ipa-
ri lag ter me lik, még is ön tör vé nyű di va tok ural ják (429). A slá ge rek „mű vé szet-
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nek alig ne vez he tő pro duk ci ók”, még is, né me lyik ben ott la ko zik va la mi „na gyon 
ne he zen meg ha tá roz ha tó mi nő ség” (430).

Adorno több kí sér le tet tesz, hogy ezt az el lent mon dást fel old ja. Elő ránt ja a 
pszeudoindividualizációbuk fenc gya nús fo gal mát. De fi ni ál egy har ma dik alap-
ka te gó ri át, az „evergreen”-t, az örök zöl det: ez len ne a ma ra dan dó slá ger 
ar che tí pu sa. Ta lál gat ni kez di, mi le het az örök zöld lé nye ge (ugye bár min den-
hol az alap ve tő lé nye get kell ke res nünk). Ta lán va la mi egé szen ra fi nált in ger-
kel tő gé pe zet ez, mely min den ki ben fel ger jesz ti a ma ga ero ti kus asszo ci á ci ó it 
(430)? Ta lán a nostalgiasongok in téz mé nye ját szik itt sze re pet? (Újabb lé nye-
gi ka te gó ria.)

Vé gül még is oda jut, hogy az a bi zo nyos „sa já tos mi nő ség”, a qualitasocculta
lé te zik – van nak jó slá ge rek. Mi lyen ér de kes. Mi re kö vet kez tet he tünk te hát? 
– A jó slá ge rek pa ra do xo nok: „a kör négy szö ge sí té se”-i (432).

Itt lel rá Adorno az elő í té le tes fa ji ka te gó ri ák nak ar ra az alap ve tő tö ré sé re, 
ami ről a cikk ele jén volt szó. A szu ve rén egyén és a me rev ka te gó ria, a komp-
ro misszum kép te len pro jek ció és a vi lág ele ven sé gé nek el lent mon dá sa ez. Van 
ab ban va la mi egé szen ci ni kus, ahogy Adorno előbb mód sze re sen korcs nak és 
rom lott nak nyil vá nít egy se reg ele ven mű al ko tást, az tán rá cso dál ko zik, hogy 
még is van nak köz tük nor má lis pél dá nyok. De azért nem áll meg a cso dál ko zás-
nál: ma ka csul ás sa ma gát egy re lej jebb és lej jebb; ahogy az írás el ső fe lé ben a 
romlottságlé nye gét ku tat ta (és meg is ta lál ta ha mar), most az egyéniségszubsz-
tan ci á ját ke re si (amit vi szont nem ta lál hat). Ke re si a tit kos össze füg gé se ket, a 
jel lem zők nek azt a csi nos csok rát, mely vég leg el kü lö ní te né a rossz slá gert a jó 
slá ger től, mely a le he tő leg ob jek tí vab bá ten né ir ra ci o ná li san vi lá gos ka te gó ri á-
it. Az el lent mon dás azon ban fel old ha tat lan. A transz cen den tá lis lé nyeg egy re 
tá vo lo dik; hi á ba lé pünk kö ze lebb és kö ze lebb, ugyan olyan messzi ről de reng. 
Nem le het el kap ni a köd ben rep de ső szent já nos bo ga ra kat.

A ci niz mus vég ső pont ja kö vet ke zik itt: a szö veg fel szá mol ja a rasszis ta lo gi-
kát, majd fe jest ug rik az elő í té let ir ra ci o na li tá sá ba. Adorno vá la sza ugya nis 
nem az, hogy át ér té ke li sa ját hi bás gon do la ti struk tú rá it, ha nem az, hogy a jó 
slá ge rek, eme pa ra dox kre a tú rák vizs gá la tát bő ke zű en egy maj da ni szo ci o ló gia 
ha tás kö ré be ut al ja. Egy „ma ga san kép zett sze mé lyek ből” ál ló bizottságfel ál lí-
tá sát ja va sol ja, mely gon do san szem ügy re ven né a slá ge re ket, ele mez né őket, 
ta lál gat na, me lyik si ke res („A ki in du ló hi po té zis az len ne, hogy messze me nő en 
he lye sen ítél né nek”, 432), s vé gül meg ál la pí ta ná a faj tisz ta ság kri té ri u ma it, 
meg ha tá roz ná, hogy a könnyű ze ne mely pro duk tu ma i ban lap pan ga nak a 
ma gas ren dű faj gén jei.

Hát bor zon ga tó for du lat: mi kor Adorno ér zé ke li, hogy a jó slá ger ki csú szik a 
ke ze kö zül, nem meg áll és kör be néz, ha nem ra ké tá ra sze re li a prob lé mát és 
ki lö vi a jö vő be: ta lál ja majd meg a ma ga san kép zett bi zott ság mik ro szkóp ja a 
rej tőz kö dő lé nye get. Va la hol ott van, egy szer rá aka dunk. Csak vár ni kell, és ma- 
ra dék kis bi zony ta lan sá gunk is el pá ro log. A tu do mány majd meg mu tat ja, mit 
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kell ten nünk, hogy el mé le tünk tel je sen pon tos le gyen, hogy vi lá go san el vál jon 
a szenny és az ér ték. Hogy a kor csok tö me gé ben ne lás sunk több nyug ta la ní tó-
an em be ri ar cot.

A ma ga ré szé ről be is fe je zi a töp ren gést. Úgy ér zi, fel ol dot ta az elő tü rem-
ke dő pa ra do xont (vagy ta lán meg ijed at tól, amit csi nált), és hir te len for du lat tal 
ki je len ti, hogy a slá ger lé nye ge még is csak a rek lám, a ha zug ság, az ámí tás, a 
pa rancs ura lom nak va ló be hó do lás. Fel har san a zá ró ga loppfan fár: el hang zik a 
vég ső „ob jek tív” íté let (433), majd dör gő kör mon dat kö vet ke zik az au to nó mia 
alá ásá sá ról, az el nyo mást igen lő tö me gek ről és ar ról, hogy saj nos nem le het 
el tá vo lí ta ni a tár sa da lom ból a könnyű ze nét, és mi lyen so kat el mond ez ál la po-
ta ink ról – az tán csönd, csak a vissz hang kí sért még a fü lünk ben.

Si vár és ijesz tő, ami le ját szó dik a sze münk előtt. Még is: fon tos dol got hall-
gat nánk el, ha ez zel le zár nánk a vizs gá ló dást. Mert ha vissza té rünk ah hoz a 
pont hoz, ahol Adorno szem be sül a nagy pa ra do xon nal, ki de rül, hogy tör té nik 
itt va la mi meg ka pó. Elő ször azt hall juk, hogy a könnyű ze ne-idi ó ma (né ha) 
még is csak meg en ged „olyas mit, mint spon ta ne i tás, öt let, köz vet len ség”. 
Ké pes te hát rá (időn ként), hogy ér vé nyes ki fe je zé si esz köz, va ló di médium 
le gyen. Mi ről is be szél tünk ak kor ed dig? Majd: „az eldologiasodás ma gá tól 
ér te tő dő, s mint ilyen csap át, kény szer nél kül is oly kor, a hu ma ni tás és meg-
hitt kö zel ség lát sza tá ba, és ta lán több is, mint pusz ta lát szat” (431). Té to va út 
egy mon da ton be lül az eldologiasodástól a meg hitt kö zel ség lát sza tá ig, mely 
(oly kor) (ta lán) több is, mint lát szat… Pont az el len té te ját szó dik itt le an nak, 
ki csi ben és fé lén ken, ami a szö veg el ső fe lé ben tör tént: a lé te zé si jo gá tól és 
szu ve re ni tá sá tól meg fosz tott könnyű ze né ben hir te len fel de reng va la mi il lé-
kony gyen géd ség. Fi gyel jük meg e mon dat több szö rös kör be ta ga dás sal ki fe je-
zett, vég le te sen té to va po zi ti vi tá sát. Va la mi cso da sze rű tör té nik itt: a nagy 
szét bom lás vé gén, a vég ső el for du lás előtt egy pil la nat ra meg csil lan a re mény, 
egy pil la nat ra me ne dé ket lel az ol da la kon át űzött-ta ga dott meg hitt ség. Mint-
ha az egész írás ke gyet len sé gét meg szé gye ní te né ez az egyet len tom pa, nyö-
ször gés sze rű, reb be nő fél mon dat.

Idő köz ben meg in du lunk a slá ger ügyi gré mi um fe lé, de a zárófanfár előtt 
Adorno még egy szer el szól ja ma gát: fel té te le zi, hogy a bi zott ság tag ja i nak ki vé-
tel nél kül a sikeresslá ge rek tet sze né nek a leg job ban („A ki in du ló hi po té zis az 
len ne…”). Tö meg és „ma ga san kép zett” szak ér tők íz lé se ta lál ko zik te hát. A 
tö me gek ér té ke lik a mi nő sé get, el nyo mott sá guk ban is. A ma ga san (el ér he tet-
len messze ség ben) kép zett szak ér tők meg ér zik, mi a fon tos az el nyo mot tak-
nak. És ezen a pon ton buk kan fel, elő ször és utol já ra, egy ne ve sí tett slá ger, az 
egyet len pél dá nya a faj nak, mely ről mind ed dig szó volt: a DeepPurple, a ma ga 
„szép, akusz ti kus él ve ze tet nyúj tó haj la tai”-val (432). Ma gá nyos, szo mo rú 
te kin te tű pá ria a go nosz és arc ta lan tö meg ből.

Szá mom ra ez az Adorno-írás vég ső üze ne te: ez a fáj dal mas gesz tus, ahogy a 
meg ér tő azo no su lás nem en ge di el foj ta ni ma gát, ahogy a di a lek ti kus szub jek-
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tum min den elő í té le te és fé lel me el le né re is meg pró bál kö ze led ni, meg pró bál-
ja em ber ként lát ni az Ide gent.

An nál tra gi ku sabb, hogy nincs to vább, csak a kép zett szak ér tők és a dü hödt 
szit ko zó dás fe lé. Hogy nem si ke rül meg ten ni a vég ső lé pést: győ zött megint az 
el ide ge ne dés, a fé le lem és a gyű lö let. A tá vol ban fel vil lan a fény, az ura lom- és 
elidegenedésmentes vi lág csil lám ló ígé re te, de a ho ri zont be zá rul, a meg is me rő 
lény össze ku po ro dik, ma gá ba for dul, véd ve és vé de kez ve; fél ve a vi lág ide gen-
sé gé től, de őriz ve a kin cset, az il la nó re ményt leg alább, hogy van nak ér té kek, s 
az ér té kek to vább él nek.
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