
Megközelítésmódok, keretek

A 21. században kialakult kritikai szubkul-
túrakutatás fontos lépésnek bizonyul mind a
klasszikus értelemben számon tartott szubkul-
túrák, mind az általános kultúratudomány szá-
mára. Ezeknek a szubkultúráknak a vizsgálata –
fõként az 1970-es évektõl kezdõdõen – túlnyo-
mórészt szociológiai, kommunikációs és pszicho-
lógiai szempontból valósult meg, ami kevésbé
tette átjárhatóvá és feltérképezhetõvé esztétikai
és történeti-mediális szinten a hozzájuk kapcso-
lódó jelenségeket. Az utóbbi szempontok hiá-
nya azonban nem legitimálja a szociológiai
megközelítések elvetését, hanem inkább arra
irányítja a figyelmet, hogy mellettük más dis-
kurzusok viszonyrendszereit is figyelembe véve
újabb olvasatok nyílhatnak meg.  

A kritikai szubkultúrakutatás látóterébõl
nem kerül ki a szubkulturális identitások meg-
képzõdéséhez elengedhetetlen feltételek egyi-
ke, a tömegmédia, ami identitásformáló ténye-
zõként folyamatosan hatást gyakorol(t) bármely
társadalmi osztályhoz tartozó, magát valamely
szubkultúrába soroló személyre. A tömegmédia
kezdetektõl való jelenléte inkább dinamikus 
hatásként fogható fel, és nem csupán olyan
elemként, amely a szubkultúrákat mint olyano-
kat egyoldalúan közvetíti. A zenei-öltözködési
ellenkultúrák ifjúságiként való meghatározása
is részben tarthatatlanná vált, ugyanis a hatva-
nas-hetvenes (és végeredményben a késõbbi év-
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tizedek) évek ifjúsága felnõtt, de ízlésvilágában – így akár stílusában, magatartá-
sában – nem vagy alig változott, megõrizve azt a „fiatalosságot”, amit nehéz egy
hagyományos definíció keretei közé beszorítani.1

A posztszubkulturális kutatások ezeket meghaladva azt hangsúlyozzák, hogy
a 20. század utolsó évtizedeinek globalizálódó, posztindusztriális társadalma a
szubkultúrák fragmentálódását idézte elõ, ami miatt az átjárások megsokszoro-
zódtak. Ezért célzatosan inkább az életstílusok jellemzõit (és az ehhez tartozó
„életérzést”), az individuum „fogyasztói kreativitását”, az identitások önmeg-
konstruálásának folyamatát és leképezõdését tartja szem elõtt.2 A szubkultúrákat
mint alapkategóriákat nem vetik el, de célzatosan helyezik elõtérbe a szcénákat
(színtereket), amelyek egy-egy szubkultúra regionális megfelelõi – ilyen például
a metálzenei szubkultúra a világ minden pontján megtalálható szcénája. 

Az avantgárd mûvészetet két nagyobb egységre szokták tagolni – történeti és
neoavantgárdra. Mindkettõ a huszadik század sajátja, és elméletük, kapcsolatuk
feltárására több kísérlet született. Kétségkívül a történeti avantgárd legismertebb
teoretikusának, Peter Bürgernek Az avantgarde elmélete címû könyve jelenti 
a kiindulópontot ennek a mûvészetnek az árnyalt megragadásában. Bürger az
1910-es és 1920-as évek avantgárdjának olyan átfogó teoretizálását hajtja végre
1974-ben, amely a modernség történeti narratívájába illeszti bele az avantgárd
mozgalmakat egy specifikusan politikai szemszögbõl. A polgári társadalom au-
tonóm mûvészetének felszámolására tett kísérletként meghatározva azt vázolja
fel, hogy végeredményben az avantgárd a mûvészet gyakorlati életbe való
visszatérítését szorgalmazta volna, de sikertelen volt ebben a tekintetben. A neo-
avantgárdot csupán elõdje utánzatának tekinti, munkájából szinte teljesen mel-
lõzve azt. Mivel Bürger a kritikai irodalomtudomány módszereivel több eszme-
rendszert is mozgósított szövegében, és ezeket mintegy oszcilláló párbeszédbe
helyezte, több szempontból is támadhatóvá vált. Bacsa Gábor Bürger könyvét
kritika tárgyává téve azt emeli ki, hogy a szerzõ ideologikusságából adódóan az
avantgárdot a társadalom mûvészi szegmensének önkritikájaként fogja fel,
ugyanúgy Benjaminnak a mûvészeti reprodukciókról szóló szövegére hivatkoz-
va, majd az új és a véletlen adornói koncepcióját is bevonva az értelmezésbe vég-
eredményben elveti azt.3

Bürger ellenében szól, hogy munkája túl szelektíven és leszûkítve határozza
meg az avantgárdot: csupán a dadaizmust, a korai szürrealizmust és az októbe-
ri forradalom után szervezõdõ orosz avantgárdot vonja be vizsgálódásába. Te-
kintve, hogy az avantgárd szándékaiban és törekvéseiben divergenciát mutat
(lásd futurizmus, kubizmus, expresszionizmus, dadaizmus, szürrealizmus,
konstruktivizmus és mindezek Európa-szerte létrejött regionális szervezõdései),
Bürger kísérlete, hogy az egész történeti avantgárdot egyetlen átfogó elméleti ke-
retbe helyezze, sok tekintetben meghiúsult.4

Dietrich Scheunemann azt veti fel, hogy a történeti avantgárd csoportosulá-
sok és stílusirányzatok programjainak és célkitûzéseinek, esztétikai megalapo-
zásainak újraolvasásával tágabb képet kaphatunk. Ezek szükségképpen térnek ki
a mûalkotás autonómiájának kérdésére is, mely például az expresszionista írók
nyilatkozatai alapján a mûvészetet a mindennapi élettõl való eltávolodásban lát-
ja, vagy a hangok, színek és ritmusok szimultán és konfúz keveredését tûzi ki cé-
lul, illetve az absztrakt festészet, a dadaista kiáltvány, az avantgárd filmmûvé-
szet vagy az egyértelmû „mûvészet mint termelés” az orosz konstruktivizmus-
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ban is más-más erõvonalak mentén törekszik a mûvészi formák újragondolásá-
ra. Scheunemann hozzáteszi, hogy érdemes újravizsgálni Benjamin reprodukci-
óról szóló elméletét, nem annyira ideologikus alapon, mint inkább a századelõ
technikai fejlõdésének kérdése szempontjából, amely a mûalkotások létrejötté-
nek alapvetõ formai megváltozását eredményezte. A modernista és tradicionális
trendektõl abban különböztethetõk meg az avantgárd irányzatok, hogy minde-
nik más-más módon ugyan, de konstruktívan és innovatívan válaszolt kora
kihívásaira.5

Tania Ørum szerint egyfajta multilinearitást kell alapul vennünk ahhoz, hogy
megértsük, miért ível át valójában az avantgárd az egész huszadik századi mû-
vészeten: a minimalizmus és a skandináv avantgárd példáján keresztül transz-
nacionális kapcsolatokat felhozva azt tárgyalja, hogy az avantgárd heterogenitá-
sa párhuzamosan alakult ki, egyrészt Európából indulva, majd elterjedve a két
amerikai kontinensen és bizonyos ázsiai országokban, vagy a történelmi vasfüg-
göny mögött a késõbbiekben. Hubert van den Bergre hivatkozva fejti ki, hogy az,
amit történeti avantgárdnak nevezünk, inkább egy laza és határok nélküli enti-
tásként van jelen (így értelemszerûen különbözõ történészi perspektívák külön-
bözõ módokon határozták meg õket, mindig más-más csoporthoz kötve), és in-
kább hálózatosan vagy rizómaszerûen, mint tömbként. Ugyanez érvényes a há-
ború utáni avantgárdra is, amely – kihasználva a kommunikációs médiumok
horderejét és az információ terjedésének gyorsaságát – hasonló módon szervezõ-
dött, de inkább centrumoktól a perifériákig tartó irányvonalon.6 Ez a fajta mul-
tilinearitás felülírja az avantgárd mûvészetet mint pusztán bizonyos nemzetek
sajátját, noha kétségtelenül az ún. történeti avantgárd kapcsán a francia, a német
vagy az orosz „izmusok” jutnak elõször eszünkbe (a továbbiakban ez is releváns
lesz, fõként a mûvészi technikák, illetve az európai kelet-nyugat pólusok miatt).

A zenei szubkultúrák (amelyeket leginkább a populáris zene fogalmán ke-
resztül általánosítanak) és az avantgárd teoretikus hátterének fölvázolása után
fel lehet tenni a kérdést: milyen módon kapcsolódik össze a populáris és az
avantgárd mûvészet? 

Beke László már 1976-ban megfogalmaz – az államszocialista Magyarorszá-
gon – egy lehetséges kapcsolatot a kettõ között, mindenekelõtt mozgalmi alapok-
ra hivatkozva: ,,A divat, a rock-zene, néhány útibeszámoló, résztanulmány és
ideológiai értékelés elegendõ mozaikkockát halmozott fel ahhoz, hogy nálunk is
bárki összeállíthassa magának »a Mozgalom« képét. Nincs szükség tehát arra,
hogy áttekintsük a beat generation, a diákmozgalmak, az új baloldal, a Fekete
Párducok, a hippik és más csoportok bonyolultan összefüggõ történetét. Amirõl
sokkal kevesebb szó esett idáig, az, hogy ennek a mozgalomnak nincs ugyan
»festészete« vagy »szobrászata«, de van összefüggõ esztétikája és poétikája; az
»ellenkultúra«, amit létrehozott, mûvészeti elvekkel hatja át magát a Mozgalmat.
»Az ’élet’ ’mûvészetté’, kollektív alkotói tapasztalattá változtatásának régi avant-
gardista álma végre teljesült« – mondja 1968 májusáról Jean-Jacques Lebel.”7

Lebel, maga is avantgárd mûvész megállapítása egyrészt alátámasztja azt a foly-
tonosságot, amirõl a fentebbi példák tanúskodnak. Beke viszont nem hiába hoz-
za be a diskurzusba a rockzenét és a beat generációt, ugyanis a továbbiakban ez
lesz a kiindulópont arra vonatkozóan, hogy milyen kapcsolatban áll az avant-
gárd és a rock/metál. Beke tanulmányának mottója – „the great artist of tomorrow
will go underground” (Marcel Duchamp)8 – az underground mûvészet státusát
egyszerre fagyasztja be az akkori jelenbe és a mostaniba: amikor a rockkultúra,52
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a vietnami háború ellen tüntetõk, a hippik stb. undergroundként tételezõdtek,
akkor egyszerre helyezkedtek szembe a „magasmûvészettel”, és váltak világszer-
te elhíresültté és népszerûvé. Az az underground mozgalmiság, amelynek hatá-
sa futótûzként terjedt el a nyugati kultúrákból (vö. centrum-periféria), a jövõre
nézve teljesen meghatározza azokat, mintegy teljesen dominálva a populáris
kultúrát és a népszerû zenét: az ötvenes évektõl kezdve Allen Ginsberg, Jack
Kerouac, William S. Burroughs és a beatgeneráció francia szürrealizmusba oltott
pszichedeliájából inspirálódik majd a Beatles, a Rolling Stones, Janis Joplin, a
Led Zeppelin, Bob Dylan, Jim Morrison/The Doors stb. 

A Led Zeppelin, Black Sabbath, Deep Purple, Blue Cheer, Jimi Hendrix, King
Crimson, Hawkwind zenekarok valójában a mai metálzene úttörõiként vannak
számon tartva, ugyanis közülük leginkább a Led Zeppelin és Jimi Hendrix azok,
akik a metálzene gitárjátékának hangzásvilágát megalapozták, hogy a késõbbiek-
ben – a hetvenes évektõl kezdõdõen, Nyugaton – megalakulhassanak a
NWOBHM (New Wave of British Heavy Metal) zenekarok (Judas Priest és Iron
Maiden, a legismertebbek közül) és a progresszív rock zenekarok (Yes, Genesis,
Van Den Graaf Generator, King Crimson, Emerson, Lake & Palmer stb.). Fontos
megjegyezni, hogy a hetvenes években a punkzenekarok is nagy hatással voltak
az európai és amerikai metálegyüttesekre (pl. a Motörhead karcos rock’n’rollja
nem kis mértékben ötvözõdik punk hatásokkal). Mivel a népszerû zenei irányza-
tokból egyre több társ- és almûfaj szakadozott le, tanúi lehetünk az experimentá-
lis mûfajok létrejöttének: a blues ritmustól és énekstruktúrától eltérõ dalszerke-
zetek az ismétlés nem szokványos formáit adják vissza hangszerelésükben.

Chris Atton arról beszél Listening to ’difficult albums’: specialist music fans
and the popular avant-garde címû tanulmányában, hogy az ún. „nehezen hall-
gatható lemezekhez” elsõdlegesen az avantgárdot asszociálhatjuk. A Beatles
„musique concrete” elemeket tartalmazó Revolution 9 címû munkáján, Bob
Dylan szürreális dalszövegein, Frank Zappa ironikus eltávolításain, Jimi
Hendrix mérföldkõszerûen innovatív gitárjátékán keresztül mutatja meg, hogy 
a neoavantgárd teoretikusa, Hal Foster zárt fogalmi keretei nem elegendõek a je-
lenség kidomborításához. Foster szerint az avantgárd mûalkotások értelmezésé-
nek nehézsége az elitista hermetizmusból, a folyton újdonságra, eredetiségre 
való törekvés fejlõdésideológiájából és történeti exkluzivitásból ered.9 Noha
igazságtartalmuk bizonyos esetekre valóban fennáll, az avantgárdot a presztízs
és szeparatizmus gondolatkörébe helyezni nem produktív lépés, lévén hogy egy
mozgékonyabb és kiterjedtebb jelenségrõl van szó, amely számos esztétikai 
és társadalmi gyakorlaton belül kontextualizálható.10 Mindamellett, hogy Atton
az improvizáló zenét teszi vizsgálatának tárgyává, nem kielégítõ számára, hogy
a ’populáris avantgárdot’ ilyen szûken határozzuk meg, ezért az esettanulmány-
ban részt vevõk tapasztalataira hagyatkozva kiemeli, hogy ezek a lemezek sok-
szori hallgatásuk során válnak „megemészthetõvé”. A szerzõ partikuláris esetek
mentén vázol fel néhány olyan jelenséget, amelyek révén megelõlegezõdik a kí-
sérleti/avantgárd metálzene jelenségének megragadása is. 

A hetvenes években bekövetkezett mûfaji elválások sorozatában tetten érhet-
jük a heavy metal prototipikus kialakulását, amely azt eredményezi, hogy egy jól
körülhatárolható és már fennebb említett társadalmi jelenségekhez köthetõ
szubkultúrát lehet vizsgálni, amelynek fontos vonásai a mûfaji „hagyománytisz-
telet”, az ellenállás és az ehhez tartozó kultúrmítoszok és magatartásbeli mintá-
zatok. Ha az almûfajok diverzitását és a szubkultúra sokszínûségét félretéve egy
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viszonylag általánosító meghatározást akarunk hozzárendelni, akkor a követke-
zõt láthatjuk: „A rock- és metálzene történetében a zene mellé párosuló tiltako-
zó, lázadó, az adott rendszert, társadalmi berendezkedést erõsen kritizáló, a
»soha-meg-nem-nyugvást« és »bele-nem-törõdést« hirdetõ szövegek hasonlóan
meg nem alkuvó, mindenfajta (eszmei, szerelmi, fizikai) szabadságot elõtérbe
helyezõ viselkedési formákkal járnak együtt, illetve egészítik ki kölcsönösen
egymást. A szövegek szinte kötelezõ módon kritikus, tiltakozó intonációjuk mel-
lett leggyakrabban a kitaszítottság, kirekesztettség, a negatív diszkrimináció, az
elkeseredettség, a magány, valamint a szabadság érzését; az elfogadás, a tisztelet
és tolerancia, a tiszta, becsületes élet s a szerelem vágyának kívánalmait fogal-
mazzák meg úgy, hogy a zenészek a közönségük tagjaival egyenrangú partnerek-
ként lépnek föl. A hetvenes években elinduló kommercializálódási folyamat so-
rán vonul be a rockzene az utcáról a stúdióba, teszi meg elsõdleges céljának a
profitszerzést, és termeli ki hatalmas sztárjait, melynek következtében az elve-
szíti korábbi funkcióit, szélsõséges járulékai pedig – például a mozgalom jelle-
gét öltõ lázadás – háttérbe szorulnak”11 – írja L. Varga Péter, aki egyszerre mutat
rá a metálzenei kultúra esszenciális vonásaira, miközben a kommercializálódási
folyamatot problematizálva elõrevetíti a nyolcvanas-kilencvenes évek alatt szü-
letõ újabbnál újabb almûfajok elhatárolódási kísérleteit (doom, death, black,
thrash, progresszív, power, technical, atmospheric, dark, stoner stb. almûfajok). 

Amint azt a kritikai szubkultúrakutatás is felmutatta, az életstílus a metált
kedvelõk körében nagyon hasonló, de lényeges különbségeket is feltételez. Ami-
kor Keith Kahn-Harris „nem látványos szubkultúráról” beszél, akkor az extrém
metál (death, black, thrash és ezek különbözõ keverékei) rajongóinak határátlé-
pési (transgression) gyakorlatai (kaotikus dalstruktúrák, dallamtalanság, hörgõ
vokálok, deviáns viselkedési formák, pl. féktelen alkoholfogyasztás, esetleg szél-
sõséges nézetekkel való flörtölés, a rendfenntartókkal való szembeszegülés stb.),
olyan események, amelyek a viselkedésben folyamatosan meghaladják a test ha-
tárait. Az ilyen tapasztalatok a társadalmi valóság kereteinek szétfeszítésére 
törekszenek (élet-halál, jó-rossz, tiszta-tisztátalan stb.) és „az én õskáoszban tör-
ténõ feloldódásának” lehetõségeit teremtik meg.12 Kahn-Harris esettanulmányá-
ban olyan extrém metálrajongókat kérdez meg a mûfajhoz fûzõdõ viszonyukról,
akik azt tudják bebizonyítani, hogy a látványosság nem egyenlõ az ismertséggel.
A színtér egyik jellegzetessége, hogy valójában ismeretlen: a kérdezettek vála-
szai alapján arra következtet, hogy az extrém metál rajongóinak határátlépési 
kísérletei nem befolyásolják a mindennapi életgyakorlataikat (tehát a kirekesz-
tettség és lázadás mítosza félig-meddig megkérdõjelezõdik, amennyiben a szcé-
nába való bevonódás során nem sérül a munka, a tanulás, az egyéni kiteljesedés,
karrier, család stb. – ezért a szcénában való részvétel maga a transzgresszió).13

Az avantgárd és az underground

A transzgresszív értékfelmutatás és erõfitogtatás a nyolcvanas években azt
eredményezte, hogy a metálzenében számtalan almûfaj teremtõdött meg, ame-
lyek leginkább hálózatosan és egymással való összefüggéseikben ragadhatók
meg, és hasonlóképpen érvényes rájuk az a multilinearitás, amelyet az avant-
gárd mûvészet elterjedésénél láthattunk.

Míg a heavy metal képviseli napjainkig a mûfaj prototipikus hangzásvilágát
(pl. Iron Maiden, Judas Priest, Saxon, Accept, AC/DC), addig a szintén a nyolc-54
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vanas években kialakult extrém metál mûfajok ágazatai is mára már klasszikus-
sá váltak abban az értelemben, hogy a 21. században a mûfaji besorolhatóság 
nehézkessé vált az almûfajok keveredése miatt. Néhány extrém metál mûfajnak
kialakult a saját „mainstream”-je is. 

A thrash metál abban különbözik a heavy-tõl, hogy sokkal gyorsabb, ag-
resszívebb, tremolo-gitártechnikával és dupla lábdobot alkalmazó ritmikával,
rekedtes-karcos hanggal újította meg a hangzást, az énekmód pedig szaggatott,
kevés dallamot tartalmaz, szövegvilágára leginkább a kontroverz háborús, erõ-
szakos tematika jellemzõ, a szubjektum számára az életvilág nem egy eleve adott
integritást tükröz (pl. Slayer, Megadeth, Anthrax, Metallica, Testament, Kreator,
Annihilator, Sodom stb.). Ezt meghaladva a death metál a nyolcvanas évek vé-
gétõl és „virágkorában”, a kilencvenes évek elején a horrorfilmek képi világára
emlékeztetõ hangzása révén sajátosan megteremtette a rút esztétikájából eredez-
tethetõ, sokszor gyomorforgató, az emberi mulandóság és fokozott testiség,
anyagiság tematikája révén azokat a határátlépési gesztusokat, amelyekrõl Kahn-
Harris értekezett (ilyen együttesek például a Cannibal Corpse, Death, Obituary,
Carcass, Gorefest, Napalm Death, Entombed – leginkább az amerikai és a svéd
szcénában alakult ki a mûfaj presztízse). A black metál abban különbözött a
death-tõl, hogy a határátlépési gesztusokat spirituális szintre is emelte, amely 
a hátborzongató, a kísérteties szimbolikájának terepén található. Dalszövegeik
okkultizmusról, sátánizmusról, megszentségtelenítésrõl és a profanitás piedesz-
tálra emelésérõl, esetenként extrém ideológiák inkorporálásáról szólnak, ám szá-
mos példát találunk ezeknek ironikus kiforgatására, valamint filozófiai eszmék
beemelésére (pl. egzisztencializmus, nihilizmus) és a természet dicsõítésére.
Nem ritkán mindez csak egy átesztétizált színjátékként értendõ. Zenéjére mini-
malista, rendkívül gyors gitárjáték és -ritmus jellemzõ, a dupla lábdob egy-egy
dal felépítésében folyamatosan hallható, de a hátborzongató effektek hangsúlyo-
zására a szintetizátor használata is beépült (a leghíresebb és talán legelismertebb
szcéna a norvégiai, melynek tagjai a Mayhem, Burzum, Darkthrone, Gorgoroth,
Immortal, valamint a késõbb elterjedt szimfonikus mellékágának képviselõi,
úgymint Cradle of Filth, Naglfar, Dimmu Borgir, Old Man’s Child, Agathodai-
mon stb.). A doom metál gyökerei azonban visszanyúltak a Black Sabbath, a
Trouble és néhány okkult rockot játszó együttes hangzási stílusára, ami abból
állt, hogy a lehangolt gitárok lassú, „súlyos”, „vészjósló”, a slágerek tonalitásától
eltérõ soundot produkáltak. A doom metál ezt az elõdökhöz képest fokozottabb
formában hozta létre, az elektromos gitárok erõsítõjével való kísérletezés nyo-
mán, ami az elnyújott, csupán néhány riff váltogatását inkorporáló soundot
eredményezte. A doom – nevében is a végzetet megidézve – színesebb dalszö-
vegvilágot kínál fel, de alapvetõen az emberi élet negatív oldalát (csalódottság,
halál, bizonytalanság, traumafeldolgozás, reményvesztettség, szerelmi bánat és
a gothic fiction és disztópia-irodalom motívumkincse) jeleníti meg. 

A fontosabb extrém metál mûfajok történeti áttekintése azért válik releváns-
sá az avantgárd metálzene klasszifikációjában, mivel az elsõsorban a genealógi-
ának ehhez az ágához kapcsolódik. Havasréti Józsefnek az underground megha-
tározásához a térbeliség-metaforák jelentették az eligazodást, Nemes Z. Márió
viszont ezt kibontja: ,,a magyar (neo)avantgárd törekvései kapcsán sûrûn hasz-
nált »underground« kifejezés egy vertikális kultúraszerkezet képét idézi meg,
miszerint a »lent« és »fent« irányjelzõi a kánon értékvektorai is egyszersmind.
Ebben a […] modellben a kultúra metaforája egy ég felé törõ épület (múzeum,
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könyvtár, templom stb.), és a kanonizáltság fokmérõje az épületen belül elfoglalt
pozíció. […] Az underground »helye« az épület alatt található, a hivatalos he-
lyett nem hivatalos, a látható helyett a nem látható kiterjedésben. Ennek az el-
képzelésnek az ambivalenciája abból fakad, hogy a »lent« és az »alatt« vektorai
a monokulturális épületmetaforához képest határozzák meg az underground el-
lentereit mint pincét, alagsort, barlangot, sírboltot stb. Vagyis a területen
»kívüliség« ideológiája leleplezõdik, hiszen a szuperépület logikáján belül uta-
lódik ki az ellenállás (nem) helye”.14 Noha Nemes Z. a magyar neoavantgárdra
terjeszti ki értelmezését, láthatjuk, hogy végsõ soron egy problematizálható ké-
pet kapunk az avantgárd és underground kognitív metaforáiról, amely változat-
lanul alkalmazható az avantgárd metálzene lényegének megragadásához. 

Avantgárd metál – genre-montázs

Az avantgárd metál kapcsolódási pontjai az extrém zenei színterekhez két kü-
lönbözõ rétegen belül is kimutathatók. Az elsõ az a történeti-esztétikai réteg,
amelynek alapján többé-kevésbé meg lehet határozni, hogy hangzásvilágában
milyen helyet foglal el a metálzene klasszifikációjában: az általánosító meghatá-
rozások közt azt találjuk, hogy célja az új hangzásvilágok folytonos keresése, a
hagyományostól eltérõ zenei struktúrák és elrendezések használata, más zenék
stílusjegyeinek átvétele (pl. industrial, kortárs zene, kísérletezõ populáris zene,
dzsessz), a megszokottól eltérõ vokális és hangszeres technikák, szokatlan har-
móniák (politonalitás, alacsony frekvencia, atonalitás).15

Erre a meghatározásra az jellemzõ, hogy a szokatlanságot, a hagyománytól
való eltéréseket és a kísérleti jelleget emeli ki, amely arra mutat rá, hogy elsõsor-
ban a metálrajongót célozza meg, aki elõzetes tapasztalatokkal és feltételezett íz-
lésvilággal rendelkezik, így a mûfaj többé-kevésbé átfogó történetét ismerve meg
tudja különböztetni hangzás alapján a szokványost a szokatlantól. Ha a metálze-
ne történetét vizsgáljuk, akkor láthatjuk, hogy a különbözõ mûfajok fokozatosan
extrémmé és innovatívvá válása mintázatszerûen vonul végig, újra és újra meg-
kérdõjelezve az „elõdök” bejáratott, közismert zenei világát, így a szokatlan fo-
galma mint olyan csupán a különbözõség (vagy akár különcködés) kategóriáját
hozza létre, amely nem tér ki a befogadásesztétikai problémakörre (pl. minden
szokatlan dolog egy idõ után megszokható lehet, folytonos újrahallgatás által).
Az avantgárd metál mint genre idõbeli szempontból viszonylag újkeletû (kilenc-
venes évek), ezért kedvelõinek rendelkezésére áll mindaz a történeti megalapo-
zottság, amelytõl a mûfaj egyszerre jelentõsen szerzi inspirációját és távolodik el
tõle. Ha a már idézett Nemes Z. Márió kultúraszerkezeti elméletét vesszük ala-
pul, akkor láthatjuk, hogy az a fajta „területen kívüliség” és az „ellenállás nem-
helye” egy folytonosan oda-vissza ható dinamikában leplezõdik le. Mit értünk
ez alatt? Azt, hogy az avantgárd metál egy pozitív elõjellel ellátott periferikus
mûfaj, amely a területen kívüliséget egyszerre akceptálja az extrém metálmûfa-
joktól kölcsönzött határátlépési stratégiákkal, és vonja ki magát belõle a metáltól
teljesen eltérõ zenei stílusok inkorporálásával. Így az ellenállás klasszikus me-
tálmítoszának egy specifikus formájával állunk szemben, amely nem kizárólag a
bejáratott ideológiai konstrukciókkal operáló leegyszerûsített meg-nem-értettség
és kitaszítottság retorikai kliséivel határolódik el, hanem valós zenei innováció-
kat és reflektáltabb szövegvilágot teremt meg. 
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„Ebben az összefüggésben az alternativitás fogalma termékenyebbnek tûnik,
mert a vertikális kultúraképhez való rögzülés helyett a mellérendelés és a háló-
zatosság logikáját érvényesíti”16 – teszi hozzá Nemes Z. „Miért ne alapulhatna az
underground terek logikája az öneltemetés helyett az (ön)felszabadítás esztéti-
kai módszertanán? Ennek a módszertannak a térpoétikája csak egy irányt ismer
(mely megdöbbentõ módon egybevág Kassák Lajos avantgárd jelszavával):
»Mindig tovább!« Persze itt nem valamiféle lineáris progresszióról van szó, 
hanem a kreatív szökésvonalak állandó és hálózatos meghosszabbításáról, a
kulturális képzelet »felnyitásáról«, mely mindig kilépni igyekszik a monoliti-
kus térrezsimek fennhatósága alól.”17 A „monolitikus térrezsimek” kifejezés
szemantikájához egyszerre asszociálható a metálzenei kultúra szinte „kõbe vé-
sett”, felvállalt és számtalanszor újratermelt uralkodó jellegû diskurzusa, amely
a szín-„terek” által is különbözõ módokon válik láthatóvá. Az alternativitás 
fogalmában viszont lényegre törõ, hogy az „önfelszabadítás” mindig választás
kérdése: egy mellérendelõ és hálózatos viszonyban nem az alapok szigorú leté-
telére irányul a figyelem, hanem arra a belsõ játékra, amely különbözõ mûfajok
egymásra hatásában valósul meg. 

Ettõl függetlenül nem szabad abba a csapdába esni, hogy az avantgárd metál
kizárólag olyan zenei struktúrákat és dalszövegeket hoz létre, amelyek eddig is-
meretlenek voltak a metálrajongók vagy érdeklõdõk számára. Bõven találunk
egyszerûbb motívum- és szimbólumtárat felmutató dalszövegolvasatokat (csak-
úgy, mint a költészetben), de népszerûségi fokából kiindulva rámutathatunk 
a második meghatározási rétegre is, amely a társadalmi szervezõdés és gyakor-
latok mentén igyekszik feltárni ennek a mûfajnak az ambivalenciáját.

Intézményesülés, mûfaji megszilárdulás

A 2007-ben induló, online felületen elérhetõ Avantgarde Metal Magazine je-
lenléte kísérli meg az avantgárd metálzene meghatározását és klasszifikációját.
Olyan fanzine-vállalkozás, ami mindössze négy lapszámmal rendelkezik, ebbõl
kettõ számít „sorozatos” megjelenésnek, a másik kettõ különszám. Ez a sajtómû-
faj szintén az undergroundból eredeztethetõ, és a barkácsolás, a „csináld magad”
technikáival dolgozik, azzal a különbséggel, hogy nem tartalmaz olvasói levele-
ket és véleményeket, ellenben van vezércikke és tematikus cikke is. Esetükben
a „digital-DIY” (do it yourself) kifejezést lehet használni, ugyanis a 21. századi
lehetõségeket kihasználva megteremtenek egy „hivatalosabb”, komolyabb arcu-
latú fanzine-t, ami egyszerre hasonlít a mûfaj prototípusára és a népszerû metál-
magazinokra. A 2008-as Classics tematikus lapszámban a következõket írják:
„De az avantgárd metálbandák máshogy közelítik ezt meg. Gyorsabb vagy las-
sabb játszás helyett egy experimentális együttes a mûfajon kívül tekint, arra 
téve kísérletet, hogy máshonnan lokalizálja hangzását és esztétikáját, végered-
ményben olyan zenét hozva létre, amely nem éppen metál, de ahhoz túl nehéz,
hogy másvalami legyen.”18 Erre visszautalva egy korábbi lapszám hasonlókép-
pen vélekedik: „Vannak, akik azt mondják, hogy az avantgárd metál a mély és
idegen atmoszférák megteremtésének mûvészete, új hangszerek és hangzásvilá-
gok, furcsa ének, nem konvencionális dalstruktúrák, ritmusok és harmóniák,
szokatlan dalszövegek és rendkívüli albumborítók által. Mások úgy jellemzik az
avantgárd metált, mint az extrém metál progresszív, pszichedelikus, szürreális,
fantazmagorikus, expresszionista, disszonáns vagy extravangáns változatát.”19
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Az avantgárd metál nemzetközi színterébõl kiemelkedõ zenekarnak számít a
norvég Arcturus, amely különös ûr-tematikát dolgoz fel több lemezen is. Az
együttesnév jelzésértékétõl eltekintve ezekben a szövegekben az ûrbe való kisza-
badulás egyszerre jelenti a szubjektum introspekciójának egy lehetséges megva-
lósulását, párhuzamosan azzal, hogy az ûrben való eltévelyedés, katasztrófa,
széthullás felhívja a figyelmet a valóság feletti ember fragmentált világérzékelé-
sére. A norvég szcéna másik formációja, a Solefald, a poszt-black metál avant-
gárd irányzatát képviseli, és szövegvilágára egy szatirikus-melankolikus hangu-
lat íródik, de találunk dadaista verset is alkotásaik között. Lemezeiken a zenei
montázstechnikák különbözõ formáit alkalmazzák, valamint kapcsolódnak a beat-
irodalom hagyományaihoz is. A magyar színtérrõl Kátai Tamás multiinstrumen-
talista, idõnként vendégzenészeket alkalmazó szólóprojektje, a Thy Catafalque
egyedülállónak számít: mûvészetére a kísérleti jelleg abból a szempontból érvé-
nyes, hogy a Peter Bürger-i véletlen, allegória és montázs multimediális szinte-
ken látszik benne kibontakozni. A véletlent az elõre felvett, tudatosan megszer-
kesztett hanganyag és szöveg szempontjából helytelen volna autentikusnak 
nevezni, viszont ennek a véletlennek a francia szürrealisták által „kidolgozott”
formája tartalmaz néhány olyan elemet, amelyeket tetten érhetünk a hangzó
anyagban és a szövegben egyaránt.
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