
A zene szociológiájának fejlődésének
köszönhetően egyre több tanulmány
kapcsolja össze a zenét különféle tár-
sadalmi folyamatokkal. A vizsgálódás
szempontjai lehetnek: az előadás tárgyi
kultúrája, a felosztás/kategorizálás
kérdése, zenei oktatás, a zenei stílus
társadalmi formázhatóságának kér-
dése, a tetszés/nem tetszés kérdése, a
zenei közönség természetének válto-
zása, a zene befogadása, az ismertség
kérdése, az autentikusság megléte
vagy éppen az innováció.

Napjainkban a zene, mint a politikai
események egyfajta közvetítője is jelen
van (punk zene), szerepét immáron

relációba helyezik a történelemmel; a
zene, mint az identitás és a társadalmi
emlékezet kifejeződése (folklór zene)
is jelen van. A zenét tekinthetjük a
társadalom pszicho-kulturális válto-
zásának ‘ügynökeként’. Példaként
gondolhatunk a második világháború
utáni Angliára, ahol az újonnan létre-
jövő zenei stílusok az egyik legalapve-
tőbb megnyilvánulása volt annak a
kulturális forradalomnak, amikor is
egy eltérő fiatal kultúra életre kelt
(pl.: beat ~ Beatles), hihetetlen meny-
nyiségű szubkultúrát kreálva. A fiata-
lok lázadtak ruháikkal, megjelenésük-
kel (hosszú hajú fiúk, mini szoknyás
lányok), mellyel jócskán megbotrán-
koztatták az idősebb generációt. Eb-
ben a közegben a fiatalok lázadtak a
szüleik generációjának értékei, a társa-
dalmi konvenciók ellen, s próbálták a
másságukat hangsúlyozni. Ez a forra-
dalom (tehát annak jelensége) állan-
dóvá vált, beépült a társadalomba – ez
lett a (brit) zenei élet mozgatórugója.

A zene, társadalom és politika kö-
zötti kapcsolat sok esetben erősen je-
len van a társadalmi szférában, a zene
tekinthető egyfajta politikai kifejező-
désnek. 

Az alábbiakban ismertetett tanul-
mány, Kevin Dawe: Between East and
West: Contemporary grooves in Greek
popular music (1990–2000)1 írásán
alapul, s a mai (modern) görög zene ki-
alakulását, annak irányelveit ismerteti.
Görögország, mely tekinthető – mind
földrajzi, mind kulturális szempontból
– interkulturális csomópontnak, láthat-
juk, miként táncol a zenei homogenitás
és multikulturalizmus között.

Kelet és Nyugat között:
kortárs tendenciák

a görög populáris zenében

Görögország „világok közöttisége”
(Kelet és Nyugat; Európa és Ázsia), az
hogy különböző zenei keresztáramla-
tok csomópontja, erős kihatással van
zeneiségére. A tanulmány az 1990 és
2000 közötti hangfelvételt készítők
munkásságát taglalja, különös tekin-
tettel a laiko előadókra, a jelenségre,
mint új hullámra (mely az 1980-as
évektől figyelhető meg), mely interak-
cióban van a regionális görög népze-
nével, a rembetikával2 és a globális
poppal, rockkal, jazzel és rappel.

A görög zeneipar főleg Athénban ta-
lálható. A Minos Matsas cég segített
formálni a görög zenei szférát, külső
és belső hangokkal foglalkozni, új ze-
nei formációkat alapítani, újrafelhasz-
nálni a régi repertoárt és műfajokat,
miközben segítette a tehetséges mű-
vészek nemzetközi színtéren való
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megjelenését. Így alapvető hatással
volt a görög zenei szféra látásmódjára.
Az euro-atlanti pop és rock kezd be-
törni a helyi zenei világba, és ugyan-
olyan mértékű hatást bontakoztat ki a
helyi zenekészítésben.

A globális média kommunikációnak
köszönhetően a görögök zenéje is el-
éri a világzene színterét. Zenei látoga-
tásuk hatalmas sikert arat a keleti me-
diterrán övezetekben. A görög zene
immár különböző műfajokkal, és kü-
lönböző helyekről származó művé-
szekkel dolgozik. 

Számos nagyon befolyásos produ-
cer, zeneszerző, zenész jóformán for-
radalmasította és újította fel a helyi
zenei porondot. 

A nemzetközi sikerek hatására meg-
fogalmazódik a „görögség” (mint ze-
nei jellemző) a nemzetközi médiában.
Ez magában foglalta a szigetek idilli-
kusságának érzetét, a ’napáztatta’ Ak-
ropoliszt, a szexi, pörgős Zorbaságot.
Ezek talán főleg a buzuki3 hangoknak
voltak köszönhetőek, illetve a dalok
líraiságának. A görög zene megítélése
gyakran volt pontatlan és félrevezető.
A görög zenészek igyekeznek megfo-
galmazni, mi is a tradicionális és eg-
zotikus zenéjükben – mert ezek a ka-
tegóriák görögök és nem görögök szá-
mára egészen mást jelentenek. 

Görög zene a globális szférában

A görög zenészek különböző módo-
kon foglalkoznak az új zenei forrá-
sokkal és a mai globális vagyis globá-
lisan elérhető hangskála felhasználá-
sának kreatív lehetőségeivel.

A görög zene jártas a globális rock
és pop kifejeződésében. Ennek elle-
nére folytatja a görög zene nüanszai -
nak felfedezését.

A konzervatív és befelé néző görög
populáris zenei stílusok nagyban fel
lettek frissítve a török, arab és a kü-
lönböző kelet mediterrán hangokkal
és hangszerekkel. Mostanában megfi-
gyelhető, hogy a keleti mediterrán te-
rületek inkább ellene vannak az egy-

fajta görög irányvonal kifejlődésének.
A görög és a török zenék nagyon is
populárisak, épp csak annyi zenei
érintkezés van, hogy megmutatkoz-
zon, hogy e két zenei világ nem olyan
szeparált, mint ahogy sokszor azt
gondolják.

A görög zene mindenhonnan csipe-
get, lásd: Ana Vissi albumát – török
pop, Madonna-stílusú vokál, stb.

A görög zenészek megpróbálták
megfogalmazni saját populáris zené-
jük mibenlétét – mi az, ami csak az
övék. Mintha kiforróban lenne egy
zenei kulturális identitás a keleti és
nyugati elemek keverékeként. 

Nikos Papazoglou (különböző nép-
rock kísérletezőkkel, mint pl.: Diony-
sus Savopoulos) az 1970–80-as évek-
ben próbált egyfajta ’újhullámot’ (neo
kima) létrehozni. Ez a zenei megmoz-
dulás sok fiatal zenészt segített elő-
rántani Junta, a katonai diktatúra
(1974-ig) zenei ortodoxiájából/me-
revségéből. Különböző zenei formá-
ciók a rezsim által elhallgattattak. Az
1960-as és ’70-es években a buzuki
zene dominált, lényegében ez a zenei
műfaj lett kikiáltva a görög nemzet
zenéjének. Majd a diktatúra bukása
után újraéledt a görög zene. Az új ge-
neráció felfedezte a regionális stílusok
gazdagságát, és majdnem el is felej-
tette a városi zenét, a rembetikával és
más nemzeti zenével egyetemben.

George Dalaras, a görög zenei szu-
persztár a késő ’60-as évekbeli hang-
lemezén igen széles skálán mozog:
tradicionális zene, a buzukitól a bi-
zánci himnuszig, de rock és pop ele-
mek szintúgy megtalálhatóak benne.
Dalaras pompásan olvasztotta egybe a
különböző stílusokat (1968-as album,
„Me Teleoses” című dal).

Az örökké jelenlévő eklekticizmus,
mely Dalaras zenéjében megfigyel-
hető, az 1990-es évektől kezdve álta-
lános hangzás lesz a görög populáris
zenei szférában.

Kelet és Nyugat között

Jelenleg Eleftheria Arvanitaki a görög
dalok ’first ladyje’, ő nyilatkozta: „ke-
let és nyugat között vagyunk, így is-
merjük Európa és Amerika zenéjét,
akárcsak Ázsiáét. Jó helyzetben vagyunk
ahhoz, hogy a legjobbat vegyük el min-
denhonnan, miközben azért megtartjuk
saját zenei irányvonalunkat”.

Dawe az énekesnő munkásságán ke-
resztül mutatja be az idézetben meg-
fogalmazódott ’világok közöttiséget’.
Majd felhozza Angela Dimitriou pél-
dáját, aki egy egyiptomi énekessel,
Amr Diabbal énekel közösen, s a duó

olyan sikeres mind Görögországban,
mind Egyiptomban, hogy a dal mind-
két nyelvre le lett fordítva. 

Glykeria frissen forgalomba hozott
lemeze, az Ethnic Beats (1995) tánc
és videó remixeket tartalmaz. A mód-
felett befutott dalban keleti hangzású
szintetizátort, outit, török pop zenét,
kései diszkó ütemeket, funky elektro-
nikus gitárt és dobot hallhatunk. Izra-
elben elért sikereinek köszönhetően
dalait héberre is lefordította.

Melina Kana albumán, a Lafyran
(1998) türkmén és görög zenészek
egyaránt hallhatóak.

A zene, ami összekapcsol

Ross Daly elektronikus zenész, noha
nem görög, munkásságának hatása szá-
mottevő volt a görög zenére. Segített
abban a folyamatban, hogy a görögök
felfrissítsék saját zenéjük és a Balkán, a
Közel-Kelet zenéje közötti kapcsolatot,
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és összehozta a különböző zenei hát-
terű illetve tradíciójú zenészeket.

Daly körbejárta a világot, különböző
zenei hagyományokat és hangszereket
tanulmányozott. Több görög zenész-
szel együtt lépett fel, és feltűnt külön-
böző albumokban. (Nagy sikerrel sa-
ját albumokat is komponált). Saját ze-
néjében felfedezi a kapcsolatot a
görög, közel-keleti illetve a dél- és
közép-ázsiai zene között. Ahogy ő
mondja: „ebben a régióban (a Balkán-
tól egészen a Közel-Keletig, s Indiáig)
a zenei realitás a modális ritmikusság
elvén alapul. Ezeket a modális rend-
szereket (maqam, raga, tropos, dast-

gab) semmiféle politikai határ nem
tudja elválasztani; egy közös eredetet
vélhető felfedezni, mely szó szerint
egy hangjegyen alapul”.

Egyik albumán ezt a felismerést pél-
dával illusztrálja (Thalassa Mavri =
Black Sea című dal az Oneirou Topoi =
Dream Places albumáról, 1989). Egy
másik albumán: Mitos (1992) egyaránt
hallható afgán lant (a rababa) – görög
és török zenei frázisokkal vegyítve, tö-
rök fasil kemence (meghajlított lant),
perzsa zarb dob és indiai tampura.

Daly nemigen használ elektronikus
hangszereket, inkább akusztikusakat.
A részletekre való figyelme legendás
hírű: nemcsak akkor ragaszkodik
pontos hangzáshoz és megfelelő
akusztikához, ha élőben zenél, hanem
ha stúdióban készít felvételeket.

Továbbgyűrűzések és fejlődések

Alexis Boulgourtzis főleg ütős hang-
szereket használ albumán (Borders,
1998) – hasonló gondolatok mutatkoz-
nak meg a különböző Nagy Mediterrán
zenei műfajok és hangszerek összeho-
zásával, noha az ütősökre fókuszálva
’eléri’ Latin Amerikát és Indiát is.

Nem egészen világos az album cí-
méből kiindulva (Borders = Határok),
vajon Boulgourtzis valóban a külön-
böző határok megismerésére utalt-e.
Az alkalmazott hangszerek különböző
kultúrákból lettek kiválasztva: dar-
bukka (kupa dob), tabla (észak-indiai
dob) és timbala. Másfajta hangszerek
is felfedezhetőek: görög illetve közel-
keleti outi, kanonaki, klarinét, he-
gedű és zournas (Észak-Görögország
területein használatos nádsíp), tenor
szaxofon, heavy metal gitár és elekt-
ronikus basszus gitár.

Barberis neve is felmerül, mint jazz
zenét játszó sokoldalú gitáros és zene-
szerző. Zenéje széles skálán mozog az
elektronikus, szintetikus és akuszti-
kus gitározás között. A Naiva című al-
bumán (1998) négy indiai zenésszel
együtt zenél (szitár, tabla, tampura –
pengetős lant). 

A Mode Plagal együttes az egyik leg-
ismertebb görög jazz banda, kombi-
nálva a virtuóz és a görög hagyomá-
nyos zenehatású alt szaxofont, a blues-
grunge-elektronikus hatású gitárt,
elektronikus basszus gitárt, dobot és
ütősöket. (Albumuk: Mode Plagal II,
1998, a beboptól a jazz-funkig, egé-
szen a free-jazzen át mozog, külön-
böző zenei szünetekkel kiszínesítve).

Kristi Stassinopoulou albuma, az
Echotropia (1999) a görög hagyomá-
nyos zenei elemeket mixeli a psziche-
delikus rockkal és elektronikával.

Summázat

A szerző segítségül hívja a görög hip-
hop szférát, mivel szerinte ennek be-
mutatása összeszedi azokat a gondo-
latokat, amelyek egy görög populáris
zenéről szóló cikknek tartalmaznia
kell. Noha a hip-hop műfaját képvi-
selő zenészeket (úgy, mint Imisko-
umbria vagy Haji Mike) még nem
említette az írás, a nyelvi akadályok
ellenére egyre inkább sikerül nekik
betörni a nemzetközi színtérre.

Haji Mikenak, a görög reggea csilla-
gának van is egy-két követője a krétai
brit-görög közösségek köréből. Zené-
jében a görög hagyományos zenei ele-
meket, a buzukit, a görög tánc üte-
meket vegyíti a reggeavel, a house-zal
és a drum and bass ütemekkel. Dal-
szövegeiben (melyeket ő ’glinglish’-
nek nevez ~ görög és angol keveréke)
társadalomkritikát gyakorol (ciprusi
politikai helyzet erős elutasítása), ra-
jongóit egyfajta (politikai) tudatos-
ságra próbálja ránevelni.

A görög zene összetétele és elegye
talán tökéletesedett az idők folyamán,
ám a politikai vetületének problémái
továbbra is fennmaradtak. Ellentétes
törekvések figyelhetők meg a zenei
multikulturalizmus és zenei homoge-
nizáció, valamint a kulturális öntuda-
tosság összefüggés-rendszerében.
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