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Minden bizonnyal te vagy az az angolszász 
zenei újságíró, akire a legtöbbet hivatkoz-
nak a magyar sajtóban, főleg a 2011-es 
Retromania tézisére, miszerint a 2000-es 
években nem volt olyan forradalmi újdonság, 
mint a korábbi évtizedekben a rock, hiphop, 
elektronikus zene stb.; mikrotrendek sora és 
a korlátlanul elérhetővé vált múltban turkálás 
van helyettük. 
Érdekes, hogy a Retromania ilyen visszhangot 
váltott ki. Miközben a legtöbb hivatkozásom 
amerikai vagy brit, a legkülönfélébb országok-
ban mondták, hogy náluk is ugyanez történik. 
Most egyébként jobb a helyzet, mint amikor 
a könyvet írtam; sok izgalmas új hangzással 
lehet találkozni. A legtöbb persze nem fog 
mainstream sikert elérni, mert az meglehe-
tősen statikus. A domináns hangzás nagyon 
digitális, de ha megnézed a dalok felépítését, 
az ugyanaz, mint a kilencvenes évek dance-
popjának struktúrája. Az R&B találkozik a 
house-zal és a rappel, a csillogó-villogó hang-
zás mögött valójában nagyon konzervatív 
zene van.. Az viszont lenyűgöző, hogy mennyi 
dallamot próbálnak belezsúfolni egy számba, 
csak jönnek és jönnek a hookok egymás után, 
és mindegyik roppant eksztatikus, és az ének 
is mindig processzált. Olyan, mint a fagyasz-
tott joghurt: annyira édes, annyira művi, hogy 
már szinte nem is valóságos. Ami leginkább 

érdekes mostanában, az a rap. A rock mintha 
sehová sem menne, a könyvemnek ez a része 
még mindig megállja a helyét, azt hiszem.

Olvastam, hogy gyakran hallod Future-t a 
rádióban (Simon Reynolds Los Angelesben 
él). Nem gondolod, hogy az újdonság, amit 
a hangjával csinál – a nagyon őszinte, de 
közben nyilvánvalóan, sőt feltűnően manipu-
lált hang? 
Engem az fog meg benne, hogy nem lehet 
eldönteni, hogy rappel vagy énekel. A blues 
énekesekre emlékeztet, az ő éneklési módjá-
nak is a fájdalom a kiindulópontja, még akkor 
is, amikor élvezetekről, drogokról, nőkről 
énekel. Amolyan szorongó eksztázis. Vissza-
nyúl a blueshoz, a 20. század legrégebbi fekete 
zenéjéhez, de a technológia által. Olyasmi az 
üzenet, hogy „szenvedünk, ahogy az emberek 
mindig is szenvedtek, de rendelkezésünkre áll 
a technológia, amiben elveszhetünk”. Ha majd 
visszatekintenek erre a korra, hogy mi volt a 
meghatározó hangzás, akkor ez fog kitűnni, 
hogy hogyan nyúltak az emberi hanghoz. A 
kísérletező zenékben is rengeteg minden 
történik ezen a téren.

Egy másik fontos újdonság a legkülönfélébb 
lokális zenék bekerülése a globális véráram-
ba, a footworktől a dél-afrikai house-ig. Tág 

értelemben világzenei keveredések korábban 
is voltak, de a mai zenék organikusabbak: 
nem szándékosan „kombinálnak” különbö-
ző dolgokat, például nem kell kifejezetten 
keresniük afrikai zenészeket, mert a 
közösségben vannak olyanok, akiknek a 
családja onnan származik. 
Igen, az biztos, hogy a mai globalizált élet 
megjelenik ezekben a zenékben. Korábban 
tényleg gesztusértéke volt annak, hogy „fo-
gom ezt, összehozom azzal”, ez önmagában 
állásfoglalásnak számított. Most meg organi-
kusan jön abból, ahogy az emberek élnek. Bár 
ez nem mindenkire jellemző: a szegényebbek, 
a munkásosztálybeliek közül sokan még 
mindig helyhez kötötten élnek, és legfeljebb 
egy-egy nyaralásra mennek el, akkor is inkább 
pihenni, nem egy másik országot megismerni. 
De a középosztályban biztos így van. Épp ezért 
olyan szörnyű számukra a Brexit, mert teljesen 
természetes, hogy egész Európában vannak 
barátaik, élnek egy kicsit Berlinben, aztán 
Barcelonában stb. Én magam is sokkal többet 
utazom, mint régen, például meghívnak ilyen 
konferenciákra (mint a Tallinn Music Week – a 
szerk.), és olyan helyekre is, amelyekről soha 
nem gondoltam volna, hogy ott érdeklődnek a 
munkáim iránt. És ez viszonylag tipikus dolog; 
nekem a könyveim hozták ezt a lehetőséget, 
másnak a munka. Azok az osztályok, 
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többen nézik a fiam youtube-
videóit, mint az én blogomat.

Interjú Simon Reynolds zenei újságíróval.
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amelyekre ez jellemző, sokkal inkább a határok 
eltörlése mellett vannak, nem félnek az 
illegális bevándorlástól stb.

Sokan gondolják, és nemrég a Redditen te is 
egyetértettél azzal, hogy a zene veszít a fon-
tosságából az ifjúsági kultúrában, már nem 
identitást meghatározó erő. Mark Mulligan 
zeneipari elemző elmélete szerint a zeneipar 
olyan sikeresen győzte meg a mai 30-as, 40-
es korosztályt, hogy szerethetik az aktuális 
popzenét, hogy ez pont emiatt nem lehet 
olyan szubkultúra az ő gyerekeik számára, 
amit a szülők utálnak és nem értenek; ezt a 
szerepet vették át a youtuberek. 
Az biztos, hogy a szülők generációjából sokak 
számára tényleg a legfontosabb dolgok közé 
tartozott a zene. Mondjuk én egy szélsőséges 
eset vagyok zenei újságíróként, meg hogy 
állandóan szól nálunk a zene; de akik nem 
foglalkoznak hivatásszerűen zenével a ge-
nerációmból, közülük is sokaknak hatalmas 
gyűjteménye van, mindig hallgatják, mindenről 
van véleményük. Ha ilyen ember gyereke 
vagy, akkor valóban lehet, hogy kevésbé lesz 
érdekes a zene abból a szempontból, hogy 
az alapján határozd meg az identitásodat. A 
fiam például szereti a zenét, de pont ahogy 
mondtad, a YouTube fontosabb számára, fo-
lyamatosan ott van. Eleinte a Pokémonba volt 
belezúgva, és videókat csinált arról, hogy kap 
egy csomag kártyát, kinyitja, beszél róluk stb. 
A feleségem mondta neki, hogy az arcát ne 
mutassa, de a hangját végig hallod. És most 
már kultikus figurának számít ebben a világ-
ban, 130 ezer követője van, és van hárommillió 
fölötti nézettségű videója. Pénzt is keres 
ezzel, nem is keveset. Sokkal többen nézik 
az ő videóit, mint az én blogjaimat, ez elég 
megalázó... Az elmúlt hónapban egyébként 
két cikket is láttam arról, hogy „az étel az új 
rock and roll”. És ebben lehet valami: a húszas-
harmincas fiatalok, akiket ismerek, tényleg 
képesek nagyon fellelkesülni egy étteremtől, 
és tudják, hogy mik az újak, amik megnyíltak. 
De nemcsak arról van szó, hogy az étel átvette 
a rock and roll helyét, hanem arról is, hogy a 
zene olyan lett, mint az étel. André Breton kuli-
náris művészetnek hívta az olyan művészetet, 
amit utált, mert a gyönyörködtetés a célja. És 
manapság egy csomó zene pont ilyen, mint az 
étel, vagy a lakberendezés: kellemes háttér. Jól 
esik, de azért az identitásodat nem erre építve 
határozod meg. Jelképes, hogy a Whole Foods 
áruházlánc az ételek, gyertyák, kézműves 
szappanok, organikus mindenfélék mellett 

nemrég vinylt is elkezdett árulni. Szupermarke-
tekben is lehet lemezt venni – korábban ilyen 
nem volt, hogy ugyanott vehetsz lemezt, ahol a 
kenyeret és sajtot.

Lehet, hogy meg kell fordítani a kérdést: mitől 
volt ennyire fontos a zene néhány évtizeden 
át? 
És most térünk vissza a normális állapothoz? 
Nem tudom, így belegondolva a zene azért 
mindig nagyon fontos volt. Nemrég elkezdtem 
tanítani, és bár az óráim nagy része arról szólt, 
hogyan kell populáris zenéről írni, a diákjaim 
nagy része klasszikus zenét tanult, ezért ezzel 
is kellett foglalkoznom. Úgyhogy tartottam 
órát Nietzsche és Wagner, valamint Adorno és 
Schönberg, illetve Sztravinszkij viszonyáról. Ha 
megnézed, milyen szenvedélyesen viszonyult 
Nietzsche a Wagnerhez, elképesztő. Először 
rajongott érte – és nem csak ő, hanem renge-
teg német fiatal is –, aztán három könyvet is 
írt ellene. Vagy ott a jazzért rajongó beatnikek 
példája. Úgyhogy nem hiszem, hogy a rockze-
ne kora ebből a szempontból különleges lett 
volna: korábban is megvolt ez, hogy a zene 
olyasmi, amire az identitásodat alapozhatod; 
hogy a zene mondja meg, hogy merre megy 
a kultúra, mutatja meg, hogy mi a korszellem. 
Csak a rockzene korában a tömegmédia 
felerősítette ezt, illetve a rock és a hatvanas 
évek politikai mozgalmai között kapcsolat is 
hozzájárult. Úgyhogy inkább a mai kor tűnik 
különlegesnek, amikor a zene egyre inkább 
háttérzene lesz; és az is egyedülálló, hogy 
gyakorlatilag bármikor hallgathatsz zenét, 
hogy milyen tágak választási lehetőségeid. 
Én is használom a streamet, de közben úgy 
érzem, hogy degradálom a zenét. Főleg hogy 
úgy hallgatom a Spotify-t, hogy reklámok 
szólnak közben, ami aztán végképp tovább 
rombolja a zene különleges státuszát. Egyre 
többet látjuk, hogy a zenét a haszna, haszná-
lata alapján kategorizáljuk, mintha az lenne a 
feladata, hogy bizonyos feladatokat ellásson a 
mindennapi életedben. De persze lehet, hogy 
nem kell ezt túldimenzionálni. Végül is mindig 
is ezt csináltuk, arra használtuk a zenét, hogy 
megváltoztassuk, vagy éppen felerősítsük a 
hangulatunkat: ha szomorú voltál, Smithst 
tettél fel, buli előtt valamit, ami felpörgetett. 
De valahogy egyre kevésbé eseményszerű 
a zenehallgatás, vagy az, hogy rátalálsz egy 
bizonyos albumra. A neten is lehet nehezen 
elérhető zenékre rábukkanni, de azért az nem 
ugyanaz, mint egy lemezboltban túrni.  
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