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PUSKÁR KRISZTIÁN

Az olcsó szintetizátor mint közösségformáló eszköz és fétis 

A zene demokratizálódása, azaz az információrobbanás, amely minden korábbinál hatványozottan több 
amatőr/autodidakta zenész és minden korábbinál szélesebb körben elérhető zene megjelenését eredmé-
nyezte (tulajdonképpen megszüntetve a zenében a linearitás fogalmát, vagy legalábbis annak a korábbi 
évtizedekben megszokott formáját és tempóját, illetve újraértelmezve a korábban érvényes ok-okozati ösz-
szefüggéseit), lényegében technikai és piaci kérdés. Annak következménye ugyanis, hogy az internet egy-
részt globálisan megfizethető, másrészt – és minket ez a szempont foglalkoztat jobban – a zene előállítá-
sára és rögzítésére használt eszközök (például laptopok és a rajtuk futtatható házi vágó-, rögzítő- és egyéb 
stúdióprogramok) olcsón hozzáférhetők. Vagy fogalmazzunk így: lakossági forgalomban, azaz nem csak 
a szűk értelemben vett szakma számára, és a korábbinál jóval alacsonyabb áron elérhetők.

Ez a „forradalom” nem most zajlott le először, csak korábban kevésbé volt látványos; vagy más oldal-
ról közelítve: ma látjuk igazán, milyen módon előlegezte meg a mostanit. Bizonyos szempontból 35 éve, 
amikor szintén lezajlott (akkor olcsó szintikkel), sokkal forradalmibb volt, akkor – a hetvenes és nyolc-
vanas évek fordulóján – született először kísérlet a zeneipar tekintélyelvűségének globális szinten való 
megszabadítására. Megrengetni csak 30 évvel később sikerült igazán. A globálison van a hangsúly, ugyanis 
a független és „név nélküli” amatőr zenei úttörők a zene iparosodásával egyidősek.

A gépek már az ötvenes években is létrehoztak kisebb zenei közösségeket. A háború utáni Angliában 
az egyre olcsóbban hozzáférhető szalagos magnók, illetve a háborús technológiák és elektronikai eszkö-
zök békeidőben való tömeges újrahasznosítása eredményeképpen elterjedtek a rádiós és magnós hobbi-
klubok és -magazinok, ami olyan kísérleti zenészek és amatőrök tömeges feltűnését eredményezte, akik 
otthoni körülmények között váltak az elektronikus zene ismeretlen úttörőivé. A Wire 2012. novemberi 
számában olvasható erről és Stuart Wynn Jones amatőr filmesről és elektronikus zenészről egy cikk. De 
nála sokkal közismertebb példa Joe Meek, az 1967-ben öngyilkosságot elkövető független „hálószoba-pro-
ducer” és amatőr stúdiópionír.

Ezzel párhuzamosan az elektronikus zene fejlődése az ötvenes években, illetve annak úttörői, kísér-
leti zenészei, közösségei (Stockhausen, a milánói Studio di Fonologia, a Darmstadti Iskola stb.) akadémiai 
közegből jöttek, széleskörű elméleti tudáson alapuló, képzett avantgárdot képviseltek. Az elektronikus 
zene fősodrának látványos fejlődését egészen a hetvenes évekig a költséges szintetizátorok és stúdióbe-

LÉDA ÉS A FATTYÚ 

A szagodat, ha feledni tudnám,
most nem kísérnének holdfényes kutyák.
Zsebemben lüktetsz az esti villamosban,
izzadtan dörzsölöm a nadrág gomblyukát.

A farkadat, ha feledni tudnám,
de bekísértek tollpihés egyenruhák.
Szájamban lüktet két repülőjegy,
mely nem érvényes, és nem visz sehová.


