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kötet Fivérek – nővérek című tanul
mánya. A testvérkapcsolat minőségét, 
a gyermekkori fejlődésben betöltött 
szerepét, a fantáziaéletre és a nemi 
identitás alakulására gyakorolt hatá
sát állítja a középpontba a teoretikus 
áttekintést, terápiás esetek leírását és 
elméleti igényű elemzését összekap
csoló írás. 

A metaforikus pszichoanalitikus 
gyakorlat előképeinek bemutatása 
mellett Erdélyi több írást szentel pszi
chodrámamesterének, Mérei Ferenc
nek (Mérei Ferenc pszichodrámája, 
Szürrealista kalandok pszichodrámá-
ban). Értő, a technikai tudásba és 
újításokba alkotó módon beavatott 
követő hangján tekinti át a csoportköz
pontú pszichodráma jellegzetességeit 
és helyét az európai pszichodráma
mozgalom hagyományaiban. A kötet 
vezérmotívumának megfelelően itt is 
szerepet kap a szépirodalom felhasz
nálása a pszichodrámában, ami tech
nikailag az úgynevezett „szürreáliák” 
(belső hang, intrapszichikus dialógus, 
hasonmás) alkalmazásával jár, tema
tikusan pedig a mitikus történeteknek 
a játék kereteként való felhasználását 
jelenti. Erdélyi újítása a filmes dráma 
módszere, amely a nézőnek a filmnar
ratívum kitöltetlen helyeire illesztett 
fantáziáit aktivizálja.

A történészek, szociológusok és 
kultúrakutatók érdeklődésére egyaránt 
számot tarthat a kötet záró tanulmá
nya (Fantomok és más örökségek: csa-
lád – származás – megörökölt traumák), 
amely kimerítő leltárt készít a családi 
kapcsolatrendszer furcsasá gairól, illet
ve azokról az „elcsúszásokról, határ
átlépésekről” a párkapcsolatokban, 
amelyek a különböző társadalmi és 
kulturális rétegek, áramlatok talál
kozásából erednek. Az első generá
ciós értelmiségi, a vegyes házasság, az 
emigráció, a kisebbségi lét feszültsé
gei képeződnek le a családon belüli 
ellentétekben és az egyén belső konf
liktusaiban, és jelennek meg a terá
piás munkában. Külön tanulmányt 
érdemelne a származási fantomok 
kérdésköre, különösen a bemutatott 
esetek heterogenitása miatt (holo
kauszttúlélők másod és harmadge
nerációs leszármazottjainak örökölt 
fájdalom és csendfantomjai, a roma 
származás szégyene, a törvénytelen 
születés kísértete, a halott csecsemő

nővér szelleme stb.). Oly sokféle és 
oly szerteágazó terápiás tapasztalatot 
gyűjt egybe ez a tanulmány, hogy ez 
mármár az olvasói elmélyedésnek, az 
egyes egyéni életsorsok igazi megérté
sének gátjává válik, és sejteni engedi, 
mennyi mondanivaló maradhatott ki 
ebből a kötetből.

Erdélyi Ildikó a magyar pszicho
analitikusok között élen jár a francia 
szerzők elméleteinek alkalmazásában, 
érzékeny tolmácsolásában, és azt az 
úttörő szerepet vállalja, hogy az elmé
letekkel együtt tárgyalja az eseteket, a 
lelki jelenségeket a maguk összetett
ségében, tudományos módszerekkel 
megragadni kívánó vizsgáló eljárá
sokat. Könyve így igazi tudományos 
szellemi kalandra hívja a pszicholó
gusokat, a pszichoterapeutákat és a 
többi rokon szakmából érkezőket, 
azonban alapos elméleti és módszer
tani felkészültséget kíván a tágabb 
olvasóközönségtől.
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A könyv címének valamennyi sza
va (beleértve az alcímet is) oly szé
leskörűen értelmezhető – csupán 
például az esztétika vagy a mediális 
technológiák összefüggésében is –, 
hogy a munka során a témát óhatat
lanul szűkíteni kellett. Ezért a kötet 
elsősorban az elektronikus zene szem
szögéből vizsgálja a zeneiség, illetve a 
zene közvetítettségének, medialitásá
nak, lehetséges esztétikai karakteré
nek, technológiai alapjainak kérdését, 
s ennek során igyekszik valamennyi 
tudományos, sőt módszertani kívá
nalomnak eleget tenni. Nem állítha
tó, hogy a tizenhat tanulmány sokat 
markol, de keveset fog, amint az 
sem, hogy a kevesebb több lett volna. 
Viszont a szerkesztő nagyon ponto
san érzékeli a zeneiség, vagy általá

ban a népszerű zene tudományának 
hazai hiányosságát, vakfoltjait, így cél
jában, törekvésében eredeti, hasznos, 
akár tankönyvszerűen is forgatha
tó, jól szerkesztett tanulmánygyűjte
ményt kaptunk.

A kötet azokat a XX. századi tech
nológiai folyamatokat vizsgálja, ame
lyek gyökeres változásra vezettek a 
zenekészítésben, a hang közvetíté
sében: a „hangrögzítés 20as évek
beli zenei innovációja és a megfelelő 
alkotást elősegítő technikai eszközök 
(mint szoftverek, dobgépek, szek
venszer, MIDI stb.) elterjedése a 
későbbiekben […] alapvetően meg
kérdőjelezte a nyugati művészi zene 
notációra és kötelező hangszerisme
retre vonatkozó kulturális monopóli
umát.” E kijelentéshez kapcsolódik a 
következő jegyzet: „Notáción a zene 
vizuális lenyomatára, vagyis a kottára 
gondolunk, amely a huszadik század 
közepéig fajsúlyosan meghatározta a 
zenei alkotást, befogadást – összes
ségében tehát a zenéről való gondol
kodást.” (11. oldal) 

A hazai és külföldi szerzőktől szár
mazó tanulmányok öt nagy témakört 
ölelnek felnek. Az első nagy egység az 
elektronikus zene történeti és elméle
ti összefüggéseivel foglalkozik. Már itt 
kiderül, hogy ennél jóval többről van 
szó, ugyanis a tanulmányok (példá
ul Ignácz Ádám: Gépek zenéje. Adalé-
kok az elektronikus zene előtörténetéhez 
[1900–1930]. Elméletek, kompozí ciók, 
hangszerek vagy Harold Schellinx 
és Emmanuel Ferrand: Az elektro-
akusztikus improvizáció mint metanyelv 
és rögzített pont) fontos ismeretekkel 
szolgálnak a zenéről, a zenei hangról 
és technológiai előállításáról, közve
títéséről és közvetítettségéről. Vagyis 
akik – mint jómagam – különöseb
ben nem érdeklődnek az elektronikus 
zene iránt, de nagyon is elkötelezett
jei a zenének mint olyannak (legyen 
az klasszikus muzsika vagy például 
metál), alighanem jó olvasói lesznek 
a kötetnek. Az elektronikus zene XX. 
századi története ugyanakkor az iro
dalom és eszmetörténészektől és az 
esztétáktól sem teljesen idegen vagy 
távoli tartomány, hiszen az avantgárd 
poétikák összefüggnek a mediális kul
túrtechnikák alakulásával, így a hang
rögzítés és hangtovábbítás változó 
technikáival is.



288 BUKSZ 2010

Ez utóbbi témakört taglalja a máso
dik, az elektronikus zenét kulturális 
színterei szerint bemutató fejezet: a 
„lemezjátszókísérletektől” a monitor 
köztes médiumán keresztül az iPod 
szerepéig kirajzolódik egy történeti ív, 
ám a tanulmányok itt is túlmennek a 
technológiatörténet puszta ismerteté
sén. A szövegek széles körű teoretikus 
bázisra támaszkodnak: a technikában 
rejlő, vagy még inkább a technika által 
előhívott zenei kódolási és dekódolá
si rendszerek különbségére is rávilágít 
egy korai hangrögzítő és továbbító 
eszköznek, például a gramofonnak 
a technikai elemzése. Hiszen a gra
mofon esetében elkülönböződik írás 
(partitúra) és hang(keletkezés), kiik
tatva az embert a zene dekódolásának 
(és előállításának) szorosan vett folya
matából. Mindez azért különösen 
érdekes, mert e technikatörténeti ese
mény hozza létre a zenei hangot nem 
megértésre szánt kódok alapján rögzí
tő, tároló médiumokat, megteremtve 
a rögzített zene és hallgatása kultúrá
ját. A következmények mélyrehatók: 
a zenei élmény nem korlátozódik az 
élő előadás egyszeri és megismétel
hetetlen pillanataira, hanem ugyan
abban a formában ismételhetővé 
válik. Kérdés természetesen – és erre 
a kötet tanulmányai is kitérnek –, 
hogy a zene(hallgatás) élményszerű
sége mennyiben függetleníthető a tes
timateriális tapasztalatoktól, amelyek 
mintegy eksztatikusan jönnek létre az 
előadás megnézése vagy intenzív rész
vétellel járó hallgatása során. Újrate
remthetőe az élőzene élményszerű 
tapasztalata otthon a CDlejátszó, a 
számítógép, vagy éppen a buszon az 
mp3lejátszó segítségével? 

Valamelyest más irányból érkező 
válaszokat kínál e kérdésre az elekt
ronikus zene esztétikai aspektusait 
tárgyaló fejezet egyegy tanulmánya, 
köztük Francisco Lopez A színpad 
ellen című, rövid eszmefuttatása. A 
„szintén zenész” szerző az elektro
nikus zene kontextusában a színpad 
intézményének fölszámolása mellett 
érvel, miközben nagyon tudatosan ref
lektál ennek a nagy múltú „intézmény
nek” a fontosságára a zene jelenkorig 
ható történetében. Gondolatmenete a 
finom technikai leírások és a techni
kából fakadó elméleti megfontolások 
szövevénye: szerinte a klasszikus zene 

örököseiként fölfogható virtuóz műfa
joknál, amilyen például a heavy metal, 
az előadók nem csak saját maguk szín
revitelével teremtik meg a produkció 
szemlélésének fókuszát. Monitorjukba 
a hangtechnikus egészen más hangot 
közvetít, mint ami kifelé, a közönség 
felé szóródik, és a hangszerek helyes 
megszólaltatásán, a játék zsenialitásán 
túl voltaképp a hangtechnikus dön
tése, milyen hangokat hová, miként 
továbbít. Az elektronikus zenében 
viszont lehetőség nyílik arra – mivel az 
előadó, a zene „összerakója” hangsze
rek híján nem igényel viszonylag nagy  
teret –, hogy az előadó a zenei han
got ne frontálisan továbbítsa, hanem 
valahol a közönségben szórja szét, s 
így bármelyik másodpercben képes 
változtatni a hang megnyilvánulási 
módján. Ezáltal nemcsak a zene befo
gadásának tapasztalatát, hanem „érte
lemképző” szerepét is irányíthatja. A 
hang, a zene szemantikájáról van tehát 
(ismét) szó, s bár több érvet is olvas
hatunk arról, hogy a zenének van egy
fajta – leginkább szinesztetikus hatású 
– nyelve, sőt közelmúltban végzett 
kutatások „azt sugallják, hogy a for-
mális nyelvelmélet és a nyelvtani inter
ferencia elve felhasználható bizonyos 
zenei stílusok (formális) nyelvekként 
való modellezésére” (70. old., kieme
lés az eredetiben), mégis, alighanem 
az itt is citált adornói belátás látszik 
igazolódni, amely szerint „a zene nem 
azonos a nyelvvel. A hasonlóság vala
mi lényeges, ám homályos dologra 
mutat rá” – ha ugyan rámutat…

Az elektronikus zenéhez pszicho
lógiai szempontokkal közelítő feje
zet középpontjában a technikai 
vívmányok okozta, a hangelőállítást 
és továbbítást, valamint a hang, illet
ve a zene befogadását érintő változá
sok állnak. Végül két tanulmány az 
elektronikus zene terjesztésének kul
turális, gazdasági és etikai aspektusait 
mutatja be – ismét tágabb összefüg
géseket is bevonva, hiszen a zene ter
jesztésének technológiája és kultúrája 
(fájlcserélő internetes oldalak, letöl
tés, zene és videomegosztók stb.) 
nem csak az elektronikus zenét érin
ti. Az e körül folyó jogi diskurzus a 
szerzői jogról, az előadó, a termék és 
a befogadó helyzetéről szintén nem 
kizárólag technikaitechnológiai kér
désekről forog, noha ezek alkotják az 

alapját. Az elektronikus zenét érin
tő, letöltéssel kapcsolatos problémák 
azonban a zenegyártásba is visszagyű
rűznek, hiszen a világhálóról szárma
zó programok és szoftverek gyakran 
szabadon hozzáférhetők, s ennek a 
segítségükkel megváltoztatható, ala
kítható kész zenék, zenei produk
ciók gyakran áldozatul is esnek. Ami 
a szerzői jogot, a zene termékjellegét 
vagy a letöltés jogi értelmezéseit illeti, 
a könyv nem kínál kész vagy használ
ható válaszokat, legfeljebb azt hang
súlyozza, amit a legsűrűbben hallani: 
megnyugtató feleleteket, stabil érve
ket talán a megváltozó kulturális fel
tételek adnak majd, vagyis mindez a 
zenegyártás és a zenebefogadás átala
kulásának fényében lesz igazán vizs
gálható. 

Több hazai műhelynek, kutatói 
fórumnak, folyóiratnak köszönhető
en a népszerű zenéről való gondolko
dás diskurzusai itthon is egyre több 
(főként fiatal) kutatót foglalkoztatnak. 
A Médium, Hang, Esztétika azonban 
arra is felhívja a figyelmet, hogy bár 
a téma láthatóan sok irányból, külön
böző megfontolások alapján és sokféle 
módszerrel közelíthető meg, az átfogó 
feldolgozások egyelőre hiányoznak. A 
kötet e hiányt igyekszik pótolni, s jól
lehet biztosak lehetünk abban, hogy 
még az elektronikus zenének az itt tár
gyaltak mellett (felett) is akad továb
bi megközelítési lehetősége, illetve 
a tanulmányok által fölvetett kérdé
sek messze túlmutatnak az elektro
nikus zene határán és legitimációján, 
kétségtelenül fontos kiindulópon
tot jelent a további elmélyült vizs
gálatokhoz. Ami viszont a technikai 
kivitelezést illeti: bár ne lenne ennyi 
bennmaradt hiba, rossz központozás, 
tévesztés a szövegekben, s ne lenne ily 
szörnyű a laptükör (helytelen igazítás 
és margók, legfeljebb hatpontos mére
tű lábjegyzetek). 
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