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Ellenállás és rock: Van-e élet a Földön a 
szervilizmuson túl?

Nagy Ferenc (Feró) táncdalénekes és a nemzet trikolorjával 
fölpántlikázott Blatta orientalis nemrég (rock)zene és hatalom 
elkerülhetetlen összefonódásáról elmélkedett. Tételének igazolását a 
rendszer látványos gesztussal előlegezte meg: Szörényi Levente és 
Bródy János bekukkantott Demeter Szilárdhoz, erősítendő a 
szakmában azt a hitet, hogy nyílik még a sárga rózsa, meg hogy nincs 
más út, csak az Isten útja. Madame Tussaud panoptikuma 
megelevenedett – de miért perdültek táncra a bábok?

Persze, mi egyebet tehetnének, ha a Loyal zenekar micisapkás 
basszusgitárosa fölpattan Kulturkampf márkájú motorjára, és 
nekilódul farzsebében az Entartete Kunst[1] című kézikönyvvel. 
Iparkodásuk aligha véletlen, hiszen míg a mainstream kultúra (a 
fogyasztás logikájának a /high/magas és a /low/popkultúra egyaránt 
megadja magát, miközben föloldódnak egymásban) mindig is játszi 
könnyedséggel rendelődött alá a tőke vonatkozásainak, a kultúra 
egyéb rétegeinek – ott, lenn – betagosítása, térdre kényszerítése sokkal 
nehezebb feladat, könyörtelenebb elhivatottságot igényel, és van, aki 
háborog. Az underground underdogjait, a kultúra nomádjait, a 
peremvidéken kóborlókat nehezebben fogják levadászni, kitömetni, 
kiállítani a vitrinekben.

Autonóm punk, autonóm poszt-punk, autonóm reggae
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Pop és rock dichotómiájában utóbbit az autoritásnak nem megfelelni 
attitűdjével azonosítjuk, az ellenállás különféle gesztusaival, de csak 
akkor (mint a fentiekből következik), ha intézményeihez, szereplőihez 
hozzá biggyeszthető a független, alternatív, underground stb. előtag. 
(Ezek megkülönböztetése persze igen problematikus.) Ezen attitűd 
legismertebb története a RAR (Rock Against Racism): érdemes 
felidézni, elgondolkodni a magyar állapotokra vonatkoztatható 
tanulságain.

Eric Clapton 1976. augusztus 5-én a birminghami Odeonban 
kijelentette (egy folyamat betetőzéseként), hogy Enoch Powellnek[2] 
igaza van, a brit fekete közösség tagjait vissza kellene paterolni oda, 
ahonnan jöttek. Clapton köztudottan éppen tőlük nyerte bizonyos 
zenei inspirációit, ezzel is bizonyítva: a fősodorba kerülés ára a 
meghasonulás. A korabeli brit társadalomban tapasztalható etnikai 
feszültségekre (a National Front, a British National Party és a paki-
bashing fénykora) rátelepedő politikai haszonlesők és mainstream 
kulturális aktorok egymásra találása törvényszerűnek tűnt, hiszen 
mindkét mezőben betegesen ragaszkodtak, ragaszkodnak az üzenetek 
leegyszerűsítéséhez, a heterogenitás=pokol, homogenitás=paradicsom 
képletének szajkózásához.

Red Saunders fotós, a Szituacionista Internacionálé és a 68-as 
lázadások eszményeinek követője, valamint Roger Huddle tipográfus, 
William Morris és a szocializmus lelkes híve, további három barátjuk 
társaságában, kötelességüknek érezték fölhívni a (zenei) közvélemény 
figyelmét a szélsőjobb elleni cselekvés szükségességére, ezért nyílt 
levelet fogalmaztak, amit lehozott az NME, a Melody Maker, a 
Sounds és a Socialist Worker. Három hónappal később, 1976 
novemberében a kelet-londoni Princess Alice pubban útjára indult a 
RAR, az esemény fő fellépője Carol Grimes[3] volt, a helyszínt Huddle 
dokkmunkás cimborái biztosították a szélsőjobbos bomlasztók ellen. 
A mozgalom rövid idő alatt rendkívüli energiákat szabadított fel, 
miközben sikeresen láttatta, kibékíthetetlen az ellentét az egymással 
szolidáris, belső dinamikájukat a heterogenitás szociokulturális 
hatásmechanizmusaiból nyerő, autonóm közösségek, és a tőke 
vonatkozásaitól statikussá dermedt társadalmat eszményítő elit között. 
A punk, a poszt-punk és a reggae nagyágyúi (Buzzcocks, Joy 
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Division, The Clash, The Ruts, The Slits, Generation X, Stiff Little 
Fingers, Sham 69, X-Ray Spex, Elvis Costello, Misty in Roots, 
Aswad, Steel Pulse stb.) képezték meg azt az ellenkulturális frontot (a 
RAR „himnuszát” egy rockbanda, a Tom Robinson Band komponálta 
– Power In The Darkness), amelyik, áthagyományozódásai révén, 
egészen Margaret Thatcher lemondásáig kitartott.

A RAR pozitív hatásainak két legfontosabb színtere Leeds és London. 
Leedsben a Leeds University és a Leeds Polytechnic hallgatóságának 
antikapitalista, anarchista és egyéb szélsőbalos csoportjai néztek 
farkasszemet a National Front, a British Movement és a League of St. 
George bandáival, s nem álltak nyerésre. Ebbe a fojtogató légkörbe 
hozott alapvető változást a Paul Furness alapította helyi RAR-klub, 
illetve a vele egyidejűleg formálódó poszt-punk zenei szcéna (Gang of 
Four, The Mekons, Delta5, és később a The Three Johns); a tagok és a 
hallgatóság a Fenton pubban vertek tanyát. Eleinte öntudatlanul, majd 
hamarosan felismervén, hogy a szórakoztatóipari gépezet által 
előállított, túlhajszolt, de látványosan üres zenei előadói 
individualizmust kifigurázó punk dühös útmutatásai nyomán egy új 
művészi hozzáállásra van szükség. Ennek alapja pedig a közösségi 
kapcsolódás. 

Az összesereglők egyenrangú partnerek, nem elszigetelt 
individuumok, hanem egy kollektív szubjektivitás képviselői. Minden 
alá-fölérendeltségi viszonyt tudatosan próbálnak meghaladni útjuk 
során. Ez autonómiájuk, a tőke logikájától többé-kevésbé 
függetlenített, töretlen művészi attitűdjük tagsági záloga. Erre pedig 
azért volt szükség, mert

nem akartak sem a tőkés, sem a politikai elit szolgálatába állni (e 
szétválasztásnak akkoriban még volt értelme), hiszen az ő céljuk a 
művészeti ágak szereplőit instrumentalizálni, a művek 
alkotásának folyamatát kontrollálni, asszimilálni, a 
műalkotásokat termékké, árucikké silányítani, körforgásukat 
biztosítani.



A művészet nem lehet lázadás a thatcheri neoliberális 
kapitalizmusban, csupán az üresség színes, illatos antológiája. Ebből 
nem kértek, ezért megalkották a tőke által nem asszimilálható, 
decentralizált, kollektív művészi tereket (együttesek, klubok, stúdiók, 
lemezkiadók, fanzinok stb.). Legalábbis hittek benne, és kitartottak 
mellette. E gondolat rendkívül termékenynek bizonyult: így lett 
például a lemezkiadók koronázatlan királya (erre a titulusra aligha 
tartanak igényt) a Factory (Manchester), a kortárs elektronikus zenéé 
Richard H. Kirk, Adi Newton és köreik (Sheffield), valamint a 
Bourbonese Qualk (Southport), a Nurse with Wound és a Coil 
(London), a költészeté a The Fall (Manchester), az ipari ritmusoké a 
Throbbing Gristle, a Fad Gadget és a Test Department (London) meg 
az SPK (Sydney) és az Einstürzende Neubauten (West Berlin), a 
feminista lázadásé Lydia Lunch és követői (New York), a kortárs 
kísérleti és komolyzenéé pedig a Laibach (Trbovlje, Ex-Jugoszlávia).

Kiszorították a nácikat

Londonban a RAR (és a társuló Anti-Nazi League) konkrétabb ügyek 
miatt próbálta mozgósítani a közvéleményt abban a hitben, hogy a 
politikai üzenetek közvetítésére legalkalmasabb médium a punk, 
amennyiben elege van a kétszínűség mindent átható, orrfacsaró 
bűzéből, miközben ellentmond a gyarmatosító logikának, kijelentve, 
hogy muzikalitásának alapja az afroamerikai blues és a karibi 
ritmusok. Céljuk elsősorban a National Front programjának (fasizálni 
a társadalmat) blokkolása, népszerűségének megtörése, az ellenoldali 
tábor közösségeinek egymás mellé állítása volt. Noha az 1978. április 
30-ára, a Victoria Parkba tervezett demonstrációt a Greater London 
Council engedélyezte, különböző szélsőjobboldali csoportok 
egyértelmű, sokkoló üzeneteket küldtek a szervezőknek: jobb lenne 
visszavonulót fújni. A Column 88 bombákat robbantott, míg a tizedik 
évében járó Kenneth Singhet nyolc késszúrással gyilkolták meg 
otthonától nem messze, Kelet-Londonban, április 21-én az azóta is 
ismeretlen tettesek. (Mindez történik néhány hónappal azután, hogy 
Margaret Thatcher egy tévéinterjúban kijelentette, az emberek félnek 
attól, hogy ezt az országot más kultúrájú emberek elmocsarasítják.) A 
Victoria Parkban felépített színpadot az Anti-Nazi League aktivistái 



őrizték éjjel-nappal (a szakadó eső dacára) az esetleges szélsőjobbos 
támadások ellen.

Gyülekezőhelyként a Trafalgar Square-t jelölték meg, innen indult a 
menet (kb. 10 000 fő) Kelet-London felé. Estére nyolcvan-százezer 
ember (angol, bangladesi, indiai, karibi, pakisztáni, skót – egyedül 
Glasgow 42 busznyi demonstrálóval képviseltette magát–, szikh, zsidó 
stb. fiatalok sokasága) töltötte meg a Victoria Parkot. Gurinder 
Chadha filmrendezőnő így emlékezik, látva a The Clash számaira 
beinduló tüntetőket:

„Rendkívül emocionális pillanat volt, mert életemben először az az 
érzésem támadt, olyan emberek vesznek körül, akik mellettem állnak. 
Akkor gondoltam arra először, hogy valami egyszer s mindenkorra 
megváltozott ebben az országban”.

A demonstrációt (hasonló koreográfiára felfűzve) még az év folyamán 
megismételték Manchesterben és Brixtonban, illetve lezajlott kb. 300 
kisebb koncert vidéki és londoni klubhelyszíneken. A hatás nem 
maradt el: a National Front 1979-re eljelentéktelenedett, a 
szélsőjobboldal működési elveinek, manipulációs modelljeinek 
leleplezését, kifigurázását és nevetségessé tételét már nem kizárólag a 
szubkulturális főszereplők, illetve az ún. ska-revival protagonistái 
(tehát a legismertebb 2-tone bandák: Bad Manners, Madness, The 
Beat, The Bodysnatchers, The Selecter, The Specials) tűzték 
napirendre; sikeresen reprezentálván a homogén társadalom 
víziójának tarthatatlanságát. Az 1981 júliusában feloszló RAR 
záróeseményén, Leedsben már a The Specials volt a húzónév.

A hatalom azonban soha nem nyugszik bele a kapitalizmus mint 
válság elleni cselekvés plebejus módozataiba. Így a formálisan csak 
1979. május 4-én hatalomra jutó Margaret Thatcher felismerte, 
nyilvánvalóan a fenti események hatására is, hogy az alulról 
szerveződő, mozgósító kampányok nyomán az egymás iránti 
szolidaritás különböző formáit elsajátító és gyakorló közösségek 
hálózatának széttördelése, aprítása, lebontása nélkül programja nem 
megvalósítható (a neoliberális elit álma: közfinanszírozott 
intézmények helyett öngondoskodás, kiszorítani a közügyekből a 
közösségeket, az elit játszóterévé silányítani a politikát). De talán 



ennél még fontosabb a szolidaritás hagyományosan legismertebb 
formájának, a szakszervezetiségnek a megtörése. A cikk második 
részében ezért az 1984-85-ös bányászsztrájkról lesz szó, az ellenállás 
és a zene vonatkozásában.

[1] – ’Degenerált/elfajzott művészet’ 

[2] – A konzervatív párt egykori képviselője (1912-1998), 1968-as 
Rivers of Blood c. elhíresült beszéde az angol bevándorlás-ellenesség 
és rasszizmus új fejezetét nyitotta meg.

[3] – Carol Grimes (1944) énekes, tanár, terapeuta így vall művészi 
indulásáról: „Azért kezdtem énekelni, hogy értelmet adjak életemnek 
és formát énemnek. Hogy gyógyuljak és elétek tárjam, amit igaznak 
vélek. Kétségbeesetten kerestem az identitásomat, egy törzset, ahova 
tartozhatok. Hazudoztam, füllentettem, színészkedtem, franciának, 
amerikainak adtam ki magam. Idegenekkel hitettem el pubok és 
klubok mélyén, hogy én vagyok a messziről jött ember. Énekesi 
képességemre szinte véletlenül döbbentem rá, de ahogy számtalan 
énem megképzésekor, ekkor is inkább imposztornak éreztem magam.”

 



Ellenállás és rock: A bányászsztrájktól a 
Live Aidig – 2. rész

A magyar rock veteránjai sorra mutatják ki lojalitásukat az állami 
hatalmasságoknak, azt hirdetve, hogy (rock)zene és hatalom 
elkerülhetetlen összefonódik. Pedig ennek az ellenkezője az igaz, ha 
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nem a kivételezettek indiszkrét illata lengi be a pódiumot. Cikkünk 
első részében a Rock Against Racism leeds-i és londoni történéseire 
fókuszáltunk, az alábbiakban a ’84-85-ös brit bányászsztrájkot és az 
underground zenei ellenállást idézzük fel, valamint azt, hogy hogyan 
használta fel a lázadás gesztusait a mainstream.

A belső ellenség egymásra talál

Noha az 1984-85-ös bányászsztrájkot hajlamosak vagyunk Arthur 
Scargill szakszervezeti vezető és Thatcher személyes párbajaként látni 
(a 2014-ben a titkosítás alól feloldott iratokból természetesen kiderült, 
hogy természetesen a kormány hazudott, valójában nem 20, hanem 75 
bánya bezárását tervezték), a mélyben ez a történet szintén a 
marginális közösségek egymásra utaltságának felismeréséről szólt, 
közös ellenállásuk felemelő voltának megénekléséről.

Az ismertebb szál a Test Department és a dél-walesi bányászok 
férfikórusának 1984-es kollaborációja (koncertkörút és lemez 
Shoulder To Shoulder címmel) azzal az elsődleges céllal, hogy 
segítsék feltölteni a sztrájkalapot (a National Union of Mineworkers 
(NUM) pénztartalékát a kormány egyszerűen zárolta, hogy 
kiéheztessék a sztrájkolókat). A harmincadik évfordulóra rendezett 
megemlékezésen (2014) Paul Jamrozy (Test Dept) így nyilatkozott: 
„[Az akkori események kapcsán] ma is rengeteg keserűség, harag 
fortyog az emberekben […] először tapasztalhattuk meg, mit jelent a 
rendőri erők militarizálása; mára ez általánosan elfogadott: lehetsz 
nyugdíjas vagy diák, teljes harci felszerelésben vonulnak föl ellenünk, 
és az első adandó alkalommal készek nekünk rontani. Ez a gyakorlat a 
bányászsztrájk óta életünk része.” (A jelenségre egyébként már a 
lemezen is fölhívta a figyelmet egy kenti bányász, Alan Sutcliffe.)

A másik szál kevésbé ismert: erről szól Matthew Warchus filmje, a 
Pride. Elsőre furcsának tűnik, hogy egy tradicionális (mármint a 
modernitáson belüli) munkásközösség és a melegek közössége 
egymásra talál az ellenállásban, de nem volt nehéz belátniuk, a harc a 
túlélésért és az emancipációs küzdelem egy tőről fakad. Ezt pedig ki 
más definiálhatta volna pontosabban, mint maga Thatcher: ’the enemy 
within’ [1]. Könnyen rájöttek, ők a hatalomnak egyformán ellenségei, 
így 1984. június 30-án megalakult a Lesbians and Gays Support the 
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Miners nevű szervezet. Kezdetüket vették a különböző szolidaritási 
akciók, pl. a Pits and Perverts koncert (húzónevek a Bronski Beat és 
az Oppenheimer Analysis – alkalmi felállása Oppenheimer Ransom 
néven – voltak) 1984 végén. Itt, a kb. 1500 főnyi közönség előtt, a 
NUM szóvivője a következőket mondta: „Viselitek ’Coal not Dole’ [2] 
kitűzőnket, mert ti is tudjátok, mit jelent a folyamatos zaklatás. 
Cserébe’ mi is a ti ügyetek mellé állunk. A dolgok nem változnak 
egyik napról a másikra, de ma már 140 000 bányász tudja, más ügyek 
és problémák is léteznek. Megismerkedtünk a feketék, melegek, a 
nukleáris leszerelés kérdésköreivel, s egyszer s mindenkorra 
megváltoztunk”. A bányászok viszonzásul megjelentek az 1985-ös 
londoni Gay and Lesbian Pride Rally eseményein, illetve támogatták a 
melegek jogainak napirendre tűzését a Munkáspárt vezetőségével 
szemben a párt kongresszusán.

A bányászok és szakszervezetük megtörését követően a 
zenésztársadalom legelkötelezettebb tagjai a Red Wedge mozgalom 
elindításával próbálták immáron pártpolitikai mezőbe terelni a 
fiatalokat. Az 1985. november 21-én zászlót bontó kezdeményezés 
célja a Munkáspárt győzelmének elősegítése volt a 87-es 
választásokon, noha a szerepvállalók többsége nézeteit tekintve az 
ellenzéki párttól balra helyezkedett el. A zenészek Paul Weller és 
stábja köré csoportosultak (Billy Bragg, Jerry Dammers, Junior 
Giscombe, Kirsty MacColl, Jimmy Sommerville, Tom Robinson), 
különböző időszakokban társult még mozgósító koncertkörútjukhoz a 
The The, Sade, a Heaven 17, a Bananarama, Elvis Costello, a The 
Beat, a The Smiths, a Madness stb. A Red Wedge autonóm 
közösségként definiálta önmagát, nem kívánt betagozódni a 
Munkáspárt struktúrájába, saját menetrendet alakított ki, önállóan 
teremtett kapcsolatot a szakszervezetekkel, a helyi fiatalokkal (délután 
vitakör, este koncert), bármerre is járjon. Saját lapot indított (Well 
Red). Kívülről nézve tehát megfelelt a punk által favorizált DIY-
etikának, az együvé tartozás gondolkodásmódjának („a buszra 
fölszállva mindenki odalent hagyta az egóját”). A mozgalom 
választási nyilatkozatát közösen fogalmazták (Move On Up – egy 
Curtis Mayfield-szám 1970-ből).
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A londoni LMBT-közösség a bányászok melett. (forrás: Simon 
Murphy / Flickr) 

Azonban mivel a mozgalom nem alulról szerveződött, és a 
résztvevőket már anyagilag is próbálta motiválni, áttételesen 
pártpolitikai érdekeket szolgált, professzionalista, viszonylag merev 
agendára törekedett, ezért balról több zenészközösség is kritizálta (pl. 
The Housemartins), nem beszélve a Munkáspárt militáns ifjúsági 
tagozatáról (Labour Party Young Socialists). Az ügy végül elbukott, a 
Neil Kinnock vezette Munkáspárt veszített, a mozgalom pedig 1990-
re végleg elsorvadt. Tagjai elfordultak a politikai ügyektől, esetleg 
más kezdeményezéseket karoltak föl, ám megmutatták, félretéve 
egyéni ambícióikat, hogy zenészként képesek közösen létrehozni egy 
olyan autonóm művészi teret, ahonnan hitelesen szólítják meg a 
fiatalokat.

Thatcher végül megbukott fél évvel az 1990. március 31-ei londoni 
zavargások után (Poll Tax riots) – amire úgy tekintünk, mint a brit 
munkásosztály utolsó győztes csatájára a hatalom ellen: a minden 
állampolgárt az ingatlan méretétől és értékétől függetlenül sújtó adót 
visszavonták, s egy igazságosabb rendszert vezettek be Council Tax 
néven. Thatcher 2013-as halálakor pedig spontán csődületek 
kerekedtek Brixton és Glasgow utcáin, illetve jónéhány, ’The Bitch Is 
Dead’ molinó (a The Smiths nagyszerű szerzeményének /The Queen 
Is Dead/ (átirata) jelezte a tömeg nem éppen gyászos hangulatát.

A felebaráti szeretet legelidegenedettebb formája: Live Aid

Abból, hogy a zenészek az ellenállás motorjai, a mainstream 
ugyancsak sokat tanult: kiállni ügyek mellett üzletileg kifizetődő 
(médiafigyelem, ismertség növelése, nagyobb profit), miközben 
kockázatmentesen lehet erkölcsi és kulturális tőkét felhalmozni. Így 
került szembe egymással a közösségek bevonásának, mozgósításának 
ellenkulturális elve a gyűjtsünk pénzt a mainstream gyakorlatával 
(raising awareness vs. raising funds). Ennek legismertebb példája a 
Band Aid-Live Aid kezdeményezés 1984-85-ben.



A kapitalizmus egyik legfontosabb mítosza a jótékonykodás (charity) 
és a segélyezés (aid): felajánlásokat ide várjuk a következő nemes 
célra. Ha mástól nem, Pilinszky Jánostól tudhatjuk, hogy ez a 
felebaráti szeretet legelidegenedettebb formája.

A kanonikus történet: Bob Geldofot (Boomtown Rats) és Midge Ure-t 
(Ultravox) az etiópiai éhezők mediatizált látványa késztette 
cselekvésre. Geldof az 1984-es Band Aid (Do They Know It’s 
Christmas?) sikerén felbuzdulva összehozta a történelem talán 
legnagyobb nyilvánosságot kapó megakoncert-kettősét, a Live Aidet 
(London, Philadelphia), majd az összegyűlt pénz (kb. százmillió USD) 
segítségével egy szervezett élelmiszer-segélyakció keretein belül a 
helyszínen próbálta enyhíteni az éhezők szenvedését. Az apokrif 
változat:

Geldofot és szupersztárcsapatát díszletként használták egy 
nagyhatalmi játszmában, ahogy azt a Spin magazin oknyomozó 
újságírói (Bob Keating és társai) 1986-os cikksorozatukban 
kikövetkeztették.

Okfejtésük főbb elemei: Geldof és csapata (Band Aid Trust) nem 
hallgatott a térségben régóta működő NGO-k (pl. Save the Children 
Fund és Médecins Sans Frontiéres) munkatársaira, kitartott a 
Mengistu-rezsim közreműködése mellett, holott nem a szárazság, 
hanem éppen e rezsimnek a vidéki mezőgazdasági közösségek 
farmjait kíméletlen pusztító (napalmmal égették föl a földeket) és 
lakóit kitelepítő akciói generálták a humanitárius válságot. Etiópiában 
polgárháború dúlt, így a Geldofék által összekalapozott pénz (más, 
főleg amerikai szervezetek szintén gyűjtöttek, illetve maga a Reagan-
adminisztráció is „segített”) és felgyülemlett élelmiszer nem bonyolult 
machinációk útján, hanem egy segélyakció leple alatt cserélődhetett 
fegyverekre, amelyekre mind a véreskezű Mengistunak (szovjet 
érdekek gátlástalan kiszolgálója), mind a tigrei és eritreai (akkor még 
Etiópia részei) lázadóknak (őket a CIA koordinálta) szüksége volt. 
Bob Geldof és Penny Jenden ügyvezető igazgató többször 
kijelentették, ha az ördöggel kell lepaktálniuk a segélyek célba 
juttatásához, akkor ők megteszik, pedig tudták, hogy „csak” Afrika 
történetének egyik legkegyetlenebb diktátorával fognak összeborulni, 



aki a lázadók elleni hadműveletek folytatásához kötötte a 
segélyszállítmányok rászorulókhoz juttatását (értsd: na, jó, ehetnek 
egyet, mielőtt lemészároljuk őket). Geldof soha nem reagált a Spin 
cikksorozatára, viszont 1986-ban lovaggá ütötték, beléphetett a 
klubba. Még egy adalék: a Laibach (a „kesztyűit levetett 
kapitalizmus” leghatékonyabb láttamoztatói) észak-koreai turnéját 
érdemes e történet fényében értelmezni.

Disneylanddé varázsolva

A zenész-civil ellenállás tehát a nyolcvanas évek elején, a poszt-punk 
tetőpontján bizonyult a legszívósabbnak. Ekkor kerültek kidolgozásra 
azok az ellenkulturális stratégiák, amelyek az 1979 után puszta 
öltözködési, dalfabrikálási formalitássá süllyedő punk legfontosabb 
felismeréséből fakadtak: a szórakoztatóipari gépezet olyan erkölcsi 
hullagyár, amelyik makacs, szívós elhatározottsággal tart ki küldetése 
mellett – Disneylanddé varázsolni a kapitalizmust.

A poszt-punk alapja egy masszív antikapitalista attitűd, ami 
inspirációit az avantgárd-neoavantgárd (musique concréte, 
elektronische Musik, Fluxus) zenei hagyományokon túl az 
irodalomból nyerte,

azon áramlásból, amelynek kiemelkedően meghatározó figurái: Pier 
Paolo Pasolini és Misima Jukio. Mindketten életük árán is azt 
képviselték, hogy az emberi létezés nem juthat nyugvópontra a 
kapitalista kizsákmányolás logikájában: mindenki csak egyféleképpen 
fontos (de úgy nagyon) – fogyasztóként. Az élet nem redukálható 
szimpla vágykiélési programmá, ám míg Pasolini úgy vélte, a 
vágykiélési parancsnak ellenszegülni egyenlő a polgár embertípusának 
meghaladásával, Misima szerint viszont az ellenszegülés egyetlen 
üdvözítő formája a végletekig átesztétizált, tradicionális japán 
életforma megőrzése. És persze, ebből következően, a művészet sem 
lehet más, mint ellenszegülés a tőke asszimilációs kísérleteinek: az 
írás nem kulturális önmenedzselési tanfolyam, a színészet nem 
gesztuskavalkád meg léleksztriptízes kiszavazó show, a zenélés nem 
út a mainstream pénzt-pinát-pálinkát! Bada Dada-i szentháromságába. 
És noha elbuktak a bányászsztrájk megtörése és a Live Aid mint 
kulturális gyakorlat bevezetése (1985) után, ez elsősorban azért 



történt, mert a hatalom addigra tökélyre fejlesztette az ellenálló 
közösségek traumatizálásának módszertanát: az emberek menekülőre 
fogták még akkor is, ha addigra megtanulták, közügyeink 
állapota=magánügyeink állapota („faults of civilisation burning the 
private paradise of dreams”[3]– miként e tapasztalataikat összegezte a 
gothfather Peter Murphy vezette Bauhaus).

Magyarországon e tapasztalatok megélése, esztétizálása, 
áthagyományozása sporadikus, de talán itt az idő egymásra találni, 
hiszen elitünk thatcheri tanítványi kiválósága szembeötlő (meglehet, 
még szigetcsoport is kerül, ami ellen háborút lehet indítani). Talán a 
magányos hősök, Cziffra György (az anekdota szerint 
történelmünkben hozzá köthető az utolsó pillanat, amikor a művészet 
erejével sikerült forradalmivá hevíteni a tömeg hangulatát 1956. 
október 22-én), Baksa-Soós János (Kex), az Orfeo kollektíva és 
Benkő Zoltán (CPg) nem is olyan magányosak többé: nem kell tovább 
bámulnunk üveges tekintettel a Szörényi és Bródy talpalávalójára lejtő 
Fred Astaire légies táncát múlt, jelen s jövendő ártatlan áldozatainak 
tetemei fölött.

[1] – Thatcher a következőt mondta a tory képviselők előtt 1984 
nyarán: „Galtieri és az argentinok voltak a külső ellenség. Arthur 
Scargill és a bányászok pedig a belső.”

[2] – „Segély helyett szenet!”

[3] – „a civilizáció mulasztásai // fölégetik az álmok személyes 
édenkertjét” – a teljes dalszöveg itt olvasható: Extázis és agónia 
(Független zenei /h/arcterek), Fosszília különszám (VII. évf. 4.), vál. 
és szerk.: Virág Zoltán. Szeged, JABE a Hallgatókért Kiadói 
Alapítvány – Pompeji Alapítvány, 2006, 122-23.
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