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NAGY TERÉZIA

Az underground zenei szubkultúra
a mai nagyvárosban

A szerzõ tanulmányában egy ifjúsági szubkultúra jelenlétét értelmezi fõleg Szege-
den végzett terepmunkája és interjúk alapján. A bemutatott két profil az underground

elektrozenei szcénához kötõdik részben a party élményfogyasztó kulturális tere-
ként, részben a szubkulturális tevékenységeket bemutató virtuális térként. E ket-
tõ leírása során a hangsúly az underground elektrozenei kultúrához kapcsolódó érték-
és élményorientáció helyezõdik, miközben a kulturális cselekvések helyei és mód-
jai kerülnek számbavételre. A nagyvárosi fiatalokat egyre inkább megérintõ szub-
kulturális minták a nagyvárosi léttõl el, a liminális valóságok felé mutatnak. Az el-
távolodás liminális fázisai visszatérnek az egyén életében, lehetõséget teremtve a
közösségi élmény megélésére és sajátos, szubkulturális értékek megteremtésére.
Mindez a kulturális mintához való adaptálódás és a szubkulturális cselekvések
befogadása, illetve átélése által lehetséges. A szerzõ e jelenségegyüttest a limina-
litás, a deviáns (szubkulturális) karrier értelmezési keretei mentén értelmezi. Az
adaptálódást a befogadói�átélõi�fogyasztói stratégiák kiépüléseként, ezen belül az
átélést pedig élmény-fogyasztásként, a transzra irányuló tevékenységként mutat-
ja be.

E tanulmány egy 1997 óta folyó kutatás tapasztalatain alapul.1 A kutatás témája a jelen
ifjúsági szubkultúrák világában megjelenõ szubkulturális tér � az underground elektrozenei
szcéna � néhány csoportja. Az elektrozenéhez kötõdõ csoportokon belül az underground
képviseli a popularitástól és piacorientált mûvészettõl való elfordulást, egyfajta esztéti-
kai-egzisztenciális lázadásként. Mindez érték- és életmódszemléletekbe sûrítve fogalma-
zódik meg, s a szubkulturális tevékenységekben jelenik meg. A megjelenés formáit az
underground partyk világában, illetve a hip-hop kulturális mintáiban és az ahhoz kötõdõ
tevékenységekben figyelhettem meg. A megfigyelés módszeréül a részt vevõ megfigye-
lést választottam, a tapasztalatokat az értékorientációkra fokuszáló interjúkkal egészí-
tettem ki.

A globális szubkulturális minták és tevékenységek a fiatalok által idõrõl idõre létreho-
zott liminális térben (liminális valóságban) jelenik meg, így értelmezésemben ez is sze-
repet játszott. A partykon és más tereken részt vevõ fiatalok által létrehozott és dinami-
kusan változó valóságokból kialakított értelmezéseim annak bemutatására irányul, ahogy
egy szubkulturális szcéna a domináns társadalomból és annak korlátaiból a kifelé vezetõ
utat keresi a többségi társadalom által deviánsként értelmezett tevékenységek vagy a
tudatmódosítás által.
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Szubkultúrák, ifjúsági szubkultúrák

A szubkultúrák a domináns társadalom kulturális mezejében jelennek meg, annak egy
értékét, értékkomplexumát középpontba állítva, választanak olyan kulturális cselekvése-
ket, amely eltérõ a többségi kultúráétól, de a csoporton belül azonosak. A csoportok
létrejötte egy közös válasz megtalálásában, hasonló érték- és tevékenységorientációk
mentén lehetséges. A hiányra adott kulturális válaszokat a szubkultúrák jelenítik meg
az egyének számára. A kulturális megoldások és a közösséghez való tartozás biztonsá-
ga teszi lehetõvé, hogy az egyén számára elfogadhatóvá váljon egy, a dominánstól elté-
rõ cselekedet. A domináns kultúra mezején belül több szubkulturális megoldási modell
választható � a választás azonban függ a látómezõ szélességétõl, a szubjektív értékpre-
ferenciáktól és egy sor döntéstõl. A kiválasztás után az egyén azonosulása is fokozatos,
a szubkulturális karrier kiépülése nem azonnali.

A szubkultúrák olyan problémamegoldási modellek, melyeken belül az egyén érvé-
nyesülni képes (Rácz 1989:25), ugyanakkor kifejezheti másságát. A csoport kész kultu-
rális válaszokat kínál (Hoppál 1984:386), melynek mentén az egymással interakcióban
állók között olyan pozitív belsõ klíma jön létre, amely az összetartozás érzését kelti �
kifelé pedig ellenséges vagy zárt (Brewer 1998). Közös csoportnorma, kulturális ízlés és
fogyasztás, szimbólumrendszer és nyelvi szimbólumrendszer jellemzi a szubkulturális
csoportokat. Ezek alapvetõen eltérnek a többségi társadalométól, ugyanakkor a csopor-
ton belül nem homogének, mert az egyes egyének különbözõ módon és mértékben
azonosulnak a szubkulturális mintával.

A szubkultúrák nem függetlenek a többségi társadalom kultúrájától és normájától �
inkább tekinthetõk azon belül sûrûsödési pontoknak. Ezzel párhuzamosan az általuk
bemutatott kulturális mintákat kulturális szövegként kell kezelni, melyben a kultúra nyelve
mindaz a szellemi és materiális termék, melyet létrehoznak a résztvevõk, csoporttagok,
akik maguk egyénenként is részesei a domináns kultúrának (is).

Ezáltal a többségi társadalom és az abban megjelenõ más szubkulturális csoportok
kontextusai a vizsgált szubkultúrának. A vizsgált szubkultúra pedig csak ebben a kon-
textusban, pillanatnyi tér-idõ kontextusában érthetõ, ezért annak interpretálásakor ezt
figyelembe kell venni.

A kutató által létrehozott képek egy nem létezõ valóságot hoznak létre, mindazok-
ból az információkból, melyet egy hosszabb idõintervallum folyamán gyûjt össze. Lehe-
tõség van a szubkultúrában részt vevõk látásmódjának, életstílusának, kulturális mintá-
inak megragadására, ahogyan a társas kontextusban megjelennek, de azok mind egy-
szeri és megismételhetetlen, eseti konstrukciók. Ezeknek az egyedülvaló jelenségeknek
az értelmezése során megfigyelhetõ azonban, hogy amikor a fizikai, pszichés készteté-
sekre megjelennek a cselekvések, azok bizonyos kulturális minták mentén szervezõd-
nek. Ezek a kulturális minták egy közös kulturális-társadalmi valóság válaszmodelljei; a
valóság felszeletelését jelenti azokat külön vizsgálni, ám ugyanakkor ezzel válnak meg-
foghatókká. E minták egymás viszonylagosságában nyerik el értelmüket (lásd Hebdige
1989:130), egymástól eltérnek. Még ha valamelyik domináns is, egy másik szemszögbõl
� a szubkulturális aspektusból � bizony eltérõ.
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Az ifjúsági szubkultúrák megközelítése

A szubkultúrák egy adott nyelvi, etnikai, társadalmi státusbeli dimenzió mentén alakí-
tanak ki szubkulturális modelleket; az ifjúsági szubkultúrák egy közel azonos társadal-
mi valóságban választanak különféle minták közül, habár a fentiek indukálhatnak bizo-
nyos típusú választást. Ez az indukálás azonban sokkal inkább arra irányul, hogy adott
spektrumot kínál fel a modellekbõl.

Az ifjúsági szubkultúrák a saját társadalmon belüli különlegességként és másság-
ként jelennek meg a kutató számára, azaz �egy közös, a kutató és kutatottak számára
egyaránt ismert valóság kontextusába vannak beágyazva� (Niedermüller 1984; Harman
1998; Thornton 1996). S ha ez a közös kontextus létezik is, annak értelmezése és a
szubkultúrák sajátságai szûk kódokkal bírnak. A vizsgált kultúra és a kutató, a kutató és
az olvasó diskurzusában válik nyilvánvalóvá a realitás, s ennek segítésére kell kialakítani
egy interszubjektív fogalomkészletet, amelynek kialakítása során a megfigyelésnek és
részvételnek, az interpretációnak kell eszközzé válnia.

Az ifjúsági szubkultúrák a nagyváros kulturális terén belül jelennek meg, s olyan
konfigurációknak tekinthetõk, melyeknek története rövid, s maguk változékonyak. Ki-
alakítanak egy viselkedési mintát, amely csak rájuk jellemzõ, és �bár az egyének termé-
szetszerûen különböznek, az adott kultúra stílusa egy egységes és ideálisnak tartott
életmódot alakít ki, illetve annak követésére szorítja az egyént. [�] egyúttal egy alapve-
tõ ethosz jön létre a közösségen belül, amely áthatja a viselkedés mindennapi szféráit
éppúgy, mint az ünnepi rítusok világát.� (Hoppál 1984:375).

Az ifjúsági szubkultúrákkal konzisztens kulturális minták a mindennapok világából
kiemelkedõ szent tér és idõ konstellációiban jelennek meg. Ezek a szent terek és idõk
nem az évkörhöz, életciklushoz kapcsolódnak, hanem bárhol megnyílhatnak, ahol a
kortársak megjelennek, és a maguk közötti lét pillanatait élik meg. A kulturális minta a
mindennapokat is áthatja, mégis a szubkulturális cselekvés a szubkulturális közegben
manifesztálódik, amely közeg a liminális terekre jellemzõ sajátosságokat mutat.

A kutatás során alkalmazott értelmezési keretek

A deviancia, mint lehetséges értelmezési keret

Terepmunkám olyan területen folyt, amelyet a devianciaértelmezés is magáénak vallhat.
A saját kultúrájából felbukkanó kutató számára az eltérés ugyan lehet szembeötlõ, de a
deviancia tradicionális értelemben alkalmazott fogalma nem fér meg a kulturális pluraliz-
mus fogalma mellett. A normális és nem normális felosztás � amely egy szociális konst-
rukción nyugszik � csak szigorú határok között alkalmazható. A (szub)kultúrák nor-
mális és abnormális kategóriáit � belsõ kategóriáit � éppúgy relevánsnak kell tekintenünk,
hiszen az egyes élethelyzetekre kidolgozottak, a szubjektum intimitását védõ normatív
rendek egymás mellett mûködnek, és jól mûködnek. A domináns kultúra irányából
megjelenõ értékelések � mint amolyan értékelések � a �mi�-tudatunk kiterjesztései, a
megismerõtevékenység során tartózkodni kell tõle.
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A deviáns karrierként való értelmezéséhez

A deviáns karrier � esetünkben a fentieket posztulálva a szubkulturális karrier � a szub-
kultúra elõterébe való belépéssel kezdõdik. Elõzményeként a valahová tartozás igényét
kell feltételeznünk, valamint egy, a szubjektum látóterébe kerülõ mintákból álló halmazt.
A választásával integrálódik egy-egy kulturális mintához. Az integrációval párhuzamo-
san az alternatív státus-presztízs keresés is megjelenik.

A csoporton belüli norma határozza meg azt, hogy mi karrier, és mi nem az. Az
általam megismert területen ez gyakran egybeesik egy, a domináns társadalomban nem
normalizált tevékenységgel2 és annak negatív megítélésével, de a karrier mégis a vonat-
koztatási csoporttól függ. Éppen e kettõs értékelés miatt fontos a szubkultúra belsõ értékei
szerint való értelmezés.

A szubkulturális karrier értelmezése során a befogadói-átélõi-fogyasztói stratégia ki-
épülése vált megfigyelhetõvé, azaz a szubkulturális tevékenységek és a kulturális tudás
elsajátításában való elõrehaladás lépcsõfokai. Ezek a lépcsõfokok: a megismerés, a kultu-
rális tevékenységek jelentõségének megismerése, a tevékenységekben való részvétel és a
kulturális tudás elsajátítása.

A liminalitás mint értelmezési keret

A szubkulturális cselekvések helye és ideje liminálisnak tekinthetõ, hiszen a hétköznapi
munkahely-iskola-otthon terétõl legtöbbször távol esik, a nappallal szemben az éjszaka
a hangsúlyos, a hétköznappal szemben a hétvége. A fiatalok maguk között vannak, s a
konszenzuális mintáknak megfelelõen viselkednek, egymás közötti szabályok szerint; nincs
hierarchia, egalitáriusak� A hétköznapi normát, struktúrát, szerepeket, személyiséget,
kapcsolatokat felváltja az, ami a liminális térben jóváhagyott és kialakított.

A hagyományos turneri liminalitás (Turner 1977; 1998; Pentikäinen 1981) fogalmá-
tól ez annyiban tér el, hogy az átmenet két hétköznap között jelenik meg, és ugyan-
olyan helyzetbe tér vissza a liminalitás terébõl a résztvevõ. Az átmeneti szakasz itt már
nem életszakaszokat köt össze, hanem egy nagyon fontos esemény (a stresszoldó tár-
sas együttlét) vissza-visszatérése és ismétlõdése az egyén életében.

A fiatalok a megszokott norma- és struktúrarendszert elhagyva lépnek be a preferált
szent térbe, ahol egyforma állapotra redukálódnak, és magukra vehetnek viselkedésmintá-
kat. A viselkedésminták felvétele kapcsán a szubkulturális karrierértelmezésnek lehet helyt
adni, miszerint az egyének a szubkulturális minta által felkínált lehetõségekbõl nem egy-
forma arányban fogyasztanak, és ez a csoporton belül presztízs, karrier építésére ad lehe-
tõséget, amely alternatívája lehet más, a domináns kultúrában legitim karriernek. E kar-
rier mentén értelmezik maguk is a részvételt, a közös mintához való integráltság fokát.

A közös liminális tér megnyilvánulása lehetõséget enged az egyénnek a saját liminális
valójában történõ megjelenésre � azaz saját, megkonstruált énje és nárcisztikus fantá-
ziavilága jelenik meg e tereken. A különálló, a kortársak által preferált tér hátrahagyásá-
val visszatér a normális, a felnõttek normarendje által uralt hétköznapokba.

Az ifjúsági szubkultúrák liminoid tere3 olyan élményt nyújt a részt vevõ fiataloknak,
amely annak az ismétlésére készteti õket. Az élmény, a szubkulturális tevékenységben
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való részvétel kiemelten fontos, s annak átélése és fogyasztási módja még inkább. Az
átélés és kulturális tudás mélysége hangsúlyos az általam vizsgált szubkultúra életé-
ben, ennek mentén határozzák meg a presztízst, annak relatív értékét.

A transz és a transztechnika

Az átélés tehát kulcsfontosságú, esetünkben a kulturális tudás elsajátításának egyetlen
módjaként kerül számbavételre. Elsõsorban a party kulturális tere és a zene, valamint az
elérni kívánt élménykomplexumok kapcsán lehet a transztechnikákról beszélni. Mind-
ezek egy közösségi érzés (communitas) elérésére és az abban, a közösség által birtokolt
tudásból való merítésre irányulnak. A kollektív tudás buboréka a megváltozott tudatál-
lapot liminális terében van jelen, ott birtokolható, az ahhoz vezetõ út sok és sokféle.

A transz megváltozott tudatállapotra utal (Grynaeus 1998), amely nem irányítható,
látszólag törvényszerûség nélküli, akritikus, így értelemmel értelmezhetetlen. A megér-
tésre az átélés lehetõségét kínálja fel.

A sámánizmust, a sámánszertartást sokszor használják mind a résztvevõk, mind
pedig a kutatók a partyélmény analógiájaként. Mindkettõben ismert a transz elérésének
három módja: az önhipnózis, a zene és a tánc ritmusának átélése, a tudatmódosító szerek
alkalmazása.

A partykon jól megfigyelhetõ az, ahogyan a résztvevõk a zenével eggyé válnak, ki-
dolgozott mozdulatsorokat ismételve. A monotonitás és a dobritmus stimuláló hatása
önmagában is elegendõ a transz eléréséhez, de gyakran segítik elõ stimulánsok és hal-
lucinogén anyagok fogyasztásával. A beavatottság mércéje is lehet az, ahogyan az egyes
zenei stílust, az elérni kívánt élményt és fogyasztott drogot kombinálják, hogy egy
meghatározott élménykomplexum felé induljanak el. Az élmény-drog kompatibilitás
helyes megválasztása a befogadói-átélõi stratégia kiépülésének része, majd pedig a he-
lyes kombináció megismétlése a fogyasztói stratégia felé mutat. A személyes bizton-
ságérzet határain belül szívesen próbálkoznak még ezután is más drogokkal és drog-
kombinációkkal. A szubkulturális csoportba való adaptálódás során az egyén sok drog-
élményrõl szóló narrációval találkozik, illetve a beavatásszerû droghasználat során is, a
mentor felügyelete alatt.

A megváltozott tudatállapot szubkulturális értelmezésben egy olyan, a tudatban
megnyilvánuló nyitottságot jelöl, amely a valós világ más dimenzióira irányul. A nyi-
tottsága folytán jut a résztvevõ pszichedélikus élményhez.4 A beavatottság szempont-
jából magasabb in-group presztízst elérõk a mindennapokba, a liminoid téren túlra is
magukkal tudják vinni a transz során megszerzett tudást: megértésrõl, átélésrõl beszélnek,
melynek során az értékek átrendezõdnek, a világ összhangzata pozitívvá válik, �elfelej-
tett tudások� válnak hozzáférhetõvé. A rekreációs droghasználók ezért is nem tartják
deviánsnak a drogfogyasztást.

A transz elérése érdekében a különbözõ transztechnikák megválasztása már annak a
tevékenységnek a része, amelynek során a set és setting tényezõket befolyásolni igye-
keznek. A tevékenységhez hozzátartozik az egyént körülvevõ társas és fizikai környe-
zet kiválasztása: annak pozitív, bensõséges volta jó élmény irányába terelheti a party-
utazót.
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A városi kultúra mint kulturális szöveg

Az életmódkutatások a mindennapira irányulnak, a városi kultúrában végzett, az élet-
módra irányuló megfigyelések pedig sokszor olyan területen zajlanak, amely a mindennap-
ok során is elérhetõ lehet. Az általam vizsgált terület mégis a család (otthon) és a mun-
kahely (iskola) területén kívül esik, oda, ahol a részt vevõ fiatalok a maguk közötti lét
örömét átélve hoznak létre különálló, virtuális tereket. Ezek olyan szenttér- és -idõkons-
tellációk, amelyek a mindennapok során jelennek meg.

A szubkultúra sajátságait mint összefüggõ részterületeket kellett vizsgálni, még ha
az egyes területek megfigyelése önálló értelemmel is bírt volna. Az, ahogyan az egyes
területek az értékrendszeren, az esztétikumon és az egzisztencián keresztül összefügg-
nek, legalább olyan fontos, mint maguk a részletek.

A résztvevõk konstruált valóságainak megragadása a feladat, mely egy minden ér-
zékszervre ható valóságban jelenik meg a kutató elõtt. Közöttük lenni és a sajátságo-
kat, különbözõségeket éppúgy felismerni, mint az azonosságokat, a kutató feladata, aki
természetszerûleg modellekbe, kulturális mintákba rendezi a konstruált valóságról alko-
tott valóságát. Az általa konstruált imaginárius mûvek egy, a valóságban nem létezõ
valóságot hoznak létre. Amiatt, hogy a résztvevõk a saját konstruált valóságukat pilla-
natnyi relációban jelenítik meg, az értelmezés sokszor eltérõ narratívákká lazult. Mind-
egyik szükségszerûen a valóság egy szelete.

A terepmunka és a kutatás módszerei

A terepmunkám 1997-ben kezdõdött Szegeden, majd a késõbbiekben Budapesten és kör-
nyékén zajló partykhoz kapcsolódott. Több irányból találtam ugyanahhoz a kulturális
térhez, melyet az underground elektrozenéhez kötõdõ kisebb, egymással interakcióban
álló csoportok alkottak. A csoportok két kulturális térben jelennek meg, az egyes szub-
jektumok azonban esetlegesen csak egyik felé éreznek kötõdést. E két tér egyike a party
tere, a másik pedig a hip-hop életmódhoz kötõdõ szubkulturális tevékenységek virtuális
terei.

Az underground elektrozenei szcénában több stílus is bír in-group kódokkal, mégis e
két profil mentén adódik jó lehetõség az interpretációra.

A csoport, melyet vizsgáltam, több kisebb csoportból és más, azokkal interakcióban
álló személyekbõl állt. Mindannyian részt vettek (különbözõ intenzitással) az említett
kulturális tereken folyó tevékenységekben. A megfigyelést tehát egy egymással intenzív
interakcióban álló csoportra és az annak perifériáin megjelenõ személyekre kellett kon-
centrálnom (Cohen 1969:273). A csoportok egy-egy közel azonos értékvilághoz integ-
ráltak, tevékenységük ezt az integráltságot és az egyén által a kulturális tudás elsajátí-
tását és az átélést megköveteli.

A résztvevõket beavatottságuk szerint (az átélõi stratégia szerint) koncentrikus kö-
rökként lehet elrendezni a kutatói konstrukcióban. A szubkultúra fõáramában, közép-
pontjában (mainstream) azok jelennek meg, akik a szubkulturális tevékenységekbõl in-
tenzíven kiveszik a részüket: DJ-ék,5 MC-k,6 profi és magas (in-group) esztétikai szintet
képviselõ graffitisek és az extrém sporttevékenységben részt vevõk. Idetartoznak azok
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is, akik szinte állandóan és hosszabb idõintervallumban jelen vannak. A következõ szin-
tet a beavatottak, de nem állandó résztvevõk jelentik, míg az azt követõ szinten vannak
jelen mindazok, akik a beavatottság legszélesebb körû fogalmát tekintve sem beavatot-
tak � õk azok, akik külsõdlegesen vagy néhány cselekvési formában adaptálódtak a kul-
turális mintához (mintakövetõk), de a kulturális tudás elsajátítása nélkül.

A csoportok a rivalizálások ellenére is a szubkultúra körvonalain túlra közösen lép-
nek fel a közös esztétikai érték világának és az életstílus-koncepciónak a védelmében.
A közös tevékenységek és kulturális-virtuális terek mellett ez tette lehetõvé az együttes
vizsgálatot.

A terepmunka során elõnyben részesítettem a részt vevõ megfigyelõi módszereket
és a strukturált és strukturálatlan interjútechnikákat.

A party terében az úgynevezett üldögélõs helyeket preferáltam, ahol szinte minden-
ki megfordult, és ami a zenei térnél valamivel csendesebb: ez a verbális kommunikáció
színtere. Itt nyílt alkalom újabb kapcsolatok kialakítására, megerõsítésére, gyors infor-
máció- és élménycserére.

Az interjúk és beszélgetések további részei délutánonként, kora esténként, esetleg a
partyk után, reggel folytak. Ezek egy része klubként is funkcionáló kultuszboltokban,
míg mások kevésbé jellegzetes helyen történtek. A kiemelt jelentõségû tereken való rész-
vétel egy fokozott és állandóan változó megismerést eredményezett. Az értelmezési keret
is fokozatosan változott. A modellek, amelyeket megpróbáltam felrajzolni, szükségsze-
rûen változtak, hasonlóan ahhoz a komplex kontextushoz is, amelyben a szubkulturá-
lis csoportok jelen voltak, s interpretálták önmagukat. Így egy idõintervallumon belül
összeszedegetett képek montázsa az, amely rendelkezésemre áll, melynek sajátsága még
az is, hogy a képek különbözõ megértési szinteken jutottak el hozzám.

Az interjúk során igyekeztem elsajátítani a szubkultúra nyelvét, ennek interpretálá-
sához egy részben már meglévõ interszubjektív fogalomkészlet vált szükségessé.
A szubkulturális csoport által használt szlengek jelentõs része angolból átvett, a szöve-
gekben keveredett a magyar nyelvi környezettel; gyakori a kettõs fogalomhasználat.

A megismerõtevékenység során az élményközeli és -távoli beszámolók, a saját szub-
jektív benyomásaim hatottak a dinamikusan változó értelmezésemre és annak kereteire.

Két kulturális tér � közös résztvevõk

A két kulturális tér, amely most bemutatásra kerül, néhány vonásában megegyezik. Elõ-
ször is a résztvevõk köre közel azonos, azaz mind a két szubkulturális közegben meg-
jelennek, részt vesznek. Másfelõl a közös vonás az elektrozenéhez való kötõdés, ahhoz
valamiféle ideologikus módon kötõdõ fogyasztási minta és értékpreferencia követése.
Elsõként az elektrozenéhez kapcsolódó partyteret fogom szemléltetni. Az elektrozenei
szcéna egy sokszínû kulturális tér, több kulturális törzset vonz magához, ennek csak
egyike a hip-hop � amely utóbb kerül bemutatásra.

A party és partykultúra bemutatása során egy közel általános profilra koncentrál-
tam, a specifikus vonásokra csak néhány helyen állt módomban kitérni.
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A party, az elektrozene és a DJ

A party a zene és a tánc, a társas és a narcisztikus együttlét színhelye, amely speciáli-
san élményfogyasztásként is értelmezhetõ. Ugyanakkor olyan liminális térként funkci-
onál, amelyben a beavatás és az átélés kiemelkedõ jelentõségû.

A zene a DJ kezén válik valósággá, mágia, amely elvarázsol, a hétköznapokon belüli
ünnepeket jelenti, a liminoid térben pedig a transz, a transzperszonális kommunikáció
eszköze. A zene segítségével a DJ élményt, hangulatot közvetít, játékot hoz létre, ma-
gával viszi a party résztvevõit egy létezõ világ reflexiója vagy egy pszichedélikus élmény
felé, amely a jövõt vetíti elõre, vagy az éteren át a világ más dimenzióit nyitja meg.
Az elektrozene folyamatos és monotonnak tûnõ ritmusa, a dobritmus, a hangminták
sokfélesége és effektjei, a kaotikus motívumok struktúrája a DJ kezén, technikai eszkö-
zök (lemezjátszó, keverõ, sampler) és bakelitlemezek segítségével jön létre (Bockie�Fever
2001). A zene szinte végtelen lehetõsége több formalizált stílus és a közöttük való ka-
landozás színtere lett � a hangeffektusok pedig egy eksztatikus állapotra irányulnak. A
zenei transztechnika azon alapul, hogy a zenei snittek ismétlõdése, a ritmus fokozatos
gyorsulása a szívritmust stimulálja, ez azonban a részvétel intenzitásától és a beava-
tottságtól függ. A zene és a DJ közvetlen interakcióban áll a partyrésztvevõkkel, akik
tömegként, de korántsem tömegízléssel vannak jelen, és kontroll alatt tartják a befogad-
hatónak ítélt zenét. A DJ által felkínált élmények bizonyos mûfaji és stíluskereteken7 belül
elasztikusak, képlékenyek. Mint transztechnikának nagyon fontos a ritmus, mégpedig a
két ritmus: az egyik, amelyet a dobgép segítségével kevernek a zenére, illetõleg a zene
ritmusa, amely a DJ felszerelésével befolyásolható.

A zene átélése során a ritmus birtokba veszi a testet, önmagára hangolja az �utazó�
tudatát. Ezt ritmusos mozgás kíséri; a partykon jól megfigyelhetõ, hogy a beavatott utazók
kidolgozott mozgásokat alkalmaznak, amelyek monotonon ismétlõdnek, s a ritmussal
együtt gyorsulnak. A nem ritmusra alapozó zenei transztechnikák a befelé figyelés
önhipnotikusságára támaszkodnak.8 Az introspektív magatartás gyakran párosul narcisz-
tikussággal, amely a party kulturális terében visszatérõ motívumnak tekinthetõ. Az egyén
narcizmusa és a liminalitás mezejére kreált énjének együttese a világtól való teljes elkü-
lönülést még inkább segíti (Fejér 1997; Lajtai 2000.)

Mindezeket a hallucinogének vagy stimulánsok9 megválasztásával segítik. Azaz a
tudatos tudatmódosításhoz szükséges ismeretek birtokában a kívánt élménykomplexum
(egy igen tág intervallumon belül) megválasztható. Az élmény-drog kompatibilitás rossz
vagy jó megválasztása rossz vagy jó élményhez, sikeres extázishoz vezethet. Beavatott-
sági szintjükhöz mérten képesek megválasztani a módot, ahogyan a transz élményét
megközelíthetik, illetve annak átélési módját.

A megváltozott tudatállapot szubkulturális értelmezésben egy olyan, a tudatban
megnyilvánuló nyitottságot jelöl, amely a valós világ más dimenzióinak meglátását is
lehetõvé teszi. A beszámolók megértésrõl, átélésrõl, olyan dolgok átélésérõl szólnak,
melyet tudatosan nem érthetünk. A transz élményén keresztül egy intuitív és a nor-
máktól felszabadult megértés válik lehetõvé. A világ jelenségeinek összhangzata nyilvá-
nul meg benne.

A transz a befogadói-átélõi-fogyasztói stratégia mentén a kipróbálástól a bevett mód
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irányába hat, ez a kulturális tevékenységekbõl való választás és fogyasztás mennyisé-
gére is utal, azaz a nem fogyasztást is egy �fogyasztói magatartásként� lehet értékelni.

A party 7�12 vagy ritkán ennél több órás összejövetel, melyen a tánc és a zene mellett
a vizuális élményeknek is kiemelkedõ szerepük van. A partyn a résztvevõk egy olyan,
nem mindennapi élményben vesznek részt, melynek során a több információs csator-
nán feléjük áramló, önmagában is transzélményhez hozzásegítõ részek egységként veszik
igénybe fizikai és pszichés valójukat.

A pszichésen rendkívüli módon hangolt közönség audiovizuális élmények által jut
eksztázishoz, mintegy önmagát a zene és ritmus részeként átélve. Az interjúalanyok
többsége arról számol be, hogy eggyé válik a ritmussal. A ritmus a test perifériáin ke-
resztül a test belsõbb pontjai felé haladva az egészet birtokolni akarja, és képes is erre.
A kezek, lábak, fej ritmusos mozgása után többen arról referálnak, hogy a bensõjükben
is �éreznek valamit�. Ez elsõsorban a szívre koncentrálódik, hiszen míg a zene ritmusa
a bemelegedés szakaszában a szív dobogásának ritmusával közel azonos, a ráhangoló-
dást követõen fokozatosan gyorsul. A zene és a szívdobogás együttes gyorsulása, a
vizuális élmények általi izgalmi állapot létrejötte egyfajta eksztázishoz vezet.

A zene és ritmus egészének megkomponálása, a résztvevõk ráhangolása az alkotás
folyamata. Mint ahogyan a hagyományos, népi alkotásokban a közösségi alkotás és egyéni
kreativitás összekapcsolódott, s kialakította a mindkettõjük számára elfogadható alko-
tást, akképpen a DJ és a party résztvevõi is egymást figyelve és kontrollálva hoznak létre
egy alkotást, mely a DJ technikai, zenei ügyességét fémjelzi, megfeledkezve a másik ol-
dalról. Mivel az underground DJ-k alkotásai a jelenben jönnek létre, és a jövõben nem
reprodukálhatók, hiszen esetiek, azt kell hogy lássuk, hogy a party résztvevõinek is sze-
repük van az alkotás folyamatában, hiszen állandó visszajelzõi az élménynek. Annak,
hogy jó-e az élmény, s hogy egyáltalán képesek-e fogni az éterben úszó jeleket, s a maguk
számára dekódolni.

A party jelentése: lerázni a stresszt és élményekkel feltöltõdni. Ahhoz, hogy ez minél
tökéletesebben végbemenjen, a DJ mintegy élményeket nyújt át zeneileg, segítõi pedig
vizuálisan. A mû �egy interpretációban válik befejezetté, amely ugyanakkor alkotás lesz,
mert választás és kompozíció volt � még ha a kiválasztást és a komponálást nagymér-
tékben igénylõ eseményeké is. [...] az esztétikai minõség annál evidensebb lesz, minél
tudatosabb a szándék, hogy az események tág kontextusában elõforduló tapasztalato-
kat azonosítsák és kiválogassák azzal az egyetlen céllal, hogy felismerjék és legalább
mentálisan reprodukálják õket. Koherencia és egység kutatása és létrehozása ez az ese-
mények közvetlen kaotikus változatosságában; egy olyan befejezett egész keresése,
amelyben az alkotórészeknek »úgy kell összekapcsolódniuk, hogy egyetlen rész áttétele
vagy elvétele nyomán szétessék és összezavarodjék az egész«.� (Eco 1998:240.)

Az egész élmény eljuttatása és befogadása különös közösségélményt (�tribal feeling�)
hoz létre (Fejér 1997), amelyben mindenki a maga élményére koncentrálva várja a felol-
dódást. Ugyanakkor a közösségiség is szerepet játszik, az hogy sokan ugyanazt élvezik.
A feloldódást a közösségben sokszor az egyéniség elvesztéseként értékelik, míg interjú-
alanyaim többsége ennek ellenkezõjérõl gyõzött meg: úgy élték meg, hogy az egyénisé-
gükön keresztül sokféleképpen látták a világot, a többi résztvevõt, s egy sokkal széle-
sebb spektrumú látásmódról számoltak be. A közösség egyenlõ tagjaként értékelték
helyzetüket, amely együttlétben a közös eksztázisélmény a preferáns.
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A party több térkomponens szervezõdése. Szükségképpen eleme egy centrum, amely
a tánc és a táncos mozgások színtere, ennek perifériáján a résztvevõk más transztech-
nikákban mélyednek el: a zene, zene-drog, zene-drog-élmény preferenciák megjelené-
sének helye. Az e térben való mozgás a kontaktusok, interakciók megidézésére ad lehe-
tõséget.

Más téregyüttesek is fontos részét alkotják e kulturális tér fizikai összetételének: a
beszélgetõs-üldögélõs chill-out room,10 a büfé frekventált helyei, a bejárat és az azon
kívül esõ rész, a mellékhelyiségek a találkozások speciális interakciós területei.

A partynak idõben is több elkülönülõ szakasza van. A party terén kívül még megelõ-
zi a készülõdés szakasza: a találkozások, öltözködések, a drog beszerzésének és az in-
formálódásnak az idõszaka. A partyra való megérkezés elsõ szakasza lezáródik éjfélig, de
a nagyobb létszámban való jelenlét idõszaka ekkor kezdõdik, s ekkor indul meg a tánc is.
Hajnali kettõig szinte mindenki megérkezik. Az audio- és vizuális élményekkel megidé-
zett élmények tetõfoka fél kettõ és három óra között következik be általában, illetve sza-
badtéri (open air) partyk esetében a hajnali napsugár megjelenésekor. Három óra után,
a party végéig, reggel hatig vagy kilencig folytatódik a tánc és az élményszerzés más
technikái. Ha a party délután végzõdik, a délelõtti órák beszélgetésekkel és pihenésekkel
(is) telnek. Többnapos összejövetelek esetén e szakaszok megismétlõdnek, de abban az
esetben a rekreációs tevékenységek hosszabbak, s a party teréhez kapcsolódnak. A na-
gyobb partykat követõen �after partykat� szoktak szervezni, amely hangulatában és
helyszínében eltérõ a partytól.

A vizuális élmények a partytechnika fényeffektusaiból, a kivetítõn pergõ filmbõl, a társak
látványából táplálkoznak. A stroboszkóp fénye által felszaggatott vizuális élmény sajá-
tos body-artot teremt: a narcisztikus táncmozgás pillanatai ezek. A társak látványa sa-
játos setting tényezõként fogható fel, melynek során a party többi résztvevõjének han-
gulata, pozitív vagy negatív megélése befolyásolja az egyén hangulatát, s ez öngerjesz-
tõ folyamatként is mûködhet. A speciális gép által létrehozott füst és a füstön megtörõ
fények a láthatóság és rejtettség káoszát teremtik meg, melyben a narcisztikus és a tár-
sas élményvilág elegyedik.

A stimulánsok és hallucinogén szerek használata a szubkultúrán belüli normák sze-
rint legálisnak minõsül, a party élményét segítendõ fogyasztásuk természetes. A fogyasz-
tási szokások megismerése a deviáns és normális, a szubkultúra kontextusában való
újraértelmezéséhez vezetett. A kulturális minta életfilozófiája, az egyéni és közösségi
drogpreferenciák, a kognitív és kollektív útkeresés dimenziója mentén kell értelmezni.
Az átélés fontossága a party kulturális terében és a hozzá kapcsolódó tevékenységek-
ben kiemelt, az interjúalanyok által többször említett dolog. Élményorientált, maxima-
lista és beavatott rítus része a drog fogyasztása. A fogyasztói stratégiák körül a virtuális
térben posztmodern törzsek alakultak és alakulnak ki, melyek bizonyos életstílusok, zene
és élmény mentén formálódnak. Az élmény-zene-drog kompatibilitások tudatos hasz-
nálata részben kötött (ajánlatos) az elérni kívánt élménykomplexumhoz, másrészrõl egy
nem biztosított élmény irányába szabadon választható� A partykon megjelenõ drogok
eufóriát, szuperszenzibilitást váltanak ki a használókból, azoknak introspektív vagy él-
ményorientált magatartása sajátos feelinget teremt, melynek során a set és setting té-
nyezõk befolyásolják az egyéni élményt. A saját élmény másokra való kivetítése (s a
feedback11) sajátos közösségiséget (communitast) teremt (Turner 1998). Az élmény
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mintegy transzperszonálissá válik, melybõl bárki meríthet; a résztvevõk több csatornán
át � a hagyományos kommunikációs csatornát nélkülözve � szereznek információkat,
mely a tudatalattiba szorul, s a szakértõi, specialista droghasználat segítségével gondol-
ják a tudatba visszaemelhetõnek (Fejér 1997:18).

A �partyutazó� sajátos módon felkészül arra az élményre, amely várni fogja õt. Vá-
rakozik, ismerkedik és beszél a lehetséges élményekrõl, merít a korábbi élményeibõl.
A kollektív élmény, a közös tudat egy, a stressztõl felszabadított helyre kerül, a horror
vacui élmény helyére, s a várakozásnak megfelelõen integrálódik. Az integrált élmény
felfogása a liminális helyzetben lehetséges, amikor elcsendesedik a státus és a hierar-
chia, s nem marad más, csak az egyenlõ együttlét. A partyélménytõl való eltávolodás
után kevés lehetõség adódik annak átérzésére, a mindennapi stressz visszafoglalja he-
lyét. A liminális élmény pozitív érzetei azonban ismétlésre orientálják az egyént. Nem
tudatosan dolgozza fel az illetõ, ezért csak jó vagy rossz voltát tudja pontosan megha-
tározni, azt nem, hogy mit él át. Az élmény tehát a transztechnika által felszabadított
stressz helyére kerül, amennyiben szükséges feltétele a transzélménynek, s egyáltalán
a valóságérzékelés e módjának, hogy feszültségektõl mentesen fogadják be. A party
liminális helyzete több-kevesebb rendszerességgel visszatér az egyén életébe.

A test lesz a jelentésközvetítõ a külvilág és a tudat(alatti) között. A testben nyilvá-
nul meg az a szimbolikusan konstruált rendszer, amely tulajdonképpen sem a jeladó-
ban, sem a jelvevõben nem tudatosul, a kettejük közötti teret tölti meg, s nyeri el önálló
létét, a két jelmachinátorral pedig nem tudván mit kezdeni, érzetekkel bombázza.

A bekövetkezõ látomás egyfelõl szubjektív élmény, másrészrõl a világnézet által be-
folyásolt látomás egy valóságon túli valóságról (lásd pszichedélikus élmények). Az érze-
tek nem dolgoznak szûk kódokkal, a legszélesebb spektrumú jelentéstartalmak jelennek
meg, mintegy asszociációként. Az értelmezést befolyásolja a fizikai környezet (például
a látvány), illetõleg a társas környezet, minthogy az ezek által keltett hangulatok befo-
lyásolják az élményt.

Alig tudatosult valóságélményekrõl számolnak be a sámánok is, amikor különbözõ
hallucinogén szerek hatása alatt az élet és halál, a valós és a transzcendens között le-
begnek. Ez a liminoid szakasz hasonlít talán leginkább a partyrésztvevõk élményéhez,
függetlenül attól, hogy az utóbbiak használtak-e valamilyen tudatmódosító szert.

Szemben tehát a turneri liminalitásfogalommal, a party résztvevõi úgy élik meg az
átmenetet, hogy az nem egyik életszakaszból egy másikba vezet át, hanem a minden-
napok közötti olyan szakasz, amely kiemelt fontossággal bír. Itt már nem az új, a társa-
dalmi státusban való elõrelépés az, ami a liminális szakasz fõ funkciója, hanem maga a
liminális szakasz nyer különös szerepet az egyének életében. A maguk között levés, az
egyenlõség és az érvényes normák másságának szenzációja a vonzó ebben az állapot-
ban.

A party communitasában mindenki egyenlõ, de nem egyforma, a jelenben való cse-
lekvés lehetõséget ad a valami másként való megjelenésre. Az egyenlõség lehetõséget
teremt az ismerkedésre, a továbbállásra. Az érvényesülõ normarendszer nem bonyo-
lult, az alapvetõ megbecsülésen és megbecsültségen túl a legfontosabb, hogy a résztve-
võk úgy legyenek jelen, hogy az másokat ne bántson.12 Azaz elmondható, hogy a cso-
port által szabályozott norma érvényesül, amelyet maga a csoport kontrollál és dinami-
kusan változtat is. A kontrollt egymás közelsége teremti meg, de valójában flexibilis.
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A partyn a communitas annyiban érvényesül, amennyiben közvetlensége és egalita-
rizmusa teret enged a lehetõségeknek, annak, hogy a kollektív tudásból mindenki egy-
formán részesüljön. Valójában azonban a résztvevõk egyénenként, különálló egység-
ként vannak jelen, s a közöttük lévõ interakció esetleges, sokszor csak a liminalitásban
gyökerezik, azon túl nincs is helye.

A partyutazók egyedül vannak, s mint a látvány velejáróját értelmezik a társas kör-
nyezetet. A barátok és ismerõsök jelenléte a pozitív vagy negatív ráhangolódást segítik,
az eksztázis felé vezetõ úton mindenki maga van, az érzékelés relatív, mindenki a maga
valóságát éli meg, mely a settingtényezõktõl és az elvárt élményektõl befolyásolt konst-
rukció.

A mozgás már nem partnerfüggõ, de az együttes mozgás mégis szükséges. Az egye-
düllét érzete nyomasztóbb egy communitasban, mint a normál struktúrában, ott vala-
hol ez a természetesebb. A jelenlét nem elegendõ, a társak jelenléte nem elegendõ, át
kell érezni az éterben jelen lévõ intenzív hatásokat.

Az átérzés mélysége sokszor a befelé figyelés intenzitásával mérhetõ. A party részt-
vevõi az érzetekre figyelnek, tudatosan, de ugyanakkor nem értelmezõ attitûdökkel, sokkal
inkább hagyatkozva egy természetesebbnek tekintett transzperszonális élményre, amely-
ben a világ rejtett dimenziói megnyilvánulnak.

A befelé figyelés során a partyrésztvevõk sokszor a fizikai környezettõl független vagy
arra asszociáló (audio)vizuális élményekben részesülnek, azt interaktív fraktálgrafikákként,
fragmentált képekként írják le.

A beavatottság mélysége azt jelenti, hogy a stroboszkóppal szétszaggatott vizuális
élmény, a kaotikus gondolatok, a monoton elektrozene és a transz által felszabadított
érzelmek mennyire állnak össze egy egységes képpé. Az egységesítést a droghasználat
mint tudattágító segítségével is elérhetõnek tekintik, amely lehetõvé teszi a rálátást a
világra, mélyebb összegfüggéseket világít meg.

A drog használatától független transztechnika is segíti az egyént a beavatottság
eléréséhez. A beavatottság mibenléte nem nyilvánvaló, elsõ szintje az egyszeri belépés,
melyben képet alkothat az élmény minõségérõl, a következõ szintek a kulturális megér-
tés, belsõvé tétel folyamatának szintjei. A folyamat tárgya ismeretlen, általában nehe-
zen megfogalmazott �jelenség�. A lényege egy olyan, a beavatottak által birtokolható
kollektív bölcsesség, mely a hétköznapi érzékeléssel nem birtokolható, ahhoz a liminális
szakasz értékei és nyitottsága, valamint a normatív társadalom értékein való kívül-/felül-
állás szükségeltetik � mondják.

A liminális szakaszon túlra ezekbõl az értékekbõl nem tudnak vinni, a kapcsolatok
intenzitása is erre a területre korlátozódik; az integrálódás során pozitív vagy szükség-
képpen néha negatív élménnyel távolodnak el a liminoid szakasztól. A party utazója az
élmény sajátsága miatt � ha az pozitív élményeket tartalmaz � visszatér a liminalitásba,
vagy megteremti azt újra. Ennek következtében vissza-visszatérõ élmény az integritás-
tól, megszokottságtól való elszakadás. A személyiség érettségének függvénye, hogy a
liminális szakasz élményeit a hétköznapok sorából kiemelkedõ pozitív élményekként vagy
a hétköznapokat hideg és üres térként érzékeli. Mindenesetre megállapítható, hogy
mindkettõ a visszatérésre inspirálja a partyutazót (Lajtai 2000).

Mindezek, a party mint liminoid szakasz kapcsán leírtak más, a szubkulturális tevé-
kenységben megjelenõ tereken és idõkben is jelen vannak, ha nem is ilyen arányban.
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Az elektrozenei szcéna szubkulturális tevékenységei

A hip-hop mint globális szubkulturális minta és az ahhoz tartozó tevékenységi model-
lek erõsen befolyásolták a szcéna tevékenységi körét. Az elektrozene világában csupán
egyetlen stílus a hip-hop, de az ahhoz kötõdõ életstílusmodell áthatotta a más stílusok
világát is, elsõsorban az úgynevezett 4/4 világát.13 A stíluskompatibilis tevékenységek �
a modell követése, a trendiség � sok szempontból, többek között az identitásépítés és a
szubkulturális karrier szempontjából fontosak.

Az ízlés, a drogfogyasztási szokások, a közös nyelv, a szubkulturális hagyományok-
ba illeszkedõ kulturális minták trendje az, ami meghatározza egy-egy � zenei mûfaj szerint
is jól körülhatárolható � csoport szubkulturális tevékenységét. A tevékenységek szim-
bolikus és gyakorlati jelentõséggel bírnak, a jelentõség a beavatottság mélységére is utal.
Az egyes tevékenységekben való részvétel együtt jár (együtt kell járjon) a kulturális tudás
elsajátításával, mely a tevékenység és a szubkulturális értékkomplexum közötti kapcso-
lat megértését is jelenti. Az egyénnek saját szubkulturális valósága konstruálódik a
megértés, a fogyasztásválasztás dimenzióinak mentén � mindezek az eseti választások
állnak össze egy kulturális minta mentén.

Az életmód és értékrendszer a résztvevõk narrációiban nyilvánultak meg, mint élet-
mód- és értékkoncepciók, amelyek a csoport egésze mentén kulcsmotívumok szerint
rendezõdnek el.

A szubkulturális tevékenységek megfigyelése mentén több olyan érték merült fel,
melyeknek értelmezése sokszor egymással oppozícióban álló tényeket is magában foglal
(Jankowski 2001). Civilizációellenes, amennyiben egyes tényeket a civilizáció eredmé-
nyének tekint és elutasít, így a technokrácia homogenizáló hatását. Ezzel szemben minden
tekintetben használja a csúcstechnológiákat. Nonkonformista, ha azt tekintjük, hogy
az ifjúsági szubkultúrák mezején ellenkultúraként lép fel, de az egyének szintjén a
konformitás is jelen van. Egalitárius a szubkultúra tevékenységeiben, nyitott a társak
felé, de ugyanakkor a fiatalok és idõsebbek, a profik és kezdõk, a fiúk és lányok bipolari-
tásában már nem feltétlenül kimutatható ez. Egalitárius a szubkulturális tevékenység-
ben részt vevõk között, ha azok hasonló teljesítményt produkálnak, hasonló a beava-
tottsági szintjük. A személyek közötti kapcsolatokat az indulásukkor nyitottság és elõ-
ítélet-mentesség övezi, de ez csak az in-group szintjén valósul meg feltétel nélkül.
Kiemelten fontos az egészség, de a hagyományos felfogástól eltérõ az értelmezése.
A test egészsége a mozgás képességével van kapcsolatban, ha az csökken, akkor beteg-
ségként értékelik. Ellenben nem számít betegségnek a drogos befolyásoltság alatti eset-
leges csökkent aktivitás. A lelki, szellemi egészség pedig a valóságra való nyitottság és
átélés, befogadás függvénye.

A hip-hop elektrozenei stílusként definiálható, melyhez szorosan kapcsolódik egy
elõadói stílus, a rap.14 Zeneileg áthatották a megújuló új stílusok, önmagában ritkán
található fel, sokkal inkább gyûjtõneve néhány stílusnak és egy értékrendszernek, mely
a rap szövegeiben manifesztálódik. A verbális nyelvben, tehát annak szimbolikus értékû
bemutatásában, a rapben is, a pidgin egy sajátos szubkulturális változatát beszélik, azaz
angol kifejezéseket adaptálnak a magyar nyelvi kontextusba. A nyelvi kódolás során az
in-group kommunikáció szubkulturális, elsõsorban a társas környezetében dekódolha-
tó, mert rengeteg képszerû élménnyel él, illetve a tartalmi és formai kapcsolat a szavak,
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kifejezések esetén sokszor helyzetfüggõ, a közösen megélt eseményekre asszociál.
A jelek befogadása kultúránkban itt és most történik, az átérzés és nem az értelmezés
vált fontossá. A nonverbális kommunikáció és az információk többcsatornás fogadása
természetessé vált.

Az egyik ilyen nonverbális eszköz a graffiti, melynek esztétikai igényességgel kódolt
jelei szimbolikus, hírnévszerzõ, jelhagyó, csoportkohéziós funkcióval bírnak (Nagy�Rácz
2001). A csoporttal való azonosulás az öltözködésben, gesztusnyelvben is megjelenik.
Az öltözködés a szubkultúra mainstreamjét követi, a minõség prioritást élvez az árral
szemben, sokszor a lehetõségek határán felül is. Viszont ezáltal kiválasztható, megve-
hetõ és hazavihetõ az identitás, jobb esetben az identitást kifejezõ szimbólum.

A mozgáskultúrában jól elkülöníthetõk a szubkulturális tevékenységekhez kötõdõ
formák: a breaktánc, a görkorcsolyázás és gördeszkázás, a BMX, a snowboard, a snake-
board, a roller, valamint a jojó és a a footbag,15 azaz elsõsorban az extrém sportoknak
minõsített tevékenységek. Ezeknek külön-külön is kis csoportokat integráló szerepük van,
olyan csoportokat integrálnak, amelyek ezeken a tevékenységeken keresztül kapcsolód-
nak a globális szubkultúra vérkeringésébe, versenyek és mintakövetési gyakorlat formá-
jában (Nagy 2001).

Az alkohol és drogfogyasztási szokások vizsgálata szorosan összefügg a csoport
életfilozófiáinak megismerésével. A tágabb értelemben vett tudatmódosító technikák a
világ és valóság megismerésére és átélésére irányulnak. A liminális tereken ezek a tech-
nikák mintegy legalizáltak a szubkulturális minta által. A marihuána, a hallucinogének
és stimulánsok, valamint a �legális� herbadrogok használata elfogadott és preferált, kü-
lönösen mint élményszerzõ vagy azt katalizáló eszköz. Az átélés és beavatottság egy-
mástól el nem különülõ fogalmak e szubkulturális térben, s ennek mentén lehet értel-
mezni az egyén szubkulturális karrierjét is. Az egyének presztízse a kulturális tudás
elsajátítása mentén alakul a csoportokon belül, a csoportok számára létezik néhány pre-
ferált érték vagy tevékenység, melynek mentén a presztízs meghatározható. A szub-
kulturális karrier a domináns kultúra értékeitõl való elhatárolódás mentén egy közös-
ségben való integrálódásban jelenik meg: a valamivel való azonosulás és az abból való
kitûnés egyszerre hat az egyénre. A szubkulturális térben a fiúk karrierlehetõségei job-
bak, a lányok a periférián állnak, mert a csoporton belül kételkednek abban, hogy a kul-
turális tudást képesek elsajátítani. A csoporton belül a liminalitás közösségi szelleme
uralkodik, a csoportok között pedig a rivalizálás. A szubkultúra � domináns kultúra in-
terakciós viszonyában azonban az underground elektrozenéhez kapcsolódó csoportok
egységesebben (szükség esetén összefogásban) jelennek meg.

Globális szubkultúra, szubkultúra vagy ellenkultúra

A szubkultúrák a domináns kultúrán belül, értékek köré szervezõdnek, s annak mentén
alakítanak ki kulturális mintákat, amely eltérõ lehet a többségétõl. Maga az érték a több-
ségi kultúra sajátja is, csak itt kap különös jelentõséget. Ezzel szemben az ellenkultúrák
más értékrendszert kínálnak, és dominanciára törekednek.

Elõállt egy olyan posztmodern alakzat, mely természeténél fogva ötvözi a szub- és
ellenkultúra jellegzetességeit, szembeszáll az önpusztítással, a technokráciával, annak
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embereket egyformává csonkoló világával, s olyan alternatívát kínál, melyben a többség
szempontjából maga is önpusztító, technokrata homogén massza.

A nyitott mûvek, a szabad és pszichedélikus filozofálások helye, ahol a mainstream
értékek alatt feszülõ, ellentmondásos kultúra alakul ki. A kívülállásukat önmaguk terem-
tették azzal, hogy elutasították a tágabb értelemben vett középosztályi lehetõségeket
annak homogenizáló, kiút- és karriermentes mezején.

Úgy váltak civilizációellenessé, hogy maguk aktív használói annak. Úgy kívánják a
valóságot megismerni, hogy õsi transztechnikákat ötvöznek a technika lehetõségeivel.
Az agy fény és zene által való stimulálása hanggenerátorokkal és stroboszkópokkal �
lehet-e a valóságról alkotott kép alapja? Igen, ha a valóságot az egyéni konstrukciók vég-
telen halmazának és közös átélésének tartjuk.

Tehát szubkultúra, amennyiben a társadalom egyes értékeit kiemelve, aköré szerve-
zõdve jön létre, s az élet legtöbb területére kidolgozott kulturális mintával rendelkezik.
Ellenkultúra ugyanakkor, mert a domináns társadalom értéknélküliségére helyezve a
hangsúlyt szembeszáll azzal, de ismét szubkultúra, mert csupán alternatívát kínál, s
nem akar maga is populáris-domináns kultúrává válni. Ezenfelül globális szubkultúra,
amennyiben mindenhol visszatérõen felbukkannak ugyanazok a minták, válaszokként
egy kérdésre.

Létezése az adaptációra való alkalmasságot és létjogosultságot bizonyítja, azt hogy
szükséges egy ilyen kulturálismodell-alternatíva. Ez az alternatíva nemcsak szimbolikus-
társadalmi értékmezõ, hanem élménypreferencia is, amely a világra való nyitottság szá-
mára egy különleges lehetõséget nyit meg: a sámánizmus világlátását, õsi érzéseit en-
gedi be.

Összegzés

Több szubkulturális tér és esemény során végzett terepmunkám folyamán a beavatott-
ságra és az arra irányuló stratégiákra koncentráltam, a nyitottság és fogyasztói maga-
tartás részben szemben álló fogalmai is szerepet játszottak értelmezésemben, s ezek
azok a fogalmak is egyben, melyek a résztvevõk valóságkonstrukcióiban jelennek meg.

Mindkét � az underground elektrozenei világhoz tartozó � virtuális tér bemutatása
során jól érzékelhetõk azok az értékfókuszok, amelyek köré szervezõdnek a szubkultu-
rális csoportok.

A stílusok és az ahhoz kötõdõ értékek színes kavalkádjából egyéni igényekhez igazí-
tottan válogathatnak a valóságokból, s ez a válogatás eredményezi azt a dinamizmust,
amelynek során folytonosan változik � e szcénán belül is � a szubkulturális minta.
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JEGYZETEK

1. A terepmunka egy jelentõs szakasza és annak összegzése az Andorka Rudolf Társadalomtudo-
mányi Társaság 2001. évi tematikus ösztöndíja és Demetrovics Zsolt segítségével valósult meg.
Az összegzés A hip-hop mint globális szubkultúra megjelenése egy nagyvárosi (szegedi) kulturális

térben címmel készült el, a jeleni tanulmány ezen alapul.
2. Ilyen például a graffitizés vagy a tudatmódosítás különbözõ drogok fogyasztása által.
3. A liminális és a liminoid tér közötti különbség értelmezését lásd Turner 1982:94�95.
4. Ezen élmények során a test és lélek különbsége, a kollektív tudat és tudás, a transzcendens

válik valósággá.
5. A DJ a bakelitlemezeken és hangmintákban meglevõ zenei anyagot technikai eszközök segít-

ségével újra- és átformálja, azt új mondanivalóval ruházza fel. A party hangulatát õ teremti
meg: stílusokon és fogyasztói igények keretein belül, egyéni esztétikai koncepciót valósítva
meg.

6. Az MC a zenei és elõadói megjelenés irányítója; a rapszövegek elõadója.
7. Breakbeat, trip-hop, hip-hop, drum and bass (d&b), jungel, nu skul, nu jazz, acid, tribal, dub, psy(che-

delikus), goa, trance, ambient [�] és más, a stílusjegyek ötvözõdésével keletkezõ új stílusok.
8. A figyelem beszûkítésérõl lásd Lajtai 2000.
9. Amfetaminszármazékok, ecstasy, LSD, mágikus gomba, varázskaktusz, lufi; aromacseppek, her-

bateák, herbáldrogok, valamint a marihuána.
10. A party terében elkülönülõ hely, mely a megnyugvást és pihenést, feltöltõdést teszi lehetõvé,

hang- és fényhatásaiban, hangulatában eltérõ a party centrumától. Lágy fények, kellemes hangok
és illatok, teák és gyümölcsök, puha ülõ- és fekvõhelyek teszik kényelmessé.

11. Visszacsatolás.
12. A kontroll nélküli kontrollt lásd Cohen 1996:277�278.
13. A 4/4 a zene ütemére utal.
14. A hip-hop elõadói mûfaja, pergõ, ritmikus szövegelés.
15. Breaktánc: futurisztikus táncos mozgás. Snowboard: hódeszka. Snakeboard: a gördeszka egy spe-

ciális változata. Footbag: apró textillabda, mely társas és egyéni játékra is alkalmas. A jojó ismét
teret hódít, de technikailag a játék módja változott.
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TERÉZIA NAGY

The underground music scene in a contemporary city

This essays focuses on an youth sub-culture in Szeged, Hungary. On the basis of interviews and
field-work it will be described as it is located in two sub-cultural spaces. The two profiles are closely
tied to the underground music scene in the form of the party as a space for cultural consumption and
as a virtual space of sub-cultural behavior. The youth in the city are particularly attracted to the
value systems of this scene that seem strange to them, especially compared to the city�s own, eve-
ryday life style. The successful adaptation to this cultural pattern requires from the individual the
acceptance and experiencing of the sub-cultural activities. It will be interpreted with the help of a
theoretical framework that concentrate on liminality and deviancy. The whole process of adaptation
can thus be analyzed as the acquirement of strategies of reception, experience and consumption.
The act of experience will be further depicted as a trance-consuming behavior.


