
Petró Nikolett 8.A osztály kiállítás élménye:  

A Metál 

A Metált sokan összetévesztik a Rockkal, viszont nagyon nem ugyanaz.  

A Rockban teljesen más fajtájú zenekarok vannak. Mint pl.:  Ac/Dc, Dio, Queen.   

Ez a műfaj sokkal gyengédebb és populárisabb az emberek körében, sokkal hallgathatóbb és 

kedveltebb műfaj. Azonban sokan összetévesztik a két műfajt. 

A Rock sokkal könnyebben „emészthető” az emberek számára, mint a Metál.  

A 60-as, 70-es évek között alakult ki a Hard Rock és a Heavy Metal, amik már kicsit 

„durvábbak” mint a sima Rock. Pl.: Black Sabbath, Iron Maiden, Motörhead. Itt az ének, 

dallamosabb és több benne a tiszta énekhang. 

Ezt a műfajt már kevesebben ismerik és fogadják el.  

A 80-as évek elején jött létre az én kedvencem, egyben szerintem legjobb Metal műfaj, a 

Thrash Metal. A gitárok ennél a műfajnál már sokkal „keményebbek” és „durvábbak” mint a 

Rocknál. Gyorsabb és „karcosabb” hangzásvilág jellemzi. Ismertebb zenekarok: Metallica, 

Slayer, Anthrax, Megadeth, ezek a zenekarok egyben a The Big Four tagjai. A négy zenekar 

alkotja a "thrash metal nagy négyesét".  

 

A 80-as vége 90-es évek elején jött létre a Death Metal, amit már tényleg csak egy „szűkebb” 

réteg hallgat. Az éneket legtöbbször nem lehet érteni, ugyanis ez a fajta „éneklés” már nem a 

„hagyományos” módon zajlik. A gitárok itt (még a Thrash Metálnál is) gyorsabb tempót 

vesznek fel. De ebben a műfajban is vannak lassabb számok, gyakoriabbak az ütemváltások. 

A Metálnak több alfajtája lett a 90s években. Sok ember már akkor is csak azért kedvelte azt, 

mert felkapták. De ezek nyilván már nem a Death, vagy Black Metál voltak, hanem mint pl.: 

Grunge (Pl.: Nirvana, Alice In Chains.) Nu Metal (Ez inkább már a 2000s években terjedt el) 

(Pl.: Slipknot, System Of A Down, Limp Bizkit, Korn.)  

További alfajok: Doom Metál, Goth Metál, Symphonic Metál, Sludge, Glam Metál, Prog 

Metál, Power Metál.  

 

A kiállítás számomra a legjobb dolog volt, amit Jászkiséren az elmúlt 10 évben csináltak! 

Akik szeretik az ilyen stílusú zenét annak a kiállítás egy aranybánya volt.  

 



 


