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ELÔSZÓ
avagy az ötfogásos zene

Zene… Ha arról készítenénk felmérést, a hallók közül kit hagy hidegen, aligha-
nem elenyészô százalékot mutathatnánk ki. Arra vonatkozóan, hogy hányan értôi 
a zene eszköztárának a szakma körein kívül, s hogy mindenki kellô antennákkal 
rendelkezik-e a zene kommunikációjának „vételére” még akár a szakmán belül 
is, érdekes statisztikai adatok vélelmezhetôk. Az biztos, hogy zene nélkül igen 
kevesen élnek, az azonban már árnyalt képet mutat, hogy ki mit fogad be zene-
ként. Ki jut el – gasztronómiai hasonlattal – a csiszolt kristálypohárig, ki választ 
magának igényes sorozatterméket, ki elégszik meg mûanyag ibrikkel, s ki az, 
aki még azt sem mossa el rendesen… Hányszor halljuk: „a jó zenét szeretem”. 
De vajon mi a jó? Milyen célra kell alkalmasnak lennie a zenének? Hangzó kulisz-
szául a háttérrádiózástól az illemhelyen hallható csendûzésig? Rágógumi hatá-
sú, egyenletes lüktetésû zsongítóul a discmanbôl messze düssögô és az autóból 
kidöngô akusztikus kábítószerként? Könnyed szórakozás elôidézte feloldódásul, 
vagy igényes, odafigyelést kívánó, s ezáltal mélyebb katarzist és szellemi élveze-
tet is nyújtó élményül?  
A Nemzeti Kulturális Alap által készíttetett felmérés nem húz határvonalat az elit-
kultúra köré, ugyanakkor nem is szárazon szociografikus, hanem a mûvészi zene 
központba állításával vizsgálja a zeneszolgáltatás és a zenefogyasztás mai ma-
gyarországi helyzetét. Az elôszónak nem tiszte a számadatok és a szóbeli kiegé-
szítések tanulságainak levonása, így inkább felvet néhány témát a zenefogyasztás 
jelenével és jövôjével kapcsolatban.    
Gyakorta siránkozunk: a komolyzene idôrôl idôre veszít közönségébôl. Közben 
(külföldön) új operaházak nyílnak, nagynevû mûvészekre megtelnek a világ hang-
versenytermei, a közvélemény nyomása védte meg honunkban az egyik nagy 
kábeltévés láncból kis híján számûzött Mezzo adót, értékes törzsközönsége van 
az MR3-Bartók Rádiónak, s a lemezek csökkenô fogyásának oka sem elsôsorban 
a ritkuló közönségben gyökerezik, hanem abban, hogy sokan a világhálóról, so-
kan mások pedig illegális másolatok révén jutnak a klasszikusok felvételeihez. 
Történelmi összehasonlításban a társadalom létszámához viszonyítva nem hallgat-
nak kevesebben mûvészi zenét, mint egy-két évszázaddal ezelôtt. Csakhogy ma 
nem maguknak népzenélnek, hanem „ehetôbb” mûfajokat és stílusokat hallgatnak, 
a tömegkommunikáció pedig nem fölfelé mutat nekik grádicsokat, hanem épp 

-
ve: „csak” azon bánkódhatunk, hogy az emberiség anyagi és civilizációs felemel-
kedésével korlátozottabban (vagy egyáltalán nem) járt együtt mûvészetbefogadó 
felemelkedése.
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Hatalmas változás elôtt áll a zenefogyasztás – mondják, akik már az elsô kézzelfog-
ható gépezeteket és szolgáltatásokat is felmutathatják csaknem sci-fi jövôképük 
illusztrálására. Itt a digitális rádiózás-televíziózás: nemcsak az adás idején hallgat-
hatók a mûsorok, s az akusztikai minôség is megint javul. Jaj nektek, koncert és 
hanghordozó! S jaj már nemcsak az aktív zenélésnek a passzív zenefogyasztás-
sal szemben, hanem a közösségi zenehallgatásnak is az otthoni egyénivel szem-
ben. Sôt, immár telefonunkra is letölthetünk akár egész operákat. Persze, a tö-
meg nem azokat fog, sôt, a zsebben hordott mûélvezet is könnyen betagozódik 
majd a mûveltség helyén teret nyerô tájékozottság világába. Mindeközben meg 
kell változtatni a hangversenyrendezés hagyományát, vagy legalábbis így érzik, 
akik a termek falai közé akarják bevadászni a publikumot. 
Ám közönség csak akkor lesz, ha a zenefogyasztásra alkalmassá tesszük! Minél 
összetettebb a mûvészi produktum, minél kevésbé „beszélt nyelv” a hallgató szá-
mára, annál inkább tudnia kell figyelni. Lehet tíz perc alatt nudlit ebédelni, de ha 
ötfogásos ételkínálat vonul föl tányérunkon, még az italnak is illenie kell az egyes 
húsokhoz, édességekhez, s tudatosan kell megélnünk az ízek harmóniáját.
Fogyasszanak hát! Ínyencként, mûértôként. 

Hollós Máté
zeneszerzô, a Hungaroton Records igazgatója,

a Magyar Zeneszerzôk Egyesületének elnöke
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Mint minden piac, a koncertélet piaca is két oldalra osztható: szolgáltatók és 
fogyasztók oldalára. Elôbbiek a koncerteket kínáló, létrehozó, megvalósító 
hangversenyrendezôk, utóbbiak pedig azok, akik – divatos kifejezéssel – fo-
gyasztják, megvásárolják az ô „termékeiket”. E zenepiac felmérésének súly-
pontját a hagyományosan komolyzenének nevezett terület jelentette, de – mivel 
a zenei stílusokat kedvelôk halmazai nem különülnek el egymástól élesen – a 
kutatások során nem lehetett eltekinteni a dzsessz és a világzene iránti igény 
vizsgálatától sem.
A kötet ennek megfelelôen két részbôl áll. Az elsôben a zeneszolgáltatók, ze-
nekínálók helyzetérôl kap képet az olvasó. A zeneszolgáltatók egyik csoportját 
a hivatásos komolyzenei hangversenyrendezôk jelentik – velük 2007 ôszén ké-
szítettünk mélyinterjúkat a kötet számára –, másik csoportját pedig azon zenei 
rendezvényszervezôk, akiknek profilja – elôzôekkel ellentétben – nem kizárólag 
a komolyzenei események lebonyolítása, megszervezése. Szintén a szolgáltatói 
oldalhoz tartoznak a zenészek. A Szonda Ipsos Média-, Vélemény- és Piackutató 
Intézet 2005 és 2008 között, a Nemzeti Kulturális Alap megbízásából végzett 
felméréseinek részletes eredményei azok összefoglalásai után olvashatók.
A könyv második részében a fogyasztói oldalt vizsgáltuk, amelyen belül kiemelt 
figyelmet kaptak a fiatalok, valamint Magyarország elsô számú koncerthelyszí-
nének, a Mûvészetek Palotájának közönsége. (Ezeket a kutatásokat is a Szonda 
Ipsos végezte 2005 és 2008 között.) Mivel a zenehallgatási szokások az utób-
bi években jelentôs mértékben átalakultak – sokan ma már mobil eszközökön, 
számítógépen hallgatnak zenét –, indokolt volt a vizsgálatba bevonni a szerzôi 
és elôadói jogok védelmét képviselô szervezetek vezetôit is.

2009. június 15. 

A szerkesztôk
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Zene… Ha arról készítenénk felmérést, a hallók közül kit hagy hidegen, aligha-

nem elenyészô százalékot mutathatnánk ki. Arra vonatkozóan, hogy hányan értôi 

a zene eszköztárának a szakma körein kívül, s hogy mindenki kellô antennákkal 

rendelkezik-e a zene kommunikációjának „vételére” még akár a szakmán belül is, 

érdekes statisztikai adatok vélelmezhetôk. Az biztos, hogy zene nélkül igen keve-

sen élnek, az azonban már árnyalt képet mutat, hogy ki mit fogad be zeneként. (…) 

A Nemzeti Kulturális Alap által készíttetett felmérés nem húz határvonalat az elit-

kultúra köré, ugyanakkor nem is szárazon szociografikus, hanem a mûvészi zene 

központba állításával vizsgálja a zeneszolgáltatás és a zenefogyasztás magyar-

országi helyzetét.

(Részlet Hollós Máté elôszavából)
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