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Halmy Kund

A műveltségi viszonyok 
változásai a rendszerváltozást 
követően
Adalékok az alkotás és a befogadás 
viszonyának differenciálódásához 1990 után

A szándékosan tágas cím arra 
utal, hogy jelen írás egy jelenleg is 
zajló kutatás részleteiről igyekszik 
pillanatképeket bemutatni. Azt 
vizsgálom, hogy a rendszer-
váltástól egészen a jelenkorig 
mennyit változott a társadalom 
műveltségi, közművelődési 
állapota, mik a változások nyilván-
való jelei, okai és következményei. 
Kissé rendszerezni, konkretizálni 
szeretném azt a benyomást, illetve 
határozott tapasztalatot, hogy 
ebben az időszakban a megfi-
gyelő számára egyfajta műveltségi 
lejtmenet tapasztalható, egyben 
ez az eszmefuttatásom előfelte-
vése is. Ennek mibenléte, plasztici-
tása azonban nem ragadható meg 
egykönnyen.

A kulturális javak létrehozói, illetve 
befogadói oldala közül inkább a 
befogadói közegre koncentrálok, 
az alkotói (kibocsátói, „termelői”) 
oldalt már számos esetben körül-
járták – elsősorban művészet-
történeti, művészetszociográfiai 
irányokból.1 A befogadói oldal 
azonban rólunk, hétköznapi 
emberekről szól, akiket elérnek, 

1 Lényegi észrevételek az alkotói oldal problematikájáról lásd: Nyilas Márta: Festészeti alkotómunka vizsgálata pszichológiai szempontok 

alapján. DLA disszertáció szinopszisa, 2004, 8. https://pea.lib.pte.hu/bitstream/handle/pea/15407/nyilas-marta-tezis-hun-2005.

pdf?sequence=2&isAllowed=y, (Utolsó letöltés: 2021. 02. 23.)
2 A magyar irodalom története, 1945–1975 I. Szerk. Béládi Miklós. Budapest, Akadémiai, 1981. A könyvkiadás története c. fejezet. http://

mek.oszk.hu/02200/02227/html/01/46.html (Utolsó letöltés: 2021. 02. 23.)
3 Lásd bővebben: Halmy Kund: Cenzúra? Lakitelek, Antológia, RETÖRKI könyvek 8., 2015.
4 A piac és a médiumok (technológiák), a terjesztés fokozatos megváltozásának hatását figyelembe kell venni.

akik számára tulajdonképpen 
készülnek a kulturális produk-
tumok. A probléma, a kulturális 
folyamatok mutációja ezen az 
oldalon ragadható meg leginkább. 
Tapasztalataim és a célzott interjú-
készítések során szerzett informá-
ciók meglehetősen negatív közmű-
velődési képet rajzolnak ki, bár az 
eredmények látszatra felemásak. 
Az 1990 előtti és utáni korszak 
mennyiségi, illetve minőségi 
szempontból is eltérő képet 
mutat. A mennyiségi változások 
könnyebben követhetők. A rend-
szerváltás előtti könyvkiadásról 
tudjuk, hogy adott szerzőtől a 
százezres példányszámok sem 
voltak ritkák (például Illyés Gyula 
vagy Nagy László),2 de például a 
ma már a pop-kultúrába sorolt, de 
minőségi angol nagyregénynek, 
A Gyűrűk Urának is negyvenezres 
példányszámú első kiadása volt 
1981-ben Magyarországon. A szín-
háztámogatások is jelentősebbek, 
koncentráltabbak voltak. (Ennek 
az írásnak most nem tárgya a 
korabeli cenzúra és politikai 
pressziók működése.)3

1990 után kevesebb műalkotás 
kerül a nagyközönség elé, ugyan-
akkor változatosabb, szabadabb, a 
művészet teljes spektrumát lefedő 
művek születnek.4 Megjelentek 
a magánkiadók, a koncertszer-
vezők, az önkormányzatok által 
támogatott színházak, előadómű-
vészek, a képzőművészet terén is 
megjelent a magánmecenatúra.

A minőségi változások kevésbé 
szembeszökőek, az alkotói oldal 
kategorizálása ráadásul egy 
szubjektív, érzékenyebb terület. 
Lényeges, hogy az 1990-es 
évek már egy más kultúrtörté-
neti korszak, más követelmé-
nyekkel és törvényszerűségekkel. 
A befogadói oldalon fokoza-
tosan végbemenő folyamat az, 
ami a műveltségi lejtmenetet 
megvilágítja.

Úgy tűnik, a befogadó apránként 
távolodik a műalkotások, 
tudományos eredmények 
mélyrétegeitől, műélvezete 
felszínessé, tartalmatlanná válik, 
ezzel párhuzamosan a tech-
nológiai változások jelentette 
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ingermennyiség és tudati szétta-
goltság együttesen szakadékot 
kezd képezni a magas művészetek 
és a közönség között. Ezzel párhu-
zamosan a bulvár területek virág-
zásnak indultak.  

Tekintsünk át az összes megvizs-
gált kulturális terület közül 
hármat. Az itt zajló folyamatok 
jól érzékeltetik a teljes közműve-
lődési szcéna változásait, ha úgy 
tetszik, a rengeteg jó szándék 
ellenére jellemző devalválódását.5

SZÍNHÁZLÁTOGATÁS

A színjátszás és a színház területe 
talán az egyedüli művészeti ág 
Magyarországon, ahol nemcsak 
egyes darabok minősége, hanem 
a látogatószám is tartósan 
emelkedni tudott.6 Ha valaki ma 
színházjegyet szeretne vásárolni, 
adott esetben több hónappal az 
előadás előtt kell beszereznie, 
különben nem jut el az előa-
dásra.7 Ez a kilencvenes években 
másként volt, sokszor az utolsó 
pillanatban is lehetett dönteni, 
és helyet foglalni egy élvonalbeli 
színházban.8 Mindez önmagában 
nem jelzi a minőség vagy az elter-
jedtség állapotát, de az, hogy 
ma pezsgő a színházi élet, kije-
lenthető. Más kérdés, hogy a 
hatalmas színpadi színészegyéni-
ségek kevesebben vannak, nehéz 
bárkit ma együtt említeni például 
Bessenyei Ferenccel, Sinkovits 
Imrével, Márkus Lászlóval és a 
többiekkel. Természetesen ma 
is köztünk vannak és színpadon 
állnak a korábbi generációk nagy 

5 Lásd: Halmy Kund: Stagnálás vagy devalválódás? Rendszerváltó Archívum, 2020/4, [2–11.] 2. 
6 A helyzetkép a Covid-19 járvány előtti állapotokat mutatja.
7 A statisztikát lásd: Színpadi szórakoztatás, 2016. Statisztikai Tükör, 2017. 12. 14. https://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/idoszaki/pdf/

szinpad16.pdf (Utolsó letöltés: 2021. 02. 24.)
8 A nézőszámokról: Pannon Enciklopédia – A magyarság kézikönyve. Szerk. Halmos Ferenc – Kuszák Ágnes – Mézes Márta. Budapest, 

Pannon, 1993, 452–453. https://www.arcanum.hu/hu/online-kiadvanyok/pannon-pannon-enciklopedia-1/a-magyarsag-

kezikonyve-2/film-es-szinhaz-14E8/musor-es-kozonseg-1688/milyen-a-mai-szinhazi-kozonseg-1699/ (Utolsó letöltés: 2021. 02. 24.)
9 A probléma alapvető és jól érzékelhető, lásd: Szabó István: Adalékok a magyar színikritika helyzetéhez. Színház, 2010/10, 21–30. 

https://szinhaz.net/2010/10/28/szabo-istvan-adalekok-a-magyar-szinikritika-helyzetehez/ (Utolsó letöltés: 2021.02.24)

egyéniségei (pl. Cserhalmi György, 
Haumann Péter, Bánsági Ildikó), 
de nem ők a meghatározók. A 
mozgókép és főleg a televíziós 
bulvárműsorok a színpadi reper-
toárra is hatással vannak, népsze-
rűek a könnyed, sokszor zenés 
darabok, és az abszurd műfajnak 
is van tere. A színházlátogatások 
száma azonban megtévesztő is 
lehet, ha a valódi érdeklődést és 
a darabok által hagyott mélyebb 
nyomokat vizsgáljuk. Ez leginkább 
a húsz–harminc évvel ezelőtt 
még virágkorát élő színikritikák, 
színházi újságírás világán mérhető 
le.9 2018-ban nagyon gyakori volt, 
hogy egy-egy művel a kritikus vagy 
nem akart mit kezdeni, az elem-
zésben nem jutott el a lényegi 
magig, vagy nem is tudott, mert 
a darab kaotikussága és hatásva-
dász jellege nem is teszi lehetővé a 
helyes és elvárható megközelítést, 

illetve nem hagy maga után mély 
nyomokat. 

Ez talán a lényeg. Míg mondjuk 
a kilencvenes évek színjá-
tékai, drámai művei katartikus 
élményt váltottak ki, a rendezés 
és színészi munka összhangban 
volt egymással (nem beszélve a 
dramaturgia létfontosságú mivol-
táról), a kétezres évektől a klasz-
szikus, illetve posztmodern szín-
játszás szabályai, alapkövetelmé-
nyei oldódni, erodálódni kezdtek. 
Így észrevétlenül elmozdult a 
színházi világ egy része – a stílusel-
mosódás itt is érvényesülő hatásai 
miatt – a mesterkéltség, a kény-
szeres újszerűség keresése felé, 
ha pedig ez nem sikerült, akkor 
a modorosság és az önismétlés 
irányába. Ez nem önmagában a 
színház hibája. 

Fáklyás felvonulásra gyülekezők a Blaha Lujza téren a Színészkarnevál 
előestéjén, 1990-ben. Az előtérben Ráckevei Anna, Kubik Anna és Törőcsik 
Mari színművésznők. Még ma is láthatunk nagy egyéniségeket a színpadon, 
de nem ők a meghatározók. 
Fotó: FORTEPAN / Gábor Viktor, 194666-os számú fotó.
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Az eddig taglaltak rávilágíthatnak 
arra a globális átalakulásra, amely 
a társadalmi kérdések mester-
kéltté válásához, és a lelki-tartalmi 
együtthatók ellaposodásához 
vezet. Vagy éppenséggel ellenkező 
előjelű folyamatként szélsőséges 
pszihés, mentális kérdések „vájká-
lásához”, és szükségtelen, művé-
szinek nevezett hisztériakeltéshez 
vezet. Mintha a színművészet is 
letért volna arról az útról, mely a 
művészetet a hétköznapi valóság 
fölé emelte, mely egyaránt távol-
ságot tartott a profántól, a gyakor-
latiastól, egyben a dagályostól 
és a modorostól. Évtizedekkel 
ezelőtt megfigyelhető volt, hogy 
a színház óvakodott az irreá-
listól, mesterkélttől, a mondvacsi-
nált problémák generálásától és 
bemutatásától egyaránt. 

Ettől még nagy alkotások, 
komoly darabok természetesen 
születnek, a befogadás is megtör-
ténik, azonban a rögzülés, a 
beágyazottság mértéke változott 
az elmúlt harminc évben. A 
„mély nyom hagyása” hiányzik. 
A napokig, pláne hetekig tartó 

10 Erre utaló adatok Dr. Vencel Sándor színházi közgazdától: Venczel Sándor: Tények, 2005. https://www.szinigazdasag.hu/

tanulmanyok/23006-tenyek-2005 (Utolsó letöltés: 2021. 02. 24.)
11 Lényegi statisztikai adatok a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság friss tanulmányából: Online filmnézés – egyre többet, megállás 

nélkül és magányosan. NMHH, 2020. 10. 07. https://nmhh.hu/cikk/215182/Online_filmnezes__egyre_tobbet_megallas_nelkul_es_

maganyosanszámsz (Utolsó letöltés: 2020. 02. 24.)

színházi élmény véleményem 
szerint eltűnt, a kilencvenes évek 
Balkáni gerléje és a kétezres évek 
A funtineli boszorkánya vagy a 
felújított A vágy villamosa már a 
múlté. Vagy sokáig játszott zenés 
darabokat (például: Én, József 
Attila, Az operaház fantomja), vagy 
könnyű komédiákat, illetve kistár-
sulatok kísérletező útkereséseit 
láthatjuk, melyeknek egyébként 
szintén helye van egy gazdag 
színházi palettán. 

A kritikák ellenére és a többi kultu-
rális területtel összehasonlítva, az 
internet térhódítása mellett örven-
detes, hogy a 2010-es években a 
színházlátogatás, a nézők fizikai 
jelenléte növekedni tudott.10 
A befogadáshoz szükséges 
általános műveltség szintjének 
taglalásától most kénytelenek 
vagyunk eltekinteni.  

MOZILÁTOGATÁS, 
FILMMŰVÉSZET

Ha statisztikai méréseket 
olvasunk arról, hogy melyik évben 
mennyi filmet tekintenek meg az 

emberek, folyamatosan emelkedő 
tendenciát észlelünk.11 A pozitív 
görbét azonban árnyalja, hogy 
rekordokat döntöget az úgyneve-
zett letöltött és „streamelt” filmek 
mennyisége, és természetesen 
a szintén otthon, pendrive-ról 
vagy dvd-ről megtekintett filmek 
száma. Ismét a mennyiségi prob-
lémánál járunk. Más funkciót tölt 
be a film műfaja ma, mint harminc 
évvel ezelőtt, vagy azt megelő-
zően bármikor. Elsősorban a 
kikapcsolódás, a „kikapcsolás”, 
az időeltöltés és az időkitöltés 
funkciójaként működik az otthoni 
filmnézés. Mint ilyen, tökéletes 
műfaj, a vizuális világ teljes palet-
tájáról, ízlés szerint választhatnak 
a nézők, a természetfilmtől a 
legkeményebb thrillerig. Az 
eddig érintett területek közül 
itt a legnagyobb a kavalkád. A 
jelentkező problémát két irányból 
lehet megközelíteni.

Egyrészt az értékes, tartalmas 
filmek – minden előzetes felmérés 
nélkül is sejthetően – csekély 
százalékát teszik ki a szórako-
zásra, „kikapcsolódásra” használt 
filmeknek. Mindenekfelett nagyon 
erőteljes az amerikanizáció 
hatása, amitől az egész európai 
filmművészet és a szórakozta-
tóipar szenved. A hagyományos 
francia, olasz filmipar szinte 
teljesen kapitulált Hollywood előtt. 
Mindez a nyolcvanas években 
még egyáltalán nem volt érezhető, 
sőt a hetvenes években az olasz 
„spagetti westernek”, továbbá 
olyan nagyszerű művészek, mint 
Federico Fellini, Alain Delon és 
a többiek gyakoroltak hatást az 
amerikai filmvilágra. Az 1990-es 
évektől, a fogyasztói társadalom 
kiterjedésével viszont az amerikai 

A Corvin köz a József körút felől, 1990-ben. Más funkciót tölt be a film mű-
faja ma, mint harminc évvel ezelőtt, vagy azt megelőzően bármikor. 
Fotó: FORTEPAN / Erdei Katalin, 76422-es számú fotó
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„rágógumikultúra” és filmvilág 
letarolta nemcsak Európát, 
hanem Ázsiát is, olyan hadállá-
sokat formálva magához hason-
latossá, mint az indiai Bullywood, 
mely – helyi jellegzetességekkel és 
az ottani tömegigények kiszolgálá-
sával – Hollywood groteszk karika-
túrájává kezdett válni. A hagyomá-
nyos stúdiók Kínában is (melyek 
még a legendás Bruce Lee előtt 
is – elsősorban Hong Kongban 
– a kínai tradíciókra építve foly-
tatták a munkát) átvették a hatás-
vadász vizuális eszközök és a 
digitális technika nyújtotta lehe-
tőségeket. Kitűnő kínai szárma-
zású tehetségek (mint John Woo 
rendező) is tudnak érvényesülni 
Hollywoodban – de kizárólag 
amerikai eszköztárral! 

A terjesztés könnyebbé válásával 
együtt tehát nem a minőségi 
filmalkotások, hanem a tömeg-
filmek terjedése lendült fel, noha a 
minőségi filmek és a művészfilmek 
is ugyanígy elérhetők a világhálón. 
A probléma másik oldala, hogy 
maguk a jelenkori filmkészítők 
is máshogyan állnak a minőség 
kérdéséhez: mondhatni, jelentős 
hangsúlyeltolódások tapasztal-
hatók ezen a téren. Vagy a jegybe-
vétel és a digitális kiadás kassza-
sikere a filmkészítő célja, vagy 
egészen elszabadult, már-már 
aberrált lélektani, szociológiai 
problémák végletes boncolgatá-
sával próbál a nézőre hatni, annak 
érdeklődését felkelteni. A művészi 
témakeresés és interpretáció 
tehát egy befelé gyűrűző spirálba 
fordul. A legkétségesebb verzió 
talán a fenti két ellentétes irány 
ötvözése és valamiféle öszvér-
megoldás kicsiholása. Ezáltal 
nehezen emészthető, rövid életű, 

12 A médiafogyasztás kapcsán ellenvéleményen van Bajomi-Lázár Péter az alábbi tanulmányában, különösen a 2.7. Használat és 

kielégülés-modell c. részében: Bajomi-Lázár Péter: Manipulál-e a média. Médiakutató, 2006/2 (nyár), 77–96. https://www.mediakutato.

hu/cikk/2006_02_nyar/04_manipulal-e_a_media/ (Utolsó letöltés: 2021. 02. 24.) 

a filmtörténeti hagyományok 
folyamatába be nem illeszthető 
művek jönnek létre, igaz, nem 
nagy számban (pl. Lars von Trier, 
Shyamalan, Ferzan Özpetek egyes 
munkái). A hagyományos eszté-
tikai, gondolati értékek mentén 
haladó filmesek esetében félő, 
hogy önismétlésekbe, esetenként 
modorosságba, sőt giccsbe hajló 
produkciók jönnek létre. Ennek 
oka lehet, hogy egalizálódó, poli-
tikailag korrekt és a valódi prob-
lémákat szőnyeg alá söprő társa-
dalmainkban nehéz újat mondani 
anélkül, hogy ne sértenénk súlyos 
egyéni, de főként csoportérde-
keket. Ezt a kockázatot pedig 
kevesen vállalják.

A mondanivaló kiüresítése óhatat-
lanul vezet a „kasszás” felfogáshoz. 
Mindennemű esztétikai értéket 
nélkülöző „gagyival” árasztják el 
a piacot, a filmipar értékromboló 
hatásával pedig csak a popipar 
vetekedhet. A fogyasztó ezáltal 
még nagyobb gondban van: „azt 
eszi, amit kap”. A médiavilág nagy 
kérdése tehát a filmmel kapcso-
latban is felmerül: vajon ilyen a 
tömegigény, vagy a tömeg valóban 
csak azt tudja fogyasztani, amit kap, 
amit elé tesznek?12 Az internet csak 
a látszólagos szabadságot hozza 
el, a tömegkultúra hirdetői, reklá-
mozói óriási energiát fektetnek be 
termékeik eladásába, a közízlés 
orientálásába. Hiába elérhető az 
összes Fellini- vagy Michelangelo 
Antonioni-film ingyen a világhálón, 
a társadalom elenyésző – az idő 
elteltével ráadásul egyre kisebb 
– része ismerkedik meg ezekkel a 
maradandó műalkotásokkal.

Az elmondások szerint a kilenc-
venes években a moziba járás 

kiemeltebb társadalmi esemény 
volt, még – a színházhoz hasonlóan 
– szinte kiöltöztek az emberek, 
megválogatták a filmes esemé-
nyeket, mert volt miből válogatni. 
Ez még a VHS képmagnó korszaka, 
amit eleve kevesen engedhettek 
meg maguknak, így az otthoni 
filmnézés sokkal szűkebb kört 
érintett (ez a videotékák, a film-
kölcsönzők felvirágzásának ideje). 
A művészfilmek, dogmafilmek 
világa így is kevés embert érdekelt, 
de a mozi, mint külön érdeklő-
désre számot tartó esemény, még 
létezett. Egy-egy nagy film hetekig 
beszédtéma lehetett. 

A 2000-es évek a filmfesz-
tiválok virágkorát hozták el 
Magyarországon is (Filmszemle, 
Titanic, Mediawave). Ekkor még a 
„streamelt”, valós időben játszódó 
filmek nem voltak elérhetők a 
világhálón, de a letöltési kalóz- 
programok (Torrent, Pirate Bay 
stb.) egyre inkább kezdtek elter-
jedni. A filmfesztiválok még 
éppen be tudták tölteni azt az 
űrt, amelyet a világháló megjele-
nésével a mozi, mint intézmény 
kezdett elszenvedni. 

Ez az időszak az, amikor a nagy 
plázák teljes gőzzel kezdik 
üzemeltetni soktermes mozi-
jaikat. A kétezres évek végére 
viszont a már letöltött vagy 
DVD-formában kapható filmek 
vették át az egyre dráguló moziba 
járás helyét. Valóban, egyre több 
panasz érkezett amiatt, hogy 
egy négyfős család szombat esti 
mozis programja nagy megterhe-
lést jelent a családi kasszának. A 
2010-es évek elejére éppen ezért a 
fogyasztás visszaszorulása kezdett 
jellemzővé válni, a filmbemutatók 
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közötti vetítésekre előfordul(t), 
hogy két-három ember ül(t) be.13 

Ezzel együtt a film fő tömegbarát 
irányvonala ma már a „nyári” 
limonádé, a könnyed, felszínes 
vígjáték, amelyet világszerte még 
sikerrel lehet forgalmazni, illetve 
a nagy volumenű, és hatalmas 
költségvetésű mesefilmek világa, 
amely a kétezres évek elején 
uralta a téli filmpiacot. A konklúzió 
itt is más műfajokhoz hasonló: 
sekélyes művek, tömegfogyasztás, 
csekély tudati és társadalmi hatás, 
a „popcorn” és a „rágógumi” 
stílusa uralkodik, melynek követ-
kezménye a befogadók közötti 
minimális interakció a „művekről” 
és az általuk keltett hatásról. Még 
az igényesebb filmeket nézőkben 
is kevés rezonancia keletkezik, 
legalábbis az elmondottak alapján 
erre következtethetünk. A katarzis 
volumene és az élmény csökken. 
Az ok a tömegtermelésben 
keresendő, melyet egyetlen 
művészeti ág sem visel el követ-
kezmények nélkül.

13 Magyarország, 1989–2009. A változások tükrében. Szerk. Belyó Pál. Budapest, KSH, 2010. https://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/idoszaki/

mo/mo1989_2009.pdf (Utolsó letöltés: 2021.02.24.)
14 Dudás Katalin – Hunyadi Zsuzsa: Találkozások a kultúrával 6. A hagyományos (színház, hangverseny, kiállítás) és a modern tömegkultúra 

(mozi, könnyűzenei koncert) helye és szerepe a kulturális fogyasztásban. Budapest, Magyar Művelődési Intézet, 2005. http://mek.oszk.

hu/15900/15905/15905.pdf (Utolsó letöltés: 2021. 02. 24.)

KOMOLYZENEI KONCERT 
LÁTOGATÁSA

Rétegműfajról lévén szó, a 
terület feltérképezése az össze-
tettebb feladatok közé tartozik. 
A társadalom leginkább igényes 
tíz százaléka ismeri, hallgatja és 
látogatja a komolyzenei koncer-
teket, ez nem igazán változott 
az utóbbi harminc évben.14 
Figyelmeztető tény, hogy mivel 
a műélvezők nagy többsége az 
idősebb generációból érkezik, 
ennek a korosztálynak a legidő-
sebb tagjai – a biológia törvényei 
szerint – folyamatosan távoznak 
körünkből, a fiatalabb „idős” 
korosztály pedig már kevésbé 
fogékony a komolyzenei palettán 
megjelenő zenedarabokra. 

Ráadásul komolyzenén nemcsak a 
teljes klasszikus zenei hagyatékot 
(a 20. század elejével bezárólag), 
de a teljes kortárs komolyzenei 
világot is értjük, amely a fiatalabb 
generáció számára különösen 
emészthetetlen műveket kínál. 

Ennek jelei sokak véleménye 
szerint lépten-nyomon tetten 
érhetők. Az Arnold Schönbergtől, 
Karlheinz Stockhausentől ívelő 
20. századi klasszikus zene csak a 
kivételesen „vájtfülűeknek” okoz 
valódi műélvezetet, és a kötelező 
lerótt tiszteletkörökön kívül, illetve 
a sznobok tiszteletreméltó mece-
natúráján túl kevesek számára 
értékelhető.

A 20. század komolyzenei világán 
is megmutatkozik korunk jellem-
zője, a társadalmi széttagoltság, 
szétesettség és atomizáció. 
Eszerint a művek mintegy előre-
szaladva, vagy éppen statikusan 
tükrözve jellemzik korunkat. 
Az 1950-es évek komolyzenéje 
(például John Cage) – majd-
hogynem váteszi módon – előre 
jelezte a kétezres évek kaotiku-
sabb hangulatát, jóval az internet 
megjelenése előtt, a televíziózás 
hajnalán. (Valószínűleg a tv 
megjelenésének mélyebb értelme 
és jelentősége is visszatükrö-
ződik a korszakon, egyébiránt a 
reményteljes űrkorszak és a vész-
terhes hidegháború kezdetekor.) 
Ezt akár pozitív jelenségként is 
felfoghatjuk. 

Az összes művészeti ágra vonat-
kozhat ugyanakkor az a kívülről 
fakadó igény, hogy a művész 
ne csak visszatükrözze az 
adott kor állapotát, jelenségeit, 
hanem fényt mutasson, szelle-
mi-lelki megoldást kínáljon, vagy 
legalábbis tudatosan ne rombolja 
a környezetét. A szellemi tengely 
felállítása – a kiútmutatással egye-
temben – minden művészettörté-
neti korban alapvető követelmény 
volt a művésszel szemben.

A Ki nyer ma? Játék és muzsika tíz percben, a Magyar Rádió déli zenei vetélke-
dőjének felvétele. A mikrofonnal Boros Attila (1984). A generációs törésvo-
nal már érzékelhető. 
Fotó: FORTEPAN / Szalay Zoltán, 197967-es számú fotó
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Műhely

Persze az is vitán felül áll, hogy 
a műalkotás szerzőjének nem 
szabható meg kívülről, hogy mit 
alkosson (még akkor sem, ha 
tudjuk, hogy a régi idők megren-
delései, mecenatúrája kifejezetten 
az alkotási folyamat meghatáro-
zott irányba terelését is szolgálta). 
A 20. században már a teljes és 
korlátlan alkotói szabadság érvé-
nyesül. Ezzel együtt a befogadó 
is szabadon fogalmazhatja meg 
ízléséből fakadó meglátásait és 
művekkel kapcsolatos igényeit.

A 20. század második felétől a 
komolyzene világa drasztikus 
átalakuláson ment keresztül. 
Ennek részben a már taglalt törté-
nelmi, társadalmi, modernizációs, 
illetve poszt-modernizációs okok 
mellett a zenei paletta populáris 
irányba történő eltolódása is az 
oka.

A jazz, majd a könnyűzene számos 
irányzata tömegek figyelmét 
fordította a népszerű tánczene 
felé, ezzel az addig az elit műél-
vezetéhez tartozó zenei világ 
kitágult, mondhatni, „demokrati-
zálódott”. A kortárs komolyzene 
művelői és hívei aligha fogadnák 
örömmel és egyetértéssel ezt az 
összegzést, de ettől az időszaktól 
kezdve a komolyzenét alkotók 
egyfajta művészi elefántcsontto-
ronyba vonultak, és egyre inkább 
a legszűkebb közönségnek, illetve 
a szakmának írják műveiket.

A műfajt bár mindenki ismeri, 
egyre kevesebb az őszinte 
kedvelője a mindig jelen lévő – a 
sokszor jobb híján „sznob” jelzővel 
illetett, de pozitív hatású –, támoga-
tóan fellépő zenerajongókon túl. 

15 Lehetőségként kínálkozik az emlékekből való táplálkozás. Lásd: Bánföldi Zoltán: Emlékezés-próba. Művészi kísérletek az emlékek felé 

vezető utak akadálymentesítésére. Magyar Képzőművészeti Egyetem Doktori Iskola, DLA értekezés, 2012. http://doktori.mke.hu/sites/

default/files/attachment/tezisek_banfoldiz.pdf (Utolsó letöltés: 2021. 02. 24.)
16 Ezen kívül azonban lejtmenet tapasztalható, ami alátámasztja korábbi megállapításaimat. Lásd: Csengery Kristóf: Az iskolai 

zeneoktatás válsága. Nemes László Norbert a zenekultúráról, zenepedagógiáról. ZENE-kar, 2014/2, 20–23. https://mzmsz.hu/index.

php/hu/elmeleti/2975-meghivoiza (Utolsó letöltés: 2012. 02. 24.)

Személyes hangvételű interjúim 
egyikében egy, a komolyzenében 
évtizedekig meghatározó vonós-
négyes vezetője nyilatkozta, hogy 
bár játsszák, játszaniuk kell a 
legmodernebb zenedarabokat, 
de ők maguk sem szeretik azokat. 
Így aztán érthető (és itt nem 
szükséges a sokat emlegetett 
internetet kárhoztatni), hogy a 
hangverseny-látogatások száma 
az utóbbi harminc évben is csök-
kenőben van.

Ez a folyamat tehát kettős: 
általában a műélvezet igénye és 
az iránta való valódi érdeklődés 
csökken, de a művek jellege és 
minősége is jogos kívánnivalókat 
hagy maga után (legalábbis a 
laikus érdeklődők nagy hányada 
számára). Csökken a befogadható 
művek száma (ez egyébként az 
irodalom terén is megemlíthető, 
de talán más arányban). A profesz-
szionális zeneszerzők a műfajon 
belül, a művészet törvényszerű-
ségeinek megfelelően versen-
genek, éppen ezért a harmónia 
világa felé való visszalépés az 
atonalitás és a diszharmónia 
világából szinte elképzelhetetlen. 
Egyébiránt ez sajnos természetes 
és érthető. Bizonyos megközelí-
tések szerint egy diszharmonikus 
világban nem lehet harmóniát 
tükrözni. Ez elfogadható akkor, 
ha – mint fentebb említettük – a 
művészetnek kizárólag a tükrözés 
a feladata. Egyértelmű, hogy a 
környezet befolyásoló tényező, de 
az egyén belső világa produkálhat 
a környezet állapotától eltérő 
előjelű műveket is.15 Alapvetően 
kivételt képez az opera világa, 
mely a 2010-es években a rene-
szánszát éli, teltházas előadások 

nagy sikert aratnak, sőt a felújí-
tott Erkel Színház nagy nézőte-
rével sokaságot vonz. Mivel az 
opera műfaja mindig egyfajta 
eleganciát, hovatovább a társa-
dalmi „elit” szórakozását és 
művelődését jelentette a szakmai 
érdeklődők mellett, hétköznapi, 
szélesebb körű diskurzus vagy 
beszédtéma nem is várható el az 
opera műfajáról. Ennek ellenére a 
különböző nemzetközi előadások 
magyar előadótermekben történő 
bemutatása, és külföldi sztárok 
fellépései – a média híradá-
sain kívül is – jelentősebb társa-
dalmi eseményt és beszédtémát 
jelentenek. Hasonló sikereknek 
örvend a klasszikus zene örök-
érvényű darabjainak műsorra 
tűzése, akár hazai, akár külföldi 
művész az előadó.16

A művelődés és a kultúra területén 
az elmozdulás lassan megy végbe, 
éppen ezért nehezen érzékelhető. 
Az, aki nem szemléli tudatosan, 
folyamatosan a módosulá-
sokat, a változást csak bizonyos 
túlcsordulás, illetve korszak-
határ átlépése során észleli. 
Összegzésként elmondhatjuk: 
az utóbbi harminc éves periódus 
során a következő folyamatok 
zajlottak, és vannak döntő hatással 
a jelenlegi helyzetre: technoló-
giai fejlődés; információdömping; 
stíluselmosódás; zavarok, tanács-
talanság, sporadikusság, kaoti-
kusság az alkotói oldalon; a klasz-
szikus művek élnek, ugyanakkor 
ismétlődnek; értékrelativizáló 
korszak jött létre, a kapaszkodók 
eltűntek, esetlegessé váltak; a 
befogadók a harsány, vibráló, 
felületes „termékek” irányába 
mozdultak el.


