
2019-ben a magyar és a globális 
zeneipar rég nem látott számokat 
produkált. 2020-ra is stabil növe-
kedést jósoltak a szakértők, de jött 
a koronavírus-járvány, és vele a 
korlátozások egész hada. Az aláb-
biakban megkísérelem bemutatni 
a járványnak a zeneiparra mért ha-
tásait. Ehhez a ProArt Szövetség 
friss zeneipari tanulmányát hívtam 
segítségül.

Nagy Attila

Az iparágról a kezdőknek 
alapvetően két, jól elkülö-
níthető ágazatról beszélhe-

tünk, amelyből az előadók bevételei 
származnak. A hangfelvétel és az 
élőzene. Az alábbiakban leginkább 
az élőzenei ágazattal kívánok foglal-
kozni, de röviden kitérek a hangfel-
vételekre is.

Hangfelvétel a zsebünkben

Hangfelvétel, hogy mi is ez? Min-
den platform, eszköz, felület, 
amelyen kedvenc dalainkat hall-
gathatjuk. Idesorolható a bakelit- 
és vinil-lemezektől a streaming 
szolgáltatókig minden. Ennek 
bevételei a 2000-es évek eleje 
óta csökkentek, egészen 2015-ig, 
amikor a streaming szolgáltatók, 
köztük a Spotify és az Apple Mu-
sic egyre népszerűbbek lettek. 
Ennek köszönhetően 2019-ben a 
globális bevételek elérték a 20,4 
milliárd amerikai dollárt. Ez 
2004 óta a legmagasabb érték, 
amelyet az iparágnak e része fel 
tud mutatni. Magyarországon is 
jól teljesített a hangfelvételi ága-
zat, mivel az utolsó teljes évben 
73,6 millió dollárt termelt, ami 12 
százalékos növekedés 2018-hoz 
képest.

Koncertek, fesztiválok

Vagyis az élőzene-iparág. Ez az 
a szegmens, amelyet legnagyobb 
mértékben érintettek a járvány 
miatti korlátozások. Pontos ada-
tokat nehéz mondani, de az el-
múlt években itt is stabil növeke-
dés volt megfi gyelhető. Becslések 
szerint az ágazat 2019-ben 28 
milliárd dollár profitot termelt. 
Igen, jól olvasta. Milliárd! A ma-
gabiztos növekedéshez több do-
log is hozzájárult. Ezek közül a 
legfontosabbak a fesztiválok, ze-
nei rendezvények iránti érdeklő-
dés növekedése, amellyel együtt 

az ezekre érvényes jegyek ára is 
növekedett. Jól rávilágít a profi t 
nagyságára az is, hogy az elmúlt 
5 évben 41 százalékkal növeke-
dett a legnépszerűbb 100 turné, 
zenei fesztivál bruttó bevétele. 

A magyarországi színtéren is 
a profit magabiztos gyarapodása 
volt megfi gyelhető 2019-ben. Itt 
is csak becsléseket közölhetek, 
amelyek 52 milliárd forintról szól-
nak, ami árfolyamtól függően 180 
millió zöldhasú. A növekedés itt 
sem a semmiből érkezik, elvégre 
az állami támogatásoknak kö-
szönhetően növekedett a fellépé-
sek száma, és nagyban javult ezek 
minősége is. Mondhatni már-már 
megütötte a hőn áhított nyugati 
szintet.

A sötét oldal

A rengeteg jó hír, magas profit 
után most térjünk át a sötét ol-
dalra. Az egyszerűség kedvéért 
most csupán a magyarországi 
adatokat ismertetném. A korlá-
tozások közepette minden ze-
nész, együttes, ügynökség, kiadó 
próbálta valahogyan pótolni a 
fellépésekkel kieső bevételeket. 
A legnépszerűbb alternatíva a 
streaming szolgáltatók voltak. 
Ez kezdetben nem is tűnt járha-
tatlan útnak. Sorra jöttek ki az új 
albumok, kislemezek. Azonban 
idővel mindenki rájött, hogy ez 
nem tudja kiváltani az élő fellé-
pésekből származó profitot. És 
ismét jöjjenek a számok, hiszen 
mire menne a világ nélkülük?! 
2019-ben több mint 57 ezer ze-
nei rendezvény volt bejelentve 
az országban. Ez megközelítőleg 
52 milliárd forintot hozott a ma-

gyar gazdaság konyhájára, nem 
beszélve a rendezvényekhez köt-
hető, de a fent említett értékbe be 
nem számolt összeget. Ilyen töb-
bek között a szállásfoglalásból és 
a turisztikai célpontok látogatá-
sából keletkező profi t is. Vessük 
ezt össze a 2020-as évvel. Ha 
megtartanak minden, az év végé-
ig bejelentett rendezvényt, akkor 
is csak kicsivel több, mint 13 ezer 
alkalomról beszélhetünk. Igen, 
ez a teljes éves adat. A tavalyelőt-
ti, rekordprofitot hozott évhez 
képest ez 41 milliárd forint visz-
szaesést jelent. Számos oka van 
ennek a visszacsúszásnak. A leg-
meghatározóbb mind közül az, 
hogy a nyári időszakban minden 
nagyobb fesztivál elmaradt. Ezek 
a fesztiválok, rendezvénysoro-
zatok, turnék adták a magyaror-
szági bevételek jelentős részét. 
Az elmaradt fesztiválok közé 
tartozik a Volt, Rockmaraton, 
Balaton Sound, Sziget is, hogy 
csak a nagyobb rendezvényeket 
említsem. Felvetődik a kérdés, 
hogyan lehet ebből a kilátástalan 
helyzetből kilábalni? Erre senki 
nem tud biztos választ adni. A 
szakemberek számos javaslattal 
álltak elő, de a kormányzati segít-
ség ide már nem elég. Egy dolog 
biztos. Jelentős javulás csak a 
járványhelyzet végével várható. 
Sajnos nem tudni, az mikorra 
várható, éppen ezért az iparban 
dolgozók óvatosak, hiszen egy 
újabb teljes értékű szezon elka-
szálása anyagi csődhöz vezetne. 
Bárhogyan is legyen, reméljük, 
minél hamarabb rendeződik ez 
a kaotikus állapot, és idén ismét 
kedvenc fesztiváljainkon kapcso-
lódhatunk ki.
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Nolan tánca az idővel
Aki látta már Christopher Nolan új fi lmjét, a Tenet-et, tudja, 
miről beszélek, mikor azt mondom, hogy ez a fi lm bonyolult. 
Láttunk már bonyolult cselekményű fi lmeket – Donnie Darko, 
Viharsziget, hogy csak egy párat említsek –, mindegyik várat-
lan fordulattal felvértezve, ám ez a fi lm sok tekintetben más, 
első nézésre pedig valóságos agytorna. A fi lm in medias res 
kezdődik, azaz egyből a sűrűjébe csöppenve egy kijevi ope-
raház csetepatéjában találjuk magunkat.
Nolanhez hűen ebben a fi lmben is recsegnek a géppuskák 
és puffannak az ökölcsapások, ám egy zseniális húzással 
már az első akciójelenet közepébe rejtett kis utalásokat 
találunk, amelyek fontosak lesznek a továbbiakban. Falból 
visszarepülő töltény, egy katonának a furcsa kulcstartója, 
amiken a kamera több időt töltve belevési a néző emlékeze-
tébe azokat. A főszereplő ezzel a bevetéssel „előléptetést” 
kap, ugyanis beveszik a Tenet nevű titkos akcióba, ami gya-
korlatilag a világot akarja megmenteni. A világmegmentést 
már sokszor láttuk, mondhatni klisés téma, azonban a ren-
dező egy igazán kreatív véget eszelt ki a világnak. Ahhoz, 
hogy megértsük, mit akadályoznak meg, először meg kell 
értenünk a fi lmben használt technológia lényegét. A jövő-
ben egy tudós rájött, hogyan fordítsa vissza az idő múlását, 
ezzel visszatekerve az egész létezést a kezdetekre. Ez a 
technológia alkalmazható tárgyakon és élőlényeken is, te-
hát ha egy ember beül egy ilyen szerkezetbe, akkor nem 
visszautazik a múltba, hanem a beülés pontjától a világ kö-
rülötte kezd el visszafelé haladni, ő maga azonban tovább 
öregedik, mint a normális világban. Ezzel a technológiával 
ez a tudós rájött, hogy ezt az egész világra alkalmazva, 
visszafordíthatja az idő múlását, ezzel véget vetve a múlt-
nak. Ha még mindig olvasod, az azt jelenti, hogy érdekel, 
és most már valószínűleg érted, miért volt ilyen megosz-
tó ez a fi lm. A hagyományos időutazós fi lmekhez képest a 
Tenet tényleg bonyolult, és aki csak kikapcsolódni ült be 
a moziba, az valószínűleg nagyot csalódott. Emellett nagy 
súly nehezedett a fi lm és egyúttal Nolan vállára, ugyanis a 
média ráaggatta azt a hatalmas felelősséget, hogy a mozizás 
jövője múlik ennek a fi lmnek a sikerén.

Számomra a fi lm legerősebb pontja pont abban rejlik, ami 
sokaknak a legrosszabb volt, mégpedig a cselekmény bonyo-
lultsága. Nemcsak a látványos képi világa és lélegzetelállító 
akciójelenetei azok, amik jóváteszik, ezt a fi lmet, hanem a 
szövege is. Ez tényleg nem az a fi lm, amit megnézünk, hogy 
pihenjünk a nap fáradalmai után. Figyelmet igényel végig, 
ami akár megterhelő is lehet, mivel a Tenet két és fél órás já-
tékidejével a hosszú fi lmek kategóriájába sorolható. Minden 
mondat, ami elhangzik, jelentést hordoz magában, ami fon-
tos a történetvezetésre nézve, minden képkocka egy vizuális 
utalás, amit csak a fi lm végén értünk meg. De ez még nem 
minden, a cselekmény, bár ránézésre Möbius-szalagra hason-
líthat, így is képes meglepni egy vagy több váratlan fordulat-
tal a nézőket. A színészi játék nagyszerű, sőt ha fi gyelmesek 
vagyunk a Robert Pattinson által játszott Neil-re, egy érde-
kes utalásra.

Ezt a fi lmet azoknak ajánlom, akik szeretik Christopher 
Nolan munkásságát és az idő témáját körüljáró fi lmjeit, il-
letve azoknak, akik szeretnének egy olyan fi lmet nézni, ami 
megdolgoztatja az agyunkat. Érthető a nézők megosztottsá-
ga, hiszen nem egy egyszerű műről van szó, ám ez nem sza-
bad eltántorítsa őket attól, hogy megnézzék azt, mivel meg-
éri, bár tagadhatatlan, hogy nyitottnak kell lenni az esetleges 
axiómák elfogadásához.
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