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Szentesi Zsolt
Egy különleges koncert 
(Jean Michel Jarre Budapesten)

Nyilván nagyon sokan tudják, hogy az ún. elektronikus zene már több évtizedes 
múltra tekint vissza. De egyáltalán mit is értünk e műfaji elnevezésen? Az első 
lényegi elem a történetsorban – legalábbis az ún. könnyűzenében – látszólag az 
volt, hogy a tradicionális akusztikus hangszereket (gitár, zongora, orgona) „elekt-
romossá tették”, azaz hangrezgéseik bizonyos átalakítók segítségével elektromos 
rezgésekké váltak, s erősítőkön, hangszórókon keresztül halljuk azokat. Valójá-
ban, mint látni fogjuk, másról, illetve másról is szó van.

Legelőször is meg kell jegyeznünk, hogy már a XX. század elejétől megfigyel-
hetők olyan jelenségek, melyek a hagyományos komolyzenei struktúrák felbon-
tására (sőt, felrobbantására) tettek kísérletet. Az olasz Francesco Balilla Pratella 
ugyanazon évben jelenteti meg kiáltványát a futurista zenéről, mint a nála jóval 
ismertebb Marinetti a futurista irodalomról, illetve művészetről, 1911-ben. Ennek 
mintegy folyamányaként Luigi Russolo kiáltványt ír 1913-ban a zajok művésze-
téről (ez az ún. brutizmus). A XX. század első felében megszületnek azon talál-
mányok, melyek elengedhetetlenül szükségesek az elektronikus zene létrejöttéhez 
(rádiócsövek, elektródák, a hangrögzítés technikájának folyamatos fejlődése). Kü-
lön kiemelendő, mert a mai napig használják továbbfejlesztett változatait, hogy 
Laurens Hammond 1929-ben feltalálja a (róla elnevezett) elektromos orgonát. Az 
elektronikus és a hagyományos zene közt talán a legjelentősebb különbség abban 
ragadható meg (kissé egyszerűsítve persze a dolgot), hogy az előbbiben maga a 
hangelőállítás is elektronikus úton, generátorok, oszcillátorok, szekvencerek stb. 
segítségével történik, azaz a létrejövő hang megszületése pillanatától szintetikus, 
míg az utóbbiban a mechanikus (ének- vagy hangszeres) hangot/hangrezgéseket 
elektronikusan transzformálják, különböző sajátos hangzásokat, effekteket hozva 
létre. (Ehhez nyilván nem szabad, hogy bármiféle látens vagy valóságos értékíté-
let, értékmozzanat kapcsolódjék, ez pusztán csak tény!) Az első elektronikus ze-
nei koncert ugyanabban az esztendőben adatott elő Kölnben, mint amikor a rock 
zene a hódítás útjára lépett Bill Haley nevezetes Rock around the clock című szá-
mával, azaz 1954-ben. (Stockhausen-, az elektronikus zene pápája, atyja, Eimert-, 
Pousseur-műveket adtak elő.) Arra is érdemes röviden utalni, hogy az elektronikus 
zenei kompozíciók megalkotásához elengedhetetlenek a matematikai, kiberneti-
kai, akusztikai, elektronikai, sőt információelméleti (alap)ismeretek. S végezetül 
semmiképpen sem feledkezhetünk meg a hevenyészett történeti áttekintés végén 
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Robert Moog személyéről, aki 1966-ben megépítette az első (később szintén róla 
elnevezett) szintetizátort, mely mind a komoly-, mind a könnyűzenében alig egy 
évtized alatt máig hatóan meghatározó hangszerré vált.

A rock történetében megfigyelhető (elsősorban Európában), hogy a hatvanas 
évek második felétől/végétől egyre inkább külön irányzattá növi ki magát az a ze-
nei forma, mely szakít a hagyományos A-B-A-B-A (A = indító dallam; B = refrén) 
kompozícióval, és összetettebb struktúrák felé mozdul el. Egyik viszonylag ismer-
tebb változata volt ennek az ún. pszichedelikus rock. (Pink Floyd: Ummagumma 
[1969]; Atom-Heart-Mother [1970]) A hetvenes évek első felében már sorra je-
lennek meg azon együttesek, illetve lemezek, melyeket összefoglalóan ún. prog-
resszív zenének neveznek azóta is. (Csak felsorolva néhányat a legjelentősebb 
képviselők közül: Yes, Jethro Tull, Genesis, Van der Graaf Generator, Pink Floyd, 
Marillion, Collegium Musicum [csehszlovák], SBB [lengyel], Stern-Combo Meis-
sen [NDK], Refugee, Eloy [NSzK], Focus [holland], Mahavishnu Orchestra, Mike 
Oldfield, illetve a Panta Rhei és a Solaris [mindkettő magyar].) Közös jellemzője 
ezen alkotóknak, illetve alkotásoknak, hogy a fentebb említett szokványos kom-
pozíciós struktúrát teljesen figyelmen kívül hagyják, hosszabb, akár 40-50 perces 
számok készülnek, összetett szerkezet és hangzásvilág jellemzi azokat, a két- vagy 
négynegyedes ütemezés gyakran felborul, nagy szerepet kap(hat) a disszonancia. 
Gyakori, hogy nincs semmiféle szöveg, éneklés, azaz teljességgel csak instrumen-
tális zenéről van szó, ha pedig mégis lenne ének, a textus igen elvont, nem egy-
szer filozofikus vagy épp mítoszi, kultúrtörténeti rájátszásokkal terhelt, illetőleg 
erősen költői, teljességgel átmetaforizált. Nagyjából ekkortól, ezen jelenségekkel 
párhuzamosan jelenik meg a könnyűzenében is az elektronikus zene. Egyik korai 
képviselő például a mexikói Walter Carlos, aki Bach-műveket írt át szinetizátorra 
(Switched-on Bach I. és II.: – 1969; 1973) (Ez egyébként, mármint az át- és feldol-
gozások, valamint a rockzenekari és a nagyzenekari hangzás egybekapcsolása, a 
tradicionális rockban is megfigyelhető volt, úgy tűnik ekképpen próbálták valaho-
gyan összekötni a két zenei világot, egyúttal remélvén felmutatni azt is: a könnyű-
zene sem annyira „könnyű”, annak is vannak komolyzenei „képességei”, illetve 
vetületei.) 1970-ben alakult meg Nyugat-Berlinben a Tangerine Dream együttes, 
mely már egyértelműen az elektronikus zene képviselője volt. Alapításkor, illetőleg 
kezdetben tagja volt a zenekarnak az a Klaus Schulze, aki szintén emblematikus 
figurája lett e zenei műfajnak. Ezt az elektronikus zenét az kapcsolja egyértelműen 
a fentebb említett progresszív zenéhez, hogy összetett kompozíciókkal dolgozik, 
elvont, mondhatni erősen intellektuális számokat alkotnak, nagyfokú elmélyülés 
szükségeltetik a művek befogadásához és valamiféle megértéséhez. A hetvenes 
évek közepe táján lép fel egy újabb nemzedéke az elektronikus zenének, amely 
megpróbálja „emészthetővé”, „fogyaszthatóbbá” tenni az elektronikus műveket, 
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azaz megkezdődik egyfajta kommercializálódási folyamat, ami tehát azt jelentette, 
hogy megpróbálták leegyszerűsíteni a korábban összetett, bonyolult hangzás- és 
dallamvilágot, párhuzamosan azzal, hogy sokkal erősebben építettek a dallamos-
ságra. Ennek egyik első képviselője volt a görög (Papathanassiuo) Vangelis, aki 
később több lemezével is kiemelkedő sikert aratott (Chariots of fire [1981]; 1492 
– Conquest of Paradise [1992]). Ugyanerre az útra lépett a Tangerine Dreamból 
kivált Peter Baumann, még a korábban kilépett Klaus Schulze kifejezetten kriti-
kus hangon szólt a hetvenes évek végének Tangerine Dream-jéről – pedig az még 
valóban igen összetett zenei struktúrákban gondolkodott. S ugyanezen vonulat 
képviselője a francia Jean Michel Jarre is, aki 1976-ban jelentette meg Oxigène 
című lemezét, mely aztán jó néhány kiadást megérve, több tízmillió példányban 
elkelve gyorsan világsikert és hírnevet szerzett komponistájának.

Mindemellett azonban még egy igen fontos tényezőről kell szót ejteni, melynek 
– mint majd látható lesz – igen lényegi szerep jut a budapesti koncertet illetően 
is. Az ezen időszakban használt szintetizátorok ún. analóg (elven működő) szintik 
voltak. Ez – anélkül, hogy fárasztó és unalmasan hosszadalmas informatikai és 
kibernetikai magyarázatokba bonyolódnánk – azzal a következménnyel járt, hogy 
az elektronikus zenét előállító muzsikusok gyakran hatalmas, falnyi méretű hang-
szer-, illetve generátorhalmazokon játszottak, amelyek között az összeköttetést 
megszámlálhatatlan mennyiségű vezeték, valamint ki- és behúzható/-dugható 
banándugós kábel biztosította. A koncerteket illetően ez többek közt azzal járt, 
hogy egyrészt rengeteg ún. előprogramozásra volt szükség, másrészt a stúdióban, 
a zenei anyag rögzítésekor játszó személy(ek)hez képest több segítőre is szükség 
volt. E szintetizátorokat váltotta fel a nyolcvanas évek elején/közepén az ún. di-
gitális szintetizátor, mely a processzorok, félvezetők forradalmian új generáció-
jának, illetve azok feltalálásának és köznapi elterjedésének volt köszönhető. Egy 
alig fél asztalt elfoglaló digitális szintetizátor falnyi monstrumok teljesítményét/
hangzásvilágát volt képes nyújtani. Természetesen ezek igen rövid idő alatt kiszo-
rították a korábbi analóg típusokat, s a nyolcvanas évek második felében már a 
mindennapi kommersz slágerzenében is a digitális szintetizátorokat használták.

Jean Michel Jarre 2008 őszi európai koncertturnéját arra az ötletre alapoz-
ta, hogy „korhű” hangszereken, azaz analóg szintetizátorokon fogja előadni le-
gendássá vált 1976-os (fentebb említett) lemezének zenei anyagát. Budapesten, 
a „kavicsban”, erre november 12-én került sor. Szinte teljesen telt ház volt (ez 
nagyjából 11-12 ezer embert jelentett), a közönség legnagyobb részét a harmin-
casok és negyvenesek adták, de az ötödik és hatodik ikszet írók sem hiányoztak. 
A szokásos, mondhatni kötelező késés (20-25 perc) után meglepő módon jelent 
meg, illetve vonult be a világhírű zenész: a nézőtér legtávolabbi sarkából, a legfel-
ső szintről indulva jött le (természetesen biztonságiak kíséretében) az ún. küzdő-
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térre, s a rajongók sorfala között lépkedve jutott el a színpadig. Itt először mintegy 
10 perces szövegben köszöntötte a közönséget, s mondta el a koncert apropó-
ját: analóg szintiken adják elő a híres opuszt. (Megjegyzendő: az angolul előadott 
beszéd magyarra fordítása azért hagyott némi kívánnivalót maga után.) Miután 
bemelegedtek a hangszerek (ennek tényére, illetve szükségességére Jarre külön 
felhívta a figyelmet), lassan nekiindult a lemezről jól ismert előbb kissé kaotikus, 
de mégis igen kellemes hangzású hangkavalkád. A sok zörej, surrogás, süntyi-
prüntyi, több oktávot átfogó/-futó hangívek közül lassanként felbukkant az első 
alapdallam, mely felerősödve, főtémává válva a ráismerés örömével töltötte el a 
közönség legnagyobb, az eredeti lemezt láthatóan jól ismerő részét. Közben Jarre 
elképesztő munkát végzett – fizikálisan is. Mintegy ötven billentyűsoron játszott 
(erről ő maga szólt bevezetőjében) – természetesen nem egyszerre, hanem ahogy 
a különböző hangzásokra beállított, illetve előre beprogramozott vagy épp akkor 
programozott szintetizátorok között ugrált, futkosott, átnyúlt. A hangszerek (tu-
lajdonképpen generátorok, oszcillátorok és szekvencerek) a klaviatúrák felett va-
lóban falnyi méretűek voltak, összességében legalább mintegy 30-35 négyzetmé-
tert tettek ki. A zenei anyag elállítására persze Jarre egyedül képtelen lett volna, 
így volt két segítőtársa is, akik szintén hatalmas gépkollekciók alatt szolgáltatták 
a kísérőmuzsikát. 

A díszlet nem volt különösebben látványos – különösen azt tudva, illetve figye-
lembe véve, hogy tudjuk: Jarre koncertjeit szín-, sőt lézerorgia teszi egyedülállón 
látványossá. Ezzel már a nyolcvanas évek közepén elkápráztatta közönségét, ami-
kor Kínában adott koncertet több mint egymillió ember előtt (Nuits à Shangai 
című lemez, 1985), vagy 1989-ben, amikor a nagy francia forradalom kitörésének 
200. évfordulóján, július 14-én tartott előadást Párizsban az Eiffel-toronynál. De 
ha valaki ismeri/látta a zenész 2005-ben megjelentetett DVD-jét, mely a gdański 
hajógyárban 170 000 ember előtt adott, a Szolidaritás szakszervezet megalapítása 
előtt tisztelgő, 20 kamerával rögzített koncertjéről készült (Solidarnośċ live), az 
tudja, miről is van szó. Ehhez képest a budapesti koncerten egy nagyobb para-
vánra/vászonra vetítettek különböző színárnyalatokat, tónusokat, amelyek han-
gulatukban persze illeszkedtek a zenei hangzáshoz. Ami igazán látványossá tette 
a koncertet, s valóban egyfajta meglepetésként szolgált, az egy hatalmas, mintegy 
15-20 négyzetméteres tükör volt, ami megjelent a zenészek felett, majd a lapja 
lassan le-, illetve felfelé fordulva mozgott. Mindez pedig kombinálódott a színár-
nyalatok folyamatos váltakozásával a háttérben (ami persze a tükörben is megje-
lent). Közben pedig folyt, áramlott, hullámzott, indázott, keringett a zene, a jól is-
mert dallamok. Jelen sorok írójának azon részek voltak különösen megragadóak, 
különleges élményt nyújtóak, ahol Jarre és társai szólókkal és improvizációkkal 
bővítették ki az eredeti zenei anyagot. Egyúttal azt is képesek voltak felmutatni 
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ezzel, hogy játékuk és fantáziájuk a kötöttnek mondható dallamvilággal együtt is 
(hiszen a lemez zenéje adott volt) rendkívül invenciózus és szinte kimeríthetetlen. 
E „betétek” következtében a nagyjából 40 perces muzsika (az eredeti lemez hosz-
sza) 65-70 percre bővült. Ezt követte még két ráadás, így összességében mintegy 
másfél órás volt a koncert. Igazi zenei csemegét hallhatott a tisztelt nagyérdemű, 
a zenészek igazán kitettek magukért, minden tekintetben. S ugyan e sorok írója 
egyáltalán nem mondhatja tájékozottnak magát a honi koncertjegyárak tekinte-
tében – bár nyilván vannak információi –, mégis megkockáztatja: a helytől füg-
gően 9 000 és 18 000 ezer forint közt mozgó jegyár nem volt elképesztően nagy 
összeg azért, hogy egy, a maga nemében és műfajában – nyugodtan mondhatni 
– világsztár műsorát volt lehetősége megtekinteni és meghallgatni. Nagyszerű él-
ményben részesülhetett mindenki, akinek módjában állt és kedve volt elmenni e 
koncertre. Köszönjük, Jean Michel!
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