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Jenőnéz...
Wahorn András képzőművész és szabadidő-zenész betelepedett a 
Rádióba. Igaz, egyelőre még csak 8( !) percre hetenként, de a kedd 
délutánonként jelentkező,  Jenő néz’ című adás máris mérföldkő a 
magyar rádiózás történetében. Mivel a jót könnyű megszokni, mi 
mást tehetnénk: várjuk a műsoridő meghosszabbítását. (Követke
ző számunkban: .JenőnemhallgaP.)

Nem mindenki sa
K i k  é s  m i é r t  v é d i k  a  v o l t  v e z é r -  

i g a z g a t ó t ?  •  N y e r e s é g ,  d e  m i 

b ő l ?  •  V i l á g c é g r ő l  s z ó  s i n c s  •  

S z ö r é n y i t  i s  k i n e v e t t é k  •  V a j 

h e g y e k  a  „ b o r s o s ”  f ü l  m ö g ö t t . . .

hez. Vagy ahhoz mit szóljunk, hogy az 
utóbb 500 000 példányban elkelt István, 
a király kiadásának ötletéért először kine
vették Szörényi Leventét? Persze erre 
még azt lehet mondani: végül mégiscsak 
„győzött a jó" De az MHV első reakciója 
az akadályozás, nem pedig a felkarolás 
volt. A színészlemezek dolgában is csak 
az uram-bátyám szellem dirigált, nem pe
dig a piaci irányelvek. Másképp hogyan 
lehetne megmagyarázni, hogy néhány év
vel ezelőtt az MHV elutasította a komi
kus-sztárnak számító Balázs Péter, Tahi 
Tóth László és Szombathy Gyula közös 
nagylemezének kiadását, ugyanakkor 
például a sokkal kevésbé ismert és nép
szerű Kováts Kriszta szólólemezei rendre 
zöld utat kapnak? 1977-ben személye
sen hozzám intézte dr. Erdős a következő 
mondatot: „Igaz, hogy Harangozó Teri 
lemeze iránt lenne kereslet, de nem adjuk 
ki, mert ennek 6 örülne." Nos, akaratlanul 
ezt a cinikus-aljas szemléletet is védik 
most a tiltakozók. S hogy egy pillanatra a

dzsessz területére is átránduljunk: Plesz- 
kán Frigyesnek, az utóbbi évtizedek 
egyik legjelentősebb zongoristájának 
egyszerűen nincs önálló lemezfelvétele. 
Erre szokták mondani: ez vicc!

Bors és az általa vezetett vállalat lako
dalmas-rock szintre süllyesztette az egy
kor nagy népszerűségnek örvendett hazai 
popzenét. Ahelyett, hogy komoly össze
geket beruházva fiatal magyar előadókat 
futtattak volna, reklámot nem igénylő íz
léstelen lemezekkel bombázták és bom
bázzák a mai napig a közönséget, s az Így 
szerzett anyagi haszonnal kérkednek. A 
Hungaroton friss ajánló-prospektusában 
nem kevesebb, mint huszonegy) Ijféle 
lagzi- csárda- és presszórock stílusú 
nagylemezt reklámoznak. Tehát így jön 
be az a nyereség, amelyre hivatkozva a 
talán félretájékoztatott zeneművészek vé
delmükbe veszik Bors Jenőt.

Mára gyakorlatilag megszűnt a Fonog
ráf, a Lokomotív GT, az Omega, a V’Moto- 
Rock, a P. Mobil, mai megfelelőik pedig

Annyi bizonytalanság, reménykedés és hu
zavona után közölhetjük önökkel azt, amit 
már bizonyára tudnak: az idén (sem), tehát 
valószínűleg ebben az életben már soha nem 
látogat a Magyar Köztársaságba a Rolling 
Stones nevű beatzenekar. Mint tudatták ve
lünk, a gitáros (ez talán a képünkön látható 
Keith Richard lehet, vagy a képünkön látha
tó másik pengettyűs, Ron Wood), egy ügyet
len mozdulat közben megsértette a kezét, 
bekövetkezett a legrosszabb: vérmérgezés, 
rák, hirtelen halál. Az egészben az a legér
dekesebb, hogy a Stones -  a nálunk lábra 
kelt hírekkel szemben -  egyáltalán nem 
m ondta le a W embley-koncerteket, to
vábbá szó s incs arról, hogy időközben 
-  Gdafisk, Moszkva, Budapest és a többi 
hős város rovására - ,  anyagilag rendkívül 
előnyös szerződést kötöttek vo lna  Vér- 
mérgezés vagy bankó vagy duma -  ez itt a 
ké rdés... Egyébiránt, akik kiváncsiak, 
megnézhetik a Stonest Berlinben. Jegyren
delés: PeTra, 1117-769.

Három közösség: a Magyar Gaz- 
dasági Kamara Kulturális Tagoza- 
fának elnöksége, a Magyar Hang

lemezgyártó Vállalat dolgozóinak kollektí
vája és zeneművészek egy 65 fős cso
portja is nyilvánosan tiltakozott Bors Je
nő, a volt lemezgyári igazgató leváltása, 
illetve a végrehajtás módszere miatt. 
Mindhárom nyilatkozatban kiemelik, hogy 
a vállalat gazdaságilag sikeres, így szerin
tük indokolatlan volt Bors menesztése. 
Pedig a profit önmagában még nem iga
zolhatja azt a morális válságot, amelybe 
Bors és munkatársai taszították az állami 
hanglemezkiadást. Mint tudjuk, a szicíliai 
maffia is sikeres gazdaságilag, mégsem 
örvendezhetünk tevékenységének. Arról 
nem is beszélve, hogy az MHV lehetne 
akár tízszer ilyen sikeres, ha hajlandó 
lenne (lett volna) pénzt befektetni produk
ciókba, nemcsak utólag lefölözni mások 
sikerének hasznát. Nem, sajnos a popze
ne terén eddig nem foglalkozott kultúrate
remtéssel az M HV; a viszonylagos piaci 
sikerek leple alatt „kisded játékaikkal" 
voltak elfoglalva. Eme kíméletlen mód
szerek lényege: a nekik (szubjektív érte
lemben) szimpatikusakat, saját család
tagjaikat vagy a politikailag kívánatosa
kat kiadták, a többiekre „nem volt igény”. 
Ha még csak az eladhatóság, a piaci 
szempontok vezérelték volna őket, az 
legalább követhető koncepció lett volna. 
De nem: a biztos üzletet (értsd: legalább 
80000  lemezt) jelentő 1977-78-as  
P. Mobilt tűzzel-vassal irtották (s csak 
hosszú évek múltán jelenhetett meg LP- 
jük, amikor már Bencsik és Vikidál is 
máshol játszott), és a későbbi többszörös 
platinalemezes Hungária is csak dr. Erdős 
nyári szabadságát kihasználva (!) tudta 
megszerezni az engedélyt nagylemezé

páni
A zene mindenkié
Az öregfiúk megmozdultak a gyermekekért és* az 
egész cihelődésből szépen kifelejtették a pop tejfogú 
képviselőit. Az angliai Knebworthban 110 ezer néző 
előtt Phil Collins, Elton John, Eric Clapton, George 
Michael, Paul McCartney és a Pink Floyd hatékony 
közreműködésével támogatták meg a Nordoff-Rob- 
bins Zeneterápiás Központ alapítványának bankszám
láját. Az Old Boys gárda mindössze egy junior csapa
tot engedett szóhoz jutni, a Tears For Fears-t, azt is 
csak feltehetően stílusos című (egyébként kitűnő) al
bumukért respektálva. A hanggyűjtemény egyébként 
a hazai boltokban is kapható; The Seeds of Love (A 
szerelem magjai).
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Zenedoboz
Bemutatjuk az első Trabant Combi mintájú 
személygépkocsit amely letelepedési enge
délyt kapott az Egyesült Államokban. Mivel az 
amerikaiak mindig is ügyes srácok voltak, ana 
is rájöttek, mire használhatnák leggazdaságo
sabban -  bankrablás utáni menekülés ezzel ki
zárva !-aZwickauban alkotott műtárgyat: gitár- 
tartónak egy hangszerbemutatón és -vásáron

Env bíbicnek minden
A kínos bejelentést m egelőző
en kisebb vita  fo ly t a P arla 
mentben a rró l, hogy képvise
lő ink  pártá llásuktó l függe tle 
nül idézzenek, idézhetnek-e a 
B ib liából. Az adóügy kapcsán 
ugyanis néhányan még a Jó 
is ten t is segítségül hívták tá r 
sa ik meggyőzésére. Leg in
kább az te tszett, am ikor azt 
mondja a Mester a fa rizeu 
soknak (s ic !) „m indenki fizes
se meg a császárnak, ami a 
császáré, az Istennek, ami az 
Istené". Ille tve  egészen pon
tosan : „Adjátok meg azért, 
am i a császáré a császárnak; 
és ami az Istené az Is ten 
nek” , Máté Evangéliuma 
21.22. (Róm .13,7). Ezen a 
szép és magvas citá láson 
töprengtem  éppen, am ikor az 
a bizonyos bejelentés e lju to tt 
tudatom  határáig. Mégpedig- 
len az, hogy R. M. képvise lő 
nek előző nap a T. Házban, a 
sa já t tu la jdonaként bevitt tá s 
kájából e lfogyott a havi fize 
tése. Na nem, ezt azért m ég
se. Most már végképp nem

drága
értek semmit. Azt h ittem , a 
büfé ingyen van. M icsoda fe 
le lő tlenség. hiszen R. M.-nek 
több gyermeke van otthon. 
Ja, hogy ő rize tlenü l hagyta? 
Ebben a közbiztonságta lan v i
lágban? Ráadásul ma már 
minden rendes rablónak van 
legalább egy gázsprayje, meg 
egy stukkere. könnyedén be
ju thatnak akár a Parlamentbe 
is. Egy darab rendőr sem ké
pes az ú tjukat á lln i. Szóval 
én ezt nem értem . Délelőtt 
megszavazták a koronás cí
mert (vo lt rá egy húsza
som) . . .  árem elés (a v illany- 
számlás sokszor csenget 
m a jd ) . . .  fizessünk a császár
nak (ki itt a c s á s z á r? ) . . .  
meg az Istennek (még neki 
i s ? ! ) . . .  m ondják a fa rizeu 
sok . Es ez a lopás (az
any já t!) Hát mi van it t?  Hogy

van ez? Az én időmben még 
nem vo lt a va llásokta tás sem 
kötelező, sem faku lta tiv , még 
vita tém a sem. így aztán most 
nem nagyon tudom, kik is 
azok a farizeusok, honnan 
van annyi pénzük, hogy eny- 
nyife lé aka rnak te je ln i, ráadá
sul az én kontóm ra. Sajnos, 
én csak a főbűnöket ismerem, 
még o tth on ró l (harmadik mű
szak: kö te lező  nevelés). Azt 
ugyan tudom , hol lakik a Jó
isten, azt m ár sokszor meg
m utatták nekem régebben, és 
vannak még rendes emberek, 
akik b iztosan segítenek majd. 
ha netán e lfe le jteném . Ezzel 
nincs is gond. csak azokat az 
idézeteket nem egészen é r
tem. Nekem egy k icsit hosz- 
szúak és bonyolu ltak. Talán 
egyik s incs egészen a helyén. 
M indegy. Ha o tt lettem  volna, 
én abból idéztem  volna, amit 
jó l ism erek, abból a tízből, 
csak egyet. De negyven évvel 
ezelőtt. Ha o tt lettem v o l
n a . . .

(FeM)

inália Bors Jenőt
szinte nem is léteznek. Vajon ez volt a 
cél? A dr. Erdősről nemrégiben megjelent 
könyvből tudjuk, hogy a Kádár-korszak 
kulturális tótum-faktumának, Aczél 
Györgynek igencsak nem volt ínyére a 
popzene. Lehetséges lenne, hogy Bors és 
Erdős szándékosan züllesztették szét a 
könnyűműfajt, hogy jó pontokat kapjanak 
„az öregétől ? Mindenesetre olyan, művé
szi és erkölcsi „nullán" álló figurák, mint 
Boros Lajos alkalmazása erre enged kö
vetkeztetni.

Kedvelt módszere a lemezgyárnak, 
hogy ha népszerűsége okán mégiscsak ki 
kell adni egy, egyébként nekik emberileg 
nem tetsző együttes vagy énekes leme
zét, akkor egyszerűen nem szállítanak 
elég példányt a boltokba, hogy utána az 
illető(k) orra alá dörgölhessék: „Na látjá
tok, megbukott a lemezetek, mit akartok 
még?” Korábbi monopolhelyzeténél fog
va az MHV abból csinált sztárt, akiből 
akart, és azt nyomta el, akit akart. Kivételt 
csak az olyan, valóban hisztérikus sike
rek képeztek, mint a 80-as Hungáriáé. Ott 
nem volt „ellenszer”. Dehát ilyen igen rit
kán fordul elő. A piac manipulálásában 
nagymesternek bizonyultak Borsék. így 
válhatott a zeneileg közepes, szövegileg 
pedig minősíthetetlen szintű Neoton milli
ós tényezővé. Ne feledjük: a szólóénekes
nő az egyik meghatározó lemezgyári ve
zető, dr. Erdős élettársa volt. Kár, hogy az 
összeférhetetlenség fogalmát csak mos
tanában kezdjük felfedezni.

A tiltakozók azt is kifogásolják, 
hogy Bors elbocsájtásával meghiúsult 
egy állítólagos EM I-M HV együttműkö
dés. Dehát mennyire lehet komoly az a 
szerződés, amely egy igazgatócsere 
miatt kútba esik? Ugyancsak felróják 
a protestálók, hogy szinte egyik pilla
natról a másikra mondtak fel Borsnak. 
Csakhogy ez az intézkedés kerek hu
szonöt évet késett, így talán megbo- 
csájtható a sietség. Világcéget pedig 
sajnos sem ő, sem más nem csinált az 
MHV-ból. Ezt a fogalmat tartsuk fenn 
jogos tulajdonosainak: az EMI-nak, a 
CBS-nek, vagy az A&M-nek.

A vállalati dolgozók tiltakozólevele így 
fogalmaz: „...nem  értjük, miért kellett 
egy jól működő közösséget kész helyzet 
elé állítani, megzavarni és feldúlni.” Ked
ves közösség! Szokolay Sándor, aki pe
dig az előző rendszernek is igencsak elis
mert művésze volt, már évekkel a szó
lásszabadság megjelenése előtt a televí
zió egyik adásában a fasiszta könyvége
tőkéhez hasonlította az önök módszereit. 
De önöket ez sem késztette változtatásra.

Véleményem szerint teljesen helytálló 
lenne, ha a zeneművész tiltakozók csak 
azt kifogásolnák, hogy miért nem pályá
zat útján kerül új igazgató az MHV élére. 
De hogy miért védik, magasztalják a volt 
vezért, amikor ők is tudják, mennyi vaj 
van a füle mögött -  ez rejtély.

Galla Miklós

PÁLYÁZATOT HIRDETÜNK!!
A most m egépült Badacsonyi Gyógyhotelünk, 
borozónk és üdülőparkunk II. ütemének bel* 
söútépítési, parkosítási, sportpá lya  és úszó
medence, kávézó-cukrászda, sörözöteraszok 
építési m unkáira, valam int sárkányrepülöpá- 
lya-építés, kerítések, víz- és csatornavezeté
kek, té rv ilág ítás  stb. tervezésére és k iv ite le 
zésére.

A pályázóknak a helyszín bemutatása és 
részletes ism ertetés, adatgyű jtés céljából 1 
NAPOS vendéglátást és a hote lben elhelye
zést b iztosítunk.

A magán és gazdálkodó szervezetek a je 
lentkezésüket kizárólag levé lben 10 000 Ft 
nevezési díj postai á tu ta lásáva l egyidejűleg 
a köv. címre tehe tik : Badacsonylábdihegy, 
Római út 165. KNEIPP HOTEL.

A pályázatra a meghívót 2 szem élyre a ne
vezés és je lentkezés után a részletes fe lté 
te lekke l és dokumentációval postán küldjük 
meg.

Igazgatóság


