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N em  tilto tták  ki a gyárb ól
„CSAK" NYUGDÍJBA KÜLDTÉK

A Magyar Hanglemezgyártó Vállalat vezérigazgatóját, B ors J e n ő t hétfőre magához 
kérette a Művelődési és  Közoktatási Minisztérium helyettes államtitkára, F ekete  
G yörgy, és rövid, igen tárgyszerű felmondólevelet adott át neki. Az indoklás így 
szól: „Nevezett vállalat irányítását -  új koncepció alapján -  új vezető kinevezésével 
kívánom biztosítani.” A felmondólevél utolsó mondatában a helyettes államtitkár kö
szönetét fejezi ki eddigi munkásságáért a leváltott vezérigazgatónak, akinek egyéb
ként kedden Londonba kellett volna utaznia, hogy tető alá hozzon egy közös válla
latot a világhírű EMI hanglemezcéggel. A tárgyalásokat egyelőre elhalasztották.
-  Voltak-e a felmondásnak fenyegető előjelei?
-  Nem. Bár amikor csütörtökön megkaptam a he
lyettes államtitkár meghívását, azt mondtam a kol
légáimnak,hogy úgy látszik, nem várják meg a jú
lius 23-át, amikortól hat hónapra valóban nyugdíj- 
jogosult leszek. Ez azonban még eló'érzetnek sem 
tekintheti?. Csak tréfa volt, így is reagáltak rá. Való
jában azt gondoltam, hogy az EMI vegyes vállalat 
ügyében hívatnak, hiszen tudtam, hogy a tervezett 
szerződést a vagyonügynökség véleményezésre meg
küldte a minisztériumnak.

-  A z a hír járja, hogy ki is tiltották a hanglemez- 
gyárból.

-  Ez a felmondólevél egyik szabványfordulatá
nak -  amely szerint a felmondási idő alatt felmen
tenek a további munkavégzés alól -  egyoldalú ér
telmezése. Jelentheti azt is, hogy az embernek nem 
kell tovább bejárnia, és azt is, hogy nem látnák szí
vesen, ha bejárna. Én ragaszkodtam ahhoz, hogy 
mielőbb teljesen átadjam az ügyeket az utódom
nak. Természetes, hogy -  különösen amíg a fize
tést a vállalattól kapom -  a továbbiakban is rendel

kezésére állok utódomnak, ha tájékoztatásra van 
szüksége.

- A  vállalatnál hogyan fogadták leváltásának a hírét?
-  Amennyire én meg tudom ítélni: megdöbbe

néssel. Senkivel nem konzultáltak, senkit nem kér
deztek meg előzetesen.

-  Ont is teljesen váratlanul érte a dolog?
-  Ez túlzás. Tudtam, hogy az új vezetés egy ré

sze nem rokonszenvez velem. Mondhatom úgy is, 
erre az ember lelkileg és fizikailag felkészülhet -  
gyakorlatilag azonban nem. Azt gondoltam, hogy 
a szakszerűség, a vitathatatlan eredmények többet 
nyomnak a latban, mint az indulatok. Tévedtem.

-  Minek tulajdonítja a hirtelen intézkedést?
-  Már évek óta koncepcionális vitában állunk a 

zenésztársadalom egy csoportjával, amely külön
böző helyeken: az MS/.M 1’ zenészaktíváin, a zene
művész szövetségben és másutt azzal vádolt ben
nünket, hogy a komoly zenében is vállalkozói ma
gatartást tanúsítunk, és csak azokat az előadókat 
jelentetjük meg, akiknek a lemezeit „eladhatónak” 
tartjuk. De semmilyen provokációra nem voltak 
hajlandók megnevezni például azokat a zongoris
tákat, akik ugyanolyan jók, mint Kocsis Zoltán vagy 
Ránki Dezső'< Mi állítottuk, és én változtatlanul ál
lítom: az, hogy a hanglemez a világon az egyik leg
ismertebb magyar termék, s hogy ebből a vállalat
nak évente négymillió dolláros exportforgalma 
van, a mi szelektív vállalkozói magatartásunk ered
ménye. Lehet másképp, mondjuk, szakzsűri szava
zataival is dönteni, kinek legyen lemeze -  ezt azon
ban a piac nem honorálja. Féltem a keserves mun
kával elért eredményeinket, attól tartok', most egy 
kipróbálatlan koncepciónak fogják feláldozni a 
Hungarotont.

-  Nyugdíjazását ezek szerint politikai okokkal ma
gyarázza?

-  Mi mást gondolhatod? A felmondólevél is ar
ra vall: nem menedzseri munkámat kifogásolják. A 
hanglemezgyár sikervállalat, ráadásul a Kádár-kor
szakban lett az. Ez nem fér a képbe; ez sokakat ir
ritál. Igaz, kifejezetten politikai vádak is értek, első
sorban popzenei téren, és főként azok miatt a dal
szövegek miatt, amelyeket nem adtunk ki. De úgy 
vélem, nagyobb szerepe van annak, hogy a hangle
mezgyár koncepcióját vitató művészek már a vá
lasztások előtt elkötelezték magukat az MDF-nek.

-  A z utódja tehát a legnagyobb kormánypárt tagja?
-  Az utódom Ella István orgonaművész. Nem

ismerem a pártállását. S. E.

-  Voltak előjelei, bogy esetleg nem 
önnel képzeli el az Országos Fil
harmóniát az új kulturális kor
mányzat?

-  Informális előjelet voltak a 
döntésnek. Formálisak kevésbé. 
De igaz, hogy amikor én először 
beszéltem a helyettes államtit
kárral, Fekete Györggyel, akkor 
sem mondta azt, hogy rám akar
ja építeni a „kapitalizmust”. Én 
kerestem meg őt, kedvesen invi
tált, hosszan beszélgettünk. Fel
kért, hogy fejtsem ki írásban is 
az elképzeléseinket, és azt mond
ta, hogy nyár végére döntenek a 
Személyi és szervezeti kérdé
sekben.

-  5' akkor m it gondol, miért ez 
a sietség?

-  Nem hiszem, hogy szemé
lyes ügy volna. Ez kádercsere, a 
rendszerváltás része. Eredményt 
kell produkálni, mert a türelmi 
idő, a száz nap múlik.

-  Tegnapelőtt este a Napzárta 
adásában a helyettes államtitkár a 
koncepció hiányával indokolta a 
felmentését.

-  Nem hiszem, hogy ez az 
érv megállná a helyét. Nála jár
va már szóban is jeleztem elkép
zeléseinket, az ifjúsági koncer
tektől a világkiállítás kulturális 
programjaiban való részvéte
lünkig. Elsoroltam erőfeszíté
seinket, mit tettünk, hogy az 
Országos Filharmónia, ez az 
eredetileg valóban sztálinista 
képződmény, művészeti mene
dzserintézménnyé váljék. Arról 
is részletesen beszéltem, hogy 
az állami segítség már szinte 
csak arra elegendő, hogy a nem
zeti értékeket jelentő nagy 
együtteseinket, az Állami Hang
versenyzenekart, az Állami 
Énekkart, a Liszt Ferec Kama
razenekart működőképes ál-

Fotó: GRNAK LÁSZLÓ
lapotban tartsuk. És ezért fon
tos partnerül megrivernünk az 
újonnan alakuló önkormányza
tokat. Ami egyszerre financiális 
és tartalmi, szellemi kapcsolat 
lenne a mindennapi zenekultúra 
érdekében.

-  Esett-e szó a felmondólevél 
átadásakor az érdemi kérdésekről?

-  Nem.
-  Felmentésével egyi dóben ki

nevezték utódát, Bozay Attilát. 
Egy személy vagy egy alternatív 
koncepció kapott bizalmat?'

-  Talán a M agyar Z enem ű
vészek Társasága.

-  Bármennyire is tagadta volt 
Fekete György a televízióban, a fel
mentés politikai motívumait, én 
bizonyos vagyok abban, bogy ez a 
mozgatója a történteknek. A mai 
politikai széljárásban Rátki And
rásnak, a pártközpont egykori al
osztályvezetőjének és Bors Jenőnek, 
a Landler család tagjának nincsen 
semmiféle támasztéka. A  művé
szeti közélet a nép-nemzeti irány 
térnyeréseként kommentálja a 
döntéseket.

-  Nekem sincsenek kétsége
im az igazi okok felől. Meg va-, 
gyök győződve arról, hogy a 
hanglemezgyár igazgatójának 
óriási szakmai érdemei vannak. 
Világhírnevet szerzett a hangle
mezeivel a magyar komoly ze
nének. Ehhez pedig közgazdász, 
menedzser szükségeltetett, és 
semmiképpen sem zenész. Ami
lyen eszmék jegyében most le
váltották Bors Jenőt, az csak 
tönkreteheti a magtár hangle- 
inezgyártást, és . ilyén' értelem
ben a magyar részvételt is a 
nemzetközi zenei életben. Az új 
kinevezésekkel égy ambiciózus 
és joggal sértett, magát háttérbe 
szo.rítottnak érző zenei csoport 
képviselői kerültek vezető posz-

Rátki András

A KÁDERCSERE 
A RENDSZER
VÁLTÁS RÉSZE
tokra. A közeli jövő dönti majd 
el, hogy mennyire volt a rend
szer bűne, ha egyes művészek 
nem kapták meg a remélt el
ismerést.

-  Azonnali hatállyal mentették 
fél. Mintha valami botrányos ügy 
miatt kellene távoznia, bogy to
vább egy percet se garázdálkodhas
son a magyar zenei éltben.

-  En is hallottam a pletykát, 
miszerint már vissza sem jöhet
tünk volna a szobánkba. Ez túl
zás,. noha persze már nincs jo
gom aláírni egyetlen papírt sem. 
De az igaz, hogy a minisztérium 
egyik főosztályvezetőjét szabad
ságáról hívták vissza, hogy már 
tegnap megcsináljuk az átadás
átvétel jegyzőkönyvét. Ennek 
képtelensége már csak azért is 
kiderült, mert Bozay Attila kül
földre utazott, így csak 25-én 
kerülhet sor az átadásra.

-  Találkozott már mint fel
mentett igazgató az utódjával?

-  Igen. Tegnap délben 
bemutattam az apparátusnak az 
új igazgatót, bejelentettem a 
felmentésemet. Ezt régen leg
alább a minisztérium egy mi
niszterhelyettese tette volna.

-  Milyen hangulatú össze
jövetel volt?

-  Azt hiszem, az etikett sza
bályainak megfelelően zajlott 
minden.

-  És most mihez kezd?
-  Megpróbálok beilleszkedni 

az új rendszerbe.
* De, ugye ezentúl is majd 

minden este láthatjuk a hangver
seny fennek előcsarnokában?

-  Ha megfelelő jövedelem
hez jutok. Hetenként három- 
szor-négyszer hangversenyre 
menni ma nem olcsó mulatság.

SZÉCHENYI ÁGNES

A  C S Ú C S O N  H A G Y T A K  A B B A

Tegnapi számunkban beszám oltunk a Nemzeti Színház 
perginei turnéjának első két napjáról, az utazásról és a hét
fői történésekről. „Azóta” aludt egyet a társulat, hogy a 
szabadnap után fejest ugorjon a lényegi munkába. Bár 
többen is mondták: „isteni az út, nagyon jól érzem ma
gam, csak ne lenne este  előadás!”, a kedd a próbáké, és 
a bem utatóé volt. Noha együtt éreztem  a nyaralni vá
gyókkal, az István, a király esti e lőadását látva el kell is 

merni: m egérte a fáradságot.

Bubik István a rockoperában

Kedden a szállodásnő 
minden eddiginél 
rémültebb képet bá
nyász elő a repertoár

jából. Történt ugyanis, hogy a 
skálázni óhajtó Csák Gyurit Bo
tár Bendzsi átzavarta hozzánk a 
szemközti szállodából, ő  pedig 
a recepció előtt kezdte 
túráztatni a hangszálait... Az 
első emeleten lévők pedig 
joggal hihették, hogy Vikidál is 
lelkiismeretes énekes, és szin
tén beénekel a próba előtt. Szo
bájából ugyanis irdatlan nagy 
üvöltés hallatszott. Mint később 
kiderült, ez majdnem a bemu
tatót veszélyeztette. Gyula úgy 
hanyatt esett a fürdőszobában, 
hogy Ivánkának kellett levegőt 
lehelni beléje.

Szerencsére zuhog az eső, 
így a sátorszínházba nem szo
rul be a meleg, kellemes pró
baidő van. A Kerényi-Ta- 
tár-Kucsera rendezői hármas
nak viszont meggyűlik a baja a 
koreográfia átalakításával, a 
színpadból ugyanis a pestihez 
képest egy negyed rész hiány
zik. S minthogy a darab fan
tasztikuma többek között ab
ban rejlik, hogy a színpad leg

apróbb része is ki van hasz
nálva, nem csodálhatjuk, hogy 
Kerényi tanár úr egy maratonit 
leszaladgál a színpad és a né
zőtér között. Persze, egy ilyen 
próbán még lehet marhaskod- 
ni. Érdekes módon, a legtöbb 
magas labdát a temetési jele
netben csapják le. Vikidálra 
például szinte hajszálra ugyan
azon a ponton jön rá a vidám
kodás, mint két éve Ausztriá
ban. Akkor a temetési jelenet
ben a híd aljára érve énekelte: 
„Tízezer munkásőr választ meg 
engem, ha kell!" Akkor ott, Ba- 
denben egy láda pezsgőt aján
lottak neki', ha az előadáson is 
bedobja. Na ja, akkoriban még 
kunszt lett volna a javából. 
Most csak szerényen kommen
tálja a jobbra el utasítást: „Na 
Pistám, akkor én megyek. Csóko
lom, szevasztok. ” Aztán Ferenczy 
Csongor egy halott fejedelem 
minden bájával győzelmi jeleket 
dobál felénk - a ravatalról.

Délután viszont komolyra 
veszik a figurát, elvégre ez már 
a főpróba. Bár megint csak a 
temetési jelenet közben meg
jelenik a hangosítók legfőbb 
ellensége: a „Kyrie eleison”-

nal párhuzamosan egy CB- 
adás is behallatszik a hang
szórókba. Szörényiék szerint 
taxit fogtak, az ellentábor vi
szont a moszkvai rádiót, és azon 
belül Ligacsovot vélte kiszűrni a 
hangzavarból.

Az előadásig még jó két óra 
van hátra, mindenki valami ét
terem után kajtat a városban. 
Ivánkának már van egy bevált 
helye, ahol a Passió idején is 
táplálkozott. S örömmel újsá
golta, hogy a személyzet nem 
feledkezett el róla, ugyanis 
amikor délelőtt bement ebé
delni, az egyik pincér „nini, a 
híres csehszlovák színművész” 
felkiáltással a fő helyre ültet
te...

Maga az előadás remek: a 
stúdiósok fantasztikusak, a szó
listák nagyszerűen énekelnek, 
egyedül a világosítók betlizget- 
nek. Na meg a végén Athina is: 
a meghajlás után megbotlik, és 
egyensúlyát vesztve az egyik 
híaszárny alatt landol. Éttől 
fiiggedenül az olaszok tom
bolnak a végén, teli torokból 
bravóznak vagy három percig.

A siker után közös grappáz- 
gafássá! telik el az este, mely

nek fő eseménye, hogy Izsóf 
Vili nagyot lép előre az egyházi 
ranglétrán, ugyanis a darabban 
még csak térítőként szerepel, 
éjjel azonban kinevezik Grappa 
di Campari nunciusnak...

Szerda a bevásárlás napja. A 
trentói Bren Center kifosztva

piheg, amikor a magyar busz 
degeszre tömötten kifordul 
arkolójából. Este hétkor meg- 
eszélés. Kerenyi közli, ő maga 

is meghatódott a tegnap esten, 
szenzációs előadást produkál
tak a résztvevők. Aztán ahogy 
az már lenni szokott, lassacs

kán vagy tíz megoldásra váró -  
igaz, nüansznyi kérdés szivárog 
elő a bemutató kapcsán.

A második este már rosz- 
szabbul kezdődik. A felvezető 
Beethoven-muzsika alatt a 
magnóhoz szükséges egyenáram 
ötperces figyelmeztető sztráj
kot tart, s csak heves recsegések 
árán sikerül munkára bírni az 
elektronokat. A közönség vi
szont ma is lelkes, rögtön az 
elején beletapsolnak á főurak 
számába, Botár Bendzsi szaka
sza után. Aztán Vikidál szemez 
a nézőtéri tinikkel, sőt miután a 
Kárpátok gyűrűjéből felszállott 
ama szabad madár, még vissza is 
borkant nekik, hogy a tálján 
fruskák olvadoznak a gyönyör
től. Meghajlásnál aztan Kere
kes Pubi pillanatai következ
nek, sátorrengető tigrisüvöltés 
kíséretében köszöni meg a tap
sot. Érthető a vonyítás, színre- 
szaladtában ugyanis eszmélet
lenül bevágta fejét a díszletbe... 
A tapsot pedig ismét „Bravo” 
és „Bravi” kiáltások kísérik. 
Amikor a nézőtérről az öltö
zőbe érünk, már javában áll a 
bál. Bendzsi ragaszkodik hoz
zá, hogy nem brávit, hanem 
Bándit kiabált a publikum. Vé
gül is gbban maradnak, hogy 
valóban elhangzott a Bándi, 
csak még azt is hozzátették, 
hogy ta. Azaz Bándi-ta. Ezek 
szerint mégiscsak jöttek Paler- 
móból. A z utón ugyanis végig az 
olasz kapcsolataival hence
gett...

CSURKA GERGELY

(A holnapi, befejező részben 
többek között beszámolunk ar
ról, hogy min verekedett kis hí
ján össze Bubik a szállodaportás
sal, hogy miként lett a Volán
buszból Rókatours, valamint ar
ról is, hogyan balettoznak a 
határőrök Rábafüzesnél.)


