
A punkmozgalom tükröződése
a mai magyar sajtóban
Könnyűzenei berkekben kevés olyan grandiózus vita zajlott le az egykori bol-
dogemlékezetű beat-konjunktúra óta a magyar sajtóban, mint a hetvenes-
nyolcvanas évek fordulóján egy merően új irányzat, a punkmozgalom meg-
itélését illetően. Szinte alig akad olyan sajtótermék, amely ne szentelt volna
hasábokat e különösnek számító, a társadalom egyes rétegeit mélyen érintő
jelenségnek. Magától értetődik, hogy az ifjúsági lapok (Magyar Ifjúság, Ifjúsági
Magazin) az eseményekkel egyidőben reagáltak az ifjúság egy bizonyos részét
felkavaró problémákra, de élen jártak a punk feltérképezésében, elemzésében
más kategóriába tartozó orgánumok, így az Élet és Irodalom és a Kritika is.
Utóbbiban például 1984-ben hosszú sorozat indult a rockzenéről, és ebben he-
lyet kapott a legújabb irányzat, a punk bemutatása is.

Anyaggyűjtésem során érdekes volt megfigyelni, hogyan alakult a punk
sajtóbeli meg- vagy elítélése, milyen szemléletváltozáson mentek keresztül a
honi újságírás korábban már nevet szerzett „apostolai". Mindenképp dicsére-
tes, hogy a punkmozgalommal igyekezett a sajtó értékének, jelentőségének
megfelelően foglalkozni, s a kezdeti egyértelműen negatív állásfoglalást el-
utasítva áttérni egyfajta mélyebb elemzésre. Mert szerencsére sokan gondolták
úgy, hogy nem lehet félvállról venni ezt a külföldről hozzánk beszivárgott
jelenséget, amely nem elégszer hangsúlyozott dekadens volta ellenére mégis
lábra tudott kapni nálunk is.

Mielőtt rátérnék a hazai punkmozgalom sajtóbeli tükröződésének a bemutatá-
sára, néhány mondatban szükséges megemlékezni a gyökerekről. Hogyan is
fest a punk története dióhéjban?

Köztudott, hogy a könnyűzenében szinte minden jelentős irányzat külföld-
ről áramlik be hozzánk. A rock különféle ,,ősi" trendjeinek maradéktalan át-
vétele (rock and roll. beat stb.) jól szemlélteti az előbbi megállapítást. A gyö-
kereket tehát újfent a könnyűzene már korábban is „jegyzett" szülőhazájában,
Angliában kell kutatni. Valamikor a hetvenes évek tájékán, egészen pontosan
1975-ben itt kezdett felfelé ívelni a punk szerencsecsillaga, mégpedig a később
hírhedtté vált Sex Pistols együttes koncertjével. A zenekar botrányosan gyen-
ge muzsikát csalt elő hangszereiből, s a lágynak éppen nem nevezhető dalla-
mot agresszív szöveg fűszerezte. A sokkoló, primitívnek tetsző zene nem vál-
tott ki túlzott elismerést a színvonalasabb zenéhez szokott közönség körében.
A közismerten konzervatív angol polgárok nem is tűrték sokáig a gomba mód-
ra szaporodó zenekarok ,,ocsmány" megnyilatkozásait, punknak mondott visel-
kedését. (A punk szó egyébként mocskot, vacakot jelent.) A megtorlás nem is
váratott hosszú ideig magára: egy-egy koncert közben óriási verekedések tör-
tek ki a mind nagyobb számban felbukkanó színes hajú, láncokat hordó, sze-
gecses bőrruhákba bújt, munka nélkül lődörgő punkközönség és a betévedt
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„kíváncsiskodók" között, s ilyenkor nem kímélték a zenekar tagjait sem. Meg-
születtek tehát a botrány bandák, amelyek lassan a könnyűzenei szaklapok cím-
oldalára kerültek. A cél tulajdonképpen ez volt: a tömegkommunikációs esz-
közök révén ország-világ előtt hangot adni a nihilista törekvéseknek, durván
felrázni nyugalmából a békés angol polgárt. A sajtó pedig eleget is tett az „el-
várásoknak", és bőséges anyagot közölt az együttesekről, valamint népes mun-
kanélküli táborukról.

Miről is énekelt a vezérbanda, a Sex Pistols fenegyereke, Johnny Rotten
(Rohadt Jancsi)? Főként anarchiáról, kiúttalanságról, a jövő tagadásáról. De
a királynő uralkodásának 25. éves jubileumát is a brit hagyományoktól eltérő
módon ünnepelték. Az angol himnuszt például első négy szavának meghagyá-
sával így folytatták: „God savé the Queen and the fascist régime" — vagyis
„Isten óvd a királynőt és fasiszta rendszerét". Talán fölösleges is kommentálni,
honnan tulajdonítható a szöveg a Sex Pistolsnak.

A közvélemény tiltakozása nőttön nőtt, s a punkzenekarokat egymásután
zárták ki a klubokból, koncerttermekből. Az indulatok így is odáig fajultak,
hogy egy teherautósofőr dühében szétverte televíziókészülékét, mert képtelen
volt hallgatni Johnny Rotten irritáló kijelentését egy interjúban.

A punkzenészek azonban nem csupán a botrányokkal szerették volna fel-
hívni magukra a figyelmet, hanem felületes ideológiák „gyártásába" is csak-
hamar belekezdtek. Gyakran röpködtek a sajtóban — főleg az énekesek szájá-
ból — hangzatos, ám valójában elkoptatott frázisok: „A punk életfelfogás,
mely szívből, agyból és zenéből ered", és így tovább.

, 4t . A hetvenes évek Angliájának társadal-
mi válságát felszínre hozó, a nyomasztó
körülmények között tengődő munkanélküli
fiatalok szócsővévé avanzsálódott punkot
azonban utóiérte a végzete: a korai rob-
banás után idővel kommercializálódott,
beszippantotta a pangó piac, s a „szakad-
tak" körében kezdte elveszíteni varázsát.
Mert mi történhet egy új irányzattal ak-
kor, ha már mindenki pirosra, kékre fes-
tett hajjal, biztosítótűkkel, láncokkal jár,
és fennen hirdet olyan ideológiákat, ame-
lyek egy szűk kör számára még jelentenek
valamit, de másoknak pusztán csak üres
szólam és rongyrázás?

Punk-diskurzus

A nyolcvanas évtizedre külföldön jócskán
alábbhagyott a ,,punkvész", de korábban,
már a hetvenes évek közepétől a légköri
áramlatokkal együtt lassan a punkzene is
sodródott kelet felé, s érkezését már jó-
előre jelezték a magyar sajtó olyan szak-



avatott munkatársai, akik nyugati utazgatásaik alkalmával magukkal hozták
Magyarországra az angol együttesek új időkben fogant új dalait. A korai meg-
ítélések azonban jobbára csak egy-egy mondatban hangzottak el. Tardos Péter,
a rockzene nemrég elhunyt atyamestere az Ifjúsági Magazin ,,Rockföldről je-
lentem" című rovatában például így vélekedett a punkok szokatlan hangszer-
gyötréséről: „Zenéjük primitívsége nem éri el a muzsika alapkövetelményét
sem." Másokat sem ragadhatott el az egyelőre Angliában honos zene: „Ez any-
nyira rossz, hogy már jó!" — jelentette ki egy ízben a rádióból is ismert disc
jockey, Keresztes Tibor.

Az első többmondatos vélemények is eléggé egyoldalúak voltak. Egyes
szerzők így fogalmaztak: „Agresszív őrültség, primitívség, két-három akkord
a gitárokon, zöld, sárga haj, biztosítótű, vécélánccal. Ocsmány és undorító."
(Összehasonlításképpen érdemes egyébként fellapozni a hatvanas évek elejé-
nek ifjúsági sajtóját. A már nemzetközi sikereket arató és elismert Beatlesről
például ezt írták a kortárs magyar tollforgatók: „Gombafejű vademberek.
Visszamegyünk a fára? Yeah-t üvöltő orangutánok, nyívó elektromos gitárok."
És a cikkek hangvétele rendre arról tanúskodott, hogy az effajta nyugati hó-
borttól kifejezetten óvták az ifjúságot.)

A punkmozgalom elleni hadjáratból a megyei lapok szintén kivették a ré-
szüket, s prominens képviselőjük, a Veszprémi Napló mindjárt darázsfészekbe
is nyúlt. A lap egyik számában ugyanis a szerző hosszasan elmagyarázta olva-
sóinak, hogy egyébiránt a punk Országh László nagyszótára szerint valami
vacakot, pocsékot, taplót jelent. Lett is ebből felháborodás, tudniillik a Bala-
tonfelvidéken őshonos a Punk családi név, következésképp a szerkesztőséget
panaszos levelek tömkelege árasztotta el — azonnali helyreigazítást követelve.
Az eset mosolyra fakasztotta az ország közvéleményét, s az Ifjúsági. Magazin
újságírója egy glosszában adott hangot véleményének, melynek lényege rövi-
den: kár úgy felkapni a vizet, kedves Veszprém megyei Punkok, vigyázó sze-
müket vessék inkább például Popper Péter pszichológusra, aki egyáltalán nem
haragudott meg azért, hogy az ifjúság egy jelentékeny, jól öltözött rétege az ő
vezetéknevét bitorolva hódol holmi sajátos divathullámnak.

Később ugyanebben a lapban a punkzenéről egy újabb glossza látott nap-
világot, miután az irányzat egyre több helyen ütötte fel a fejét. A szerző rosz-
szallását kifejezve, terjengős címet adott írásának: „Hogyan lehetsz sikeres
punkzenész? (Részletek a Jó Tanácsok Kezdő Magyar Punkoknak című, meg-
jelenő műből)", amelyben pontokba szedve figurázza ki a punkzene gyengesé-
geit, bár komolyabb elemzésről szó sincs. (1. pont: Fojtsd el magadban a zene-
szeretet és a zene megtanulása iránti kedvedet, a továbbiakban nem lesz rá
szükséged... 7. pont: Nincsenek korlátozatlan lehetőségek, csak korlátolt
punkok.)

A magyar sajtóban a punkmozgalom értékelő bemutatására az 1979-es esz-
tendőig várni kellett. Ekkortájt tűntek fel olyan írások, amelyek már nyújtot-
tak némi eligazodást a punk zavarosnak tetsző világában. A hazai viszonyokat
azonban csakis úgy lehetett elemezni, ha részleteiben feltárják a punk elter-
jedésének történetét, társadalmunkban betöltött szerepét — természetesen a
kellő szociográfiai megközelítéssel. Nézzük tehát kronológiai sorrendben!
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A magyar punkmozgalomban kiindulópontnak számít az 1977-es év. A Ganz
Művelődési Házban tartott „punkoid" összejövetel után tulajdonképpen az
Egyetemi Színpadon bontakozott ki a magyar punkzene. Itt Molnár Gergely
(egy értelmiséginek készülő ifjú) révén kisvártatva hírhedtté is vált a sejtel-
mes irányzat. Donauer Videó Ohne Videó and Friends névre hallgató csoport-
jával ugyanis megszervezte az Anna Frank emlékest című punk-happeninget,
amely botrányba fulladt. Ilyen és ehhez hasonló kétes hírű koncertekkel hívta
fel magára a figyelmet Molnár Gergely, a „megnemértettzseni", akinek — úgy-
mond — ,,úttörőszerepét" fölöttébb kedvező megvilágításban tárgyalták egyes
későbbi sajtóelemzések. Érdemes idézni a címadó dalt, amely a Kritika 1979/
12-es számában jelent meg:

Egy kis erőszakos szerelem, mielőtt végleg érted jönnek

Anna Frank, szeretkezz velem!
Anna Frank, sikíts, te állat!
Anna Frank, különben feladlak!
Anna Frank, a fiúk kint várnak!
Anna Frank, a megmentőd vagyok!
Anna Frank, megerőszakollak!
Anna Frank, mindenképp megölnek!
Anna Frank, mindenképp halott vagy!

A koncert annak rendje és módja szerint kudarcba fulladt, Molnár sokat
ígérő elképzeléseiből semmi sem valósult meg, csakúgy, mint két hónappal
később, a Tömegkommunikációs Kutatóközpont kultúrtermében megrendezett
koncerten, ahol immár Spions névvel lépett fel. A zömében művészekből álló
csoport a közönséget kihívó dalaival (Dobj meg egy gesztussal, baby; Ungvári
Tamás; Ikarusz; Apokalipszis) agresszíven provokálta, azonban az egybegyűl-
tek arcára teljes közöny és értetlenség ült ki. A csoport éppen ezért a „befo-
gadói közeg hiányára" hivatkozva meg is szűnt.

Amikor a nyolcvanas évtized — amely voltaképp vízválasztónak tekint-
hető a hazai könnyűzenében — beköszöntött, már egyre nagyobb számú —
főleg középiskolásokból álló — punkegyüttes hallatta a hangját, no persze, a
legtöbben csak afféle seregélyriogató hangkeltéssel vetették magukat észre.
A zenekarok neve sem mondható eufemisztikus költésnek: Petting; Orgazmus;
ETA; A nyolcadik utas, a benzinkutas; Nézz rám, lehánytam magam; Agyda-
ganat. A „szakma'" nagy öregjei e nevek hallatán elhatárolták magukat a va-
donatúj irányzattól, következésképp szakadék keletkezett az amúgy sem egysé-
ges könnyűzenében. Az ifjúsági sajónak most már szinte kötelességszerűen hal-
latnia kellett a hangját.
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A punkmozgalomról szóló első mélyreható tanulmány a Mozgó Világ 1979/2.
számában jelent meg Kőbányai János tollából, Biztosítótű és bőrnadrág cím-
mel. A szerző következetesen feltárja a magyarországi punkmozgalom hátterét,
esetleges divatjellegét, ideológiai töltését. Szól a punkok erőszakos viselkedé-
séről, a színpadok előtti „pogo"-nak nevezett, sajátos táncukról, a külföldi
fotók alapján begyakorolt utálkozó fintorokról — mint külsőségekről. De
ugyanolyan részletességgel számol be a naiv és ijesztő, végső soron primitív
gondolkodásmódról, melyben jogos vagy annak vélt elégedetlenségek kevered-
nek illúziókkal, vágyakkal. A fejekben lévő zavaros „ideológiákból" álljon itt
néhány csakugyan megdöbbentő példa: „Hitler jó fej volt... a háború izgalmat
ad". (Ugyanez a gondolat évekkel korábban az egyik angol punkegyüttesnél
így fogalmazódik meg: ,,Azt álmodtam, hogy Hitler vagyok, a világegyetem
ura." A hasonlóság nem meglepő, hiszen a magyar punkok nem csupán a kül-
sőségeket vették át, hanem azokat a korántsem „vegytiszta" gondolatokat is,
amelyek szerintük szükségeltettek az úgynevezett polgárpukkasztáshoz.)

Más helyen az anarchia megfogalmazását találjuk egy budapesti rende-
zetlen családi hátterű punk szájából: ,,A punk.. . egy államellenes mozgalom.
Ami a rendőrök ellen van. Gyűlölöm őket.. ." S amiben abszolút megegyeznek
a vélemények: a punkok szakítani szeretnének korosztályuk eszményeivel, a
jövőben természetesen nem hisznek, végtére is már brit „kollégáik" korábban
megmondták: „No future!" Azaz: „Nincs jövő!"

A punkról szóló vita érdekes módon nem az ifjúsági lapokban robbant ki,
hanem a Kritikában. Az okot A gyűlölet évei — A punktól az új hullámig
című írás szolgáltatta az 1979/7. számában. A két szerző (Gyulai László és
Lukács János) a punkmozgalmat nem is annyira a zene oldaláról, hanem in-
kább szociográfiai megközelítésből tárgyalja. Megítélésük szerint a zene pusz-
tán kiegészítő eleme a mozgalom lényegének, s az a néhány akkord, amit a
punkzenészek ismernek, elég a „nyers, gyakran alantas szenvedélyek zabolát-
lan kifejezéséhez," A mozgalomban felbukkanó, a történelem szemétdombjáról
összeszedett fasisztoid jelvények jogosságát elutasítják a cikkírók, és nem
akarják sugallni, hogy a terrorizmus és a punkmozgalom között közvetlen kap-
csolat van, de hangsúlyozzák: a két jelenség egymás megfelelője. Az egyik
politikai, míg a másik kulturális megjelenése ugyanannak a társadalmi tünet-
nek. A vita részben emiatt robbant ki, s az már csak olaj volt a tűzre, hogy
a szerzők megbélyegezték a magyarországi tömegkommunikációs intézmények
tevékenységét, amiért elzárkóznak a punk-jelenség érdemi megvitatása, fel-
tárása elől.

A felelet nem is késett soká: Wilpert Imre a 12. számban A punk: zenei
és ideológiai válság címmel jelentetett meg egy írást, amelyben igyekszik le-
rántani a leplet az új irányzatról. Molnár Gergely faragatlan szövegeit idézi,
a két-három akkordos, 4/4-es ritmikájú zenét, és azzal vádolja a tollforgatókat,
hogy a magyar sajtóban inkább a punk zeneietlen, szociográfiai megközelítése
dívik, melynek következtében sokan vakvágányra futnak, romantikus álforra-
dalmat látnak benne, nem elemzik ellentmondásait.



Az 1980-as év kezdetétől az ifjúsági lapokban is — a hagyományos beszámoló,
leíró jellegű cikkek után — megjelentek a kritikai hangvételű írások. A Ma-
gyar Ifjúság hasábjain például ilyen címek tűntek fel: „Ütött az órád, rock?"
vagy „Punkok kontra popperek". A cikkek többsége a mozgalom pozitív meg-
ítéfése mellett kardoskodott. Kőbányai János ezt írja: ,,Az új rockzene értékes
részének jelentősége nem újságában, hanem szemléletváltásában van." Sokan
a „biztosítótűs kulturális terrorakció viharáról" beszéltek, s az „acsargó,, öklen-
dező" punkot egyenlővé tették az ellenállással. Helyenként olyan vélemények
„fordultak" elő, amelyek már rövid definíciókra törekedtek: ,.A punk a maga
fiatalos lendületével, viszonylag kisebb zenei képzettséget, tudást is toleráló
természetével és nem utolsó sorban a «csináld magad» tevékenységet ösztönző,
hagyománytagadó szellemével kiválóan alkalmas műfaj arra, hogy ifjú, kezdő
zenekarok első próbálkozásainak ihletője legyen."

No, de nem mindenki osztozott a sajtó berkeiben ezzel a véleménnyel.
Többek között Gyárfás Péter a punkot „kábító rock"-nak nevezte, sőt az
„anarchista értékgyűlölés" kifejezést is használva, arra az elhatározásra jutott,
hogy a „punk társadalmi és ideológiai szempontból vizsgálva kétségkívül ret-
rográd megmozdulás'". És tulajdonképpen a sajtó hathatós segítségének köszön-
hetően kialakulásától kezdve mind a mai napig él és hat.

Az Ifjúsági Magazin ugyanolyan intenzitással tárja fel a punk hazai ter-
jedését, hatását, mint laptársa. Itt főleg Sebők János írásai kérnek egyre türel-
metlenebbül létjogosultságot az új zenének. ,,A jövő zenéje?" vagy a „Magyar
punkok" című írásaiban a koncerteken megszólaltatott punkok révén kívánja a
„szellemet" megidézni. Az ideológia tehát tömören így fest: „Nagyon lényeges,
hogy a punkkultúra nem a munkásosztály kultúrája. A punk a középiskolások,
egyetemisták, fiatal művészek körében terjed. Éppen ezért a punk ártalmatlan.
Nem bűnöző, nem munkakerülő, csak elege van abból, ami van, mást akar.
Unja a dolgokat, a munkahelyén, az iskolában." — nyilatkozta egy magát
punknak valló diák.

A Kritika 1983-ban közölt még egy nagyszabású vitát, de erről jóformán
nem érdemes megemlékezni, mert nem a mozgalomra világított rá, hanem
abban az Erdős Péter márkamenedzser és Sebők János újságíró között dúló
vádaskodások, személyes vonatkozású torzsalkodások kaptak nyomdafestéket
olykor alig tűrő formában helyet.

A Kritika 1984/4-es számában azonban a Zenélnek a kölykök című „három-
személyes" interjú már jóval többet kihámozott a punk lényegéből — Lévai
Júlia publicista, Maróthy János zenetudós és Trunkos András punkzenész jó-
voltából. Mindhárman egyetértettek abban, hogy a punk válságtermék, szociá-
lis gyökerekkel, s az új, protestáló „attitűdű" stílusirányzat a politikai fogal-
mak létjogosultságát kívánja visszahozni. A zene pedig — disszonáns akkor-
dok, hagyományoktól eltérő, szokatlan éneklésmód — már elérte azt a fokot,
amely kimeríti a jóhangzás határait; tovább feszíteni nehezen lehetne.

Ugyanebben az évben az utolsó lapszám két oldal terjedelmű írást szen-
telt három, jórészt megszűnt punkegyüttes dalszövegeinek elemzésére. A pro-
test song-ok bíráló megjegyzésekkel kísért bemutatásával a Kritika voltaképp
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lezárta a leáldozóban lévő punkmozgalomról folytatott vitáját. De az ifjúsági
lapokban is vészesen csökkenő hasábmennyiséget foglaltak el a punkról szóló
beszámolók, tudósítások, elemzések. S ez valami olyasmit jelzett, hogy a pusz-
tán botránykeltésben divattá vált punk eltűnt, hogy helyette az új hullámé
legyen a vezető szerep.

Epüógus gyanánt még néhány gondolat: az ifjú korosztályokat mindig is
nagyfokú társadalmi érzékenység jellemezte, s ez a sokszor ösztönös, ám ese-
tenként tudatos cselekvés többnyire egyfajta kultúrateremtésben nyilvánult
meg. A mindenkori új azonban szembekerült a fennálló társadalmi viszonyok-
kal, politikai erőkkel, mert sok esetben felhívja a figyelmet a társadalom
visszásságaira. A punk is a társadalmi fonákságokra reagált, csak éppen a
punkok — ahogy mondani szokás — egy lópokróc eleganciájával támadtak
félreértelmezett szokásokat. A gond tehát nem a jó értelemben vett szemben-
állással kezdődött, hanem a kivitelezéssel, a móddal.

A punk nem volt totális érzelmi és zenei mozgalom, mint volt egykor a
beat, ezért is került zsákutcába, mert nem tudta (vagy nem is akarta?) felvál-
lalni a beat örökségét: a korunkban oly fontos béke helyett mint valamikori
hippi-eszmény helyett agresszivitást, anarchiát hirdetett. A meghökkentő kül-
sőn túl a punkok felhasználtak olyan szimbólumokat (például horogkereszt),
amelyek már kimerítik a „józan" polgárpukkasztás határait. A fasiszta ideoló-
giával való kacérkodás, és a „no future" perspektiválatlansága pedig végzete-
sen megbélyegzi a mozgalmat, amely még zenéjében is nívón alulit alkotott.

Hogy miért tudott széles körben elterjedni — a fiatal értelmiséget is a
hatása alá vonva — a punk Magyarországon? Talán Lévai Júlia világított rá
a legjobban: a punk a politikai fogalmak létjogosultságát kívánta volna visz-
szahozni — meglehetős szabadszájúsággal —, és sokan valamiféle demokrati-
kus „tágulást" reméltek tőle. A punk azonban elvetette a sulykot a külföldi
példák szolgai másolásával, és szükségszerűen bukott el, illetve csökkent az
amúgy sem fergeteges népszerűsége. (A magyar zenekarok szinte szóról szóra
ugyanazt művelték a színpadokon, mint a brit punkok. Vajon ugyanaz a prob-
léma feszítette-e a mieinket, mint amazokat? Kétséges.)

A punk harsonái nem tudták ledönteni Jerikó falait, következésképp a
hosszúra nyúlt kudarc után bázisát vesztett punk egyszerre kérészéletű irány-
zattá degradálódott. Pedig a lehetőség adott volt, ám a mozgalom létét végső
fokon a közvélemény ítélte meg. Jóllehet, szavazással módfelett nehéz dönteni
zenei irányzatokról, mégis ezúttal az idő tette fel a pontot az i-re: így a punk
„musica non grata", vagyis nem kívánatos zene lett.

Napjainkra néhány erőtlen kísérletezéstől eltekintve tulajdonképpen ír-
magja sem maradt a „hőskor" együtteseinek, s ami a mozgalmat illeti, nos
ma már csupán egy-egy maroknyi punkcsoport álldogál az aluljárókban, ba-
rangol az utcákon. Talán hírmondónak...

JURKOVICS JÁNOS
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