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Csatári Bence

Az Országos Rendező Iroda 
(ORI) útja az 1991-es 
felszámolásáig 
Egy kulturális monopolvállalat végórái

AZ ORSZÁGOS RENDEZŐI 
IRODA (ORI) HELYE A KULTÚR-
POLITIKAI MEZŐBEN

A Kádár-rendszer monolit kultúr-
politikai rendszerében külön-
leges hely illette meg a populáris 
zenét, aminek több oka is volt. 
Egyrészt a nyugati behatások 
ezen a területen érték a legin-
tenzívebben a hazai művészeti 
életet: itt volt kitapintható szinte 
azonnal, ha valaki az angol-
szász mintához nyúlt, ideértve 
nemcsak a zenei megoldásokat, 
hanem a szövegvilágot is. Mivel 
ez gyakorta, mondhatni menet-
rendszerűen bekövetkezett, e 
művészeti ág eleve „gyanúsnak” 
számított a pártállam szemében. 
Másrészt a műfaj természe-
téből fakadóan annak művelői 
a színpadon relatív szabad-
ságot élveztek, hiszen műsora-
ikban számos spontán elemet 
találunk, a konferálás szövegétől 
a zeneszámok közötti összekötő 
„bemondásokon” keresztül a 
dalok megszerkesztéséig vagy 
akár a szolisztikus improvizáci-
ókig bezárólag. Ezért fordulhatott 
elő, hogy egyes zenekaroknak 
voltak olyan dalaik, amelyek 
más szövegekkel szólaltak meg 
a nagylemezeken, és mással az 
élő fellépéseken, mivel ez utóbbi 
alkalmakon sokkal nehezebb 
volt a cenzúrát érvényesíteni, 

1 Állítólag a dalba Várszegi Gábor javaslatára került be a „Lőj rám!” kifejezés, amely így lett egyenesen a nóta címadója. A szám 

történetéről bővebben: Andrássy Bálint: A dal ugyanaz marad. Az első hangtól az utolsóig. Budapest, Szerzői kiadás, 2016, 131–136.

mint egy rádió- vagy egy tele-
víziófelvételen. Erre eklatáns 
példa a P. Mobil együttes Lőj 
rám! című száma, amely már a 
címében is változtatásra kény-
szerült a lemezstúdióban, így lett 
belőle Billy, a kölyök, de az ebben 
megjelenő szöveg is legalább 
három variánssal futott az évek 
során. Igaz, ennek egy része volt 
csak a cenzúra hatása, a másik 
fele a szövegírói, alkotói kreativi-
tást dicséri (jelen esetben Vikidál 
Gyuláét, ahogy a zenei dallamok 
is hozzá köthetők), nem beszélve 
arról, hogy az alap harmónia-
menetek figyelembevételével 
még a dallamvilág is jelentősen 
módosult.1 

A cenzúra tehát közvetlenül 
hagyott nyomot a könnyű-
zenei termékeken, döntő 
mértékben befolyásolva a 
közízlést, ugyanakkor intenzivi-
tása eltérő volt az egyes intézmé-
nyekben. Mivel Magyarországon 
– a Szovjetunióval vagy 
Lengyelországgal ellentétben – 
nem működött központi cenzu-
rális hivatal, a kádári–aczéli kultúr-
politikáról általában elmondható 
volt, hogy a pártállami kontrollt 
rendkívül sokszínűen valósította 
meg a könnyűzenei szcénában. 
Több mint féltucat hivatal 
(Táncdal- és Sanzonbizottság, 
Magyar Hanglemezgyártó 

Vállalat, Nemzetközi Koncert 
Igazgatóság, Országos Rendezői 
Iroda, Magyar Rádió, Magyar 
Televízió, Zeneműkiadó, Szerzői 
Jogvédő Hivatal, Országos 
Szórakoztatózenei Központ) 
foglalkozott cenzúrával fő- 
vagy melléktevékenységként 
ezen a szakterületen, de ezek 
közül éppen tevékenységéből 
fakadóan az ORI volt a legelné-
zőbb (ha ebben a kontextusban 
lehet erről egyáltalán beszélni). A 
volt ÁVH-s tisztekből álló vezetői 
garnitúra a turnékat, haknikat, élő 
műsorokat szervezte és követte 
figyelemmel, de értelemszerűen 
nem volt akkora súlya egy peri-
férián lévő kisfaluban tartott 
koncerten elhangzott esetleges 
rendszerkritikus megjegyzésnek, 
mint egy másik fórumon, akár egy 
televíziós vagy rádiós műsorban, 
illetve egy lemezen. Mindezeket 
figyelembe véve ilyen értelemben 
kell beszélnünk az ORI cenzurális 
tevékenységéről, valamint arról, 
hogy milyen fokozatokban adta 
fel kultúrpolitikai hídfőállásait a 
rendszerváltáshoz közeledve.

LÉPÉSRŐL LÉPÉSRE A REND-
SZERVÁLTÁS FELÉ

A könnyűzenei életben bizonyos 
értelemben már jó néhány 
esztendővel a fordulat évei előtt 
megkezdődött a Kádár-rendszer 
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lebontása,2 amelyet azonban 
a legfelsőbb vezetés csupán a 
kultúrpolitikai tér lazításának 
szánt annak érdekében, hogy a 
társadalmi béke megmaradjon, 
és az állampolgárok lássák a 
változásokat. Ezek azonban 
túlmutattak önmagukon, és elin-
dították nemcsak az erjedés, 
hanem a rendszer megváltoz-
tatásának, majd megdönté-
sének a folyamatát. Nem keve-
sebbről volt itt szó, mint az ORI 
koncertszervezési monopóliu-
mának megnyirbálásáról, majd 
megszüntetéséről. A szervezet 
már 1982-ben megkapta – igaz, 
felemás módon, felsőbb utasítás 
nyomán, a KISZ KB által végre-
hajtva és felügyelve – első vetély-
társát az Ifjúsági Rendező Iroda 
(IRI) képében.3 1986-ban már 
az MSZMP KB Tudományos, 
Közoktatási és Kulturális Osztálya 
(TKKO) által írt, és az Agitációs 
és Propaganda Bizottsághoz 
eljuttatott, a Politikai Bizottság 
utasítására készített referátum 
is világossá tette, hogy a legele-
mentárisabb változás az ORI-t 
1983-ban érte, amikor végképp 
elvesztette monopóliumát, és 
ezen keresztül kizárólagos cenzu-
rális hatalmát a hazai koncert-
szervezésben: „A könnyűzene 
tisztán piac-elvű szabályozásban 
működik. Az 1983-tól bevezetett 

2 Erről mondja el véleményét Kóbor János a vele készített interjúban. Csatári Bence – Poós Zoltán: Azok a régi csibészek. Budapest, Jaffa, 

2016, 124–125.
3 Az IRI 1982. június 15-én jött létre a KISZ KB Expressz Ifjúsági és Diák Utazási Irodájának szervezeti keretein belül önálló gazdasági egységként, 

országos hatáskörrel. Központjuk a Budapest VI. kerületi Székely Mihály utcában volt, könnyűzenei csoportjuk pedig a Harminckettesek 

terén működött. Saját bemutatkozásuk alapján a szervezet a tevékenységét „elsősorban az ifjúság szórakozási igényeinek felmérésében és 

kielégítésében fejti ki. […] Célja, hogy a tömegpolitikai rendezvényekhez, országos és megyei kulturális találkozókhoz színvonalas programot 

szerkesszen és valósítson meg. Az ifjúsági táborok, építőtáborok és az ifjúsági klubok programjainak szervezésében segítséget kívánunk adni 

mindenkinek, akik igénylik munkánkat.” Bemutatkozásukkor azt is tisztázták, hogy a budapesti nemzetközi countryfesztivált ők szervezik. 

Mint írták, „folytatni kívánjuk azokat a szórakozási formákat, melyek évek alatt jól beváltak, de konkrét terveink is vannak új rendezvények, 

eseménysorozatok beindítására is”. Nemzetközi Country Találkozó. (Szerkesztő nélkül) Műsorfüzet. Budapest, 1982. 08. 21., 41.
4 A könnyűzenei együttesekkel kapcsolatban a TKKO bizonyos szempontból 1981-ben különösen liberális hangot ütött meg, amikor 

javasolta, hogy olyan polgári társaságokat alakíthassanak, amelyek menedzseléssel is foglalkoznak, fizetésüket pedig a társaság tagjai 

szabhassák meg. Az MSZMP KB TKKO iratai. MNL (Magyar Nemzeti Levéltár) OL (Országos Levéltár) M-KS 288. f. 36/1981. 11. ő. e. 171–199.
5 Az MSZMP KB Agitációs és Propaganda Bizottsága iratai. MNL OL M-KS 288. f. 41/1986. 462. ő. e. 94.
6 Magyar Közlöny, 1983. 06. 15. 371–378.
7 Magyar Közlöny, 1968. 04. 14. 350–354.

újítások egyik fő vonása, hogy a 
belső igények impresszálásában 
a monopolhelyzet megszűnt.4 
Ma már sok szervezet működhet. 
[…] A sok új rendező szerv között 
kialakult verseny jelenleg igen 
éles, és szabályozási zavarok 
miatt a hagyományos állami 
impresszáló szervnek (ORI) 
nem kedvez, mert a gazdasági 
szabályozás itt »keményebb« 
mint másoknál, így a versenyfel-
tételek nem egyformák.”5 Ez a 
szöveg utal a pártállami mono-
polhelyzet megszüntetésére, ami 
esetünkben egyértelmű lépést 
jelentett a korábbi kultúrpolitika 
feladására, és előkészítette a 
terepet a további változásoknak. 

Szabadabbá vált ugyanis a műsor-
rendezés joga a 19/1983 /VI. 15./ 
MT számú rendelet6 47. §-ának 
/1/ bekezdése alapján, amely 
hatályon kívül helyezte a korábbi 
megkötéseket, azaz a 17/1968 /
IV. 14./ kormányrendelet7 156. 
§-ának c. és d. pontjait. Ezzel 
lehetőséget kaptak a rendező 
szerv alkalmazásában nem álló 
személyek, hogy külön díjazás 
ellenében műsoros előadásokat 
szervezhessenek. 1983-ban 
azonban még sem a döntés-
hozók, sem a változások haszon- 
élvezői nem sejthették, hogy 
néhány esztendő múlva a teljes 
politikai rendszer és vele együtt 
a kulturális intézmények hálózata 

A P. Mobil együttes koncertje 1983-ban, Miskolcon. Az élő fellépéseken sok-
kal nehezebb volt érvényesíteni a cenzúrát, mint a rádió- vagy televíziófel-
vételen. Fotó: FORTEPAN / Urbán Tamás, 18818-as számú fotó
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semmisül meg vagy döntő módon 
alakul át, és alkalmazkodik a piac-
gazdaság elvárásaihoz.8

A GAZDASÁGI VÁLSÁGRA 
ADOTT VÁLASZOK

Az 1973-as és 1979-es nagy 
olajárrobbanások miatt bekö-
vetkezett gazdasági világválság 
– a kezdeti kommunista lózung 
ellenére, miszerint az „nem fog 
begyűrűzni” a keleti blokkba 
és így Magyarországra sem – 
a nyolcvanas években egyre 
erőteljesebben éreztette negatív 
hatását a kulturális szférában 
is, sőt, ezen a téren vált legha-
marabb és leginkább kitapint-
hatóvá. Az életszínvonal-politika 
csődöt mondott, már a hivatalos 
retorika szintjén is csak az addig 
elért életnívó9 megtartásáról 
harsogtak a párttaggyűlések. 
Egymást érték a megszorítások, 
és a legnagyobb problémát az 
ORI-nak a gazdasági helyzet 
rohamos romlása és az ezzel 
együtt járó állami támoga-
tás-csökkenés jelentette, amiről 
az 1987 júliusában kinevezett új 
megbízott igazgató, Bulányi László 
panaszkodott Simon Lászlónak, 
a Művészeti Szakszervezetek 
Szövetsége titkárának 1987. 
december 28-án. Mint írta, 
emiatt a koncertjegyek árát 
egyre nagyobb arányban kellett 
növelniük, miközben az értékeket 

8 Ennek eklatáns példája, amikor a Magyar Hanglemezgyártó Vállalat egykori igazgatója, Bors Jenő, immáron az EMI-Quint vezetőjeként 

az általa is üldözött Nagy Feróval és zenekarával, a Beatricével kötött szerződést, melynek keretében 1991-ben kiadták az Utálom az 

egész XX. századot című lemezüket. Quint – QUI 106002.
9 A „legvidámabb barakk” korabeli kádári terminológiája azonban még az életszínvonal tekintetében sem állta meg a helyét. Bár 

előkelő helyen szerepeltünk ebből a szempontból a szocialista országok között, ám elsőségre soha nem futotta: az egy főre eső GDP-t 

illetően az NDK mindig Magyarország előtt állt, és Csehszlovákia is megelőzte a nyolcvanas években. Márki-Zay Péter: Magyarország 

20. századi fejlődésének összehasonlító elemzése. PhD-értekezés, Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Történelemtudományi Doktori 

Iskola, 2005, 69. és 76.
10 Ennek kézzelfogható nyoma a tatai rocktanácskozáson mutatkozott meg 1981. március 23–25-én, amikor a pártállami hivatalnokok 

egyeztettek a pop-rockzenészekkel a szakma sorsáról, jövőjéről. Könnyűműfaj ’81 – Popzene és környéke egy tanácskozás tükrében. 

Szerk. Boros Lajos – Czippán György – Földes Péter – Sebők János. Budapest, A KISZ Budapesti Bizottságának Politikai Képzési 

Központja kiadványa, 1981.; Csatári Bence: Üvöltöző miniszterhelyettes Tatán – A párt és a rock katonái 3. Múlt-kor, 2012/2, 86–91.
11 ORI-iratok. MNL OL XXVI–I–67 7. d. 7019. 1–3.
12 Uo. 6. d. 4129.

létrehozó szakmai műhelyek 
működési költségei rohamosan 
emelkedtek. Mindehhez járult 
egyfajta művészeti dekadencia, 
aminek kézzelfogható jele volt 
egyebek mellett a lakodalmas 
rock óriási sikere. Az ORI vezetője 
éppen ezért – még mindig nem 
érezve a változás szelét – az „igazi 
értékek”, azaz az MSZMP ideoló-
giai irányelveinek megóvására 
intett. (Ebben az időben éppen 
kidolgozás alatt állt egy új, idevo-
natkozó csomag, aminek megva-
lósítására azonban már a rend-
szerváltás miatt nem került sor.) 
Bulányi László másfelől viszont 
igyekezett haladó szelleműnek 
látszani, amikor modellértékűnek 
mondta a könnyűzenészek 
szakszervezeti alapszerveze-
tének megalakulását,10 ugyan-
akkor tartott attól, hogy ezen a 
szakszervezeti egységen kívül 
is alakulnak újabb mozgalmak, 
amit saját szemszögéből nézve 
érthető módon nemkívánatosnak 
nevezett.11

A gazdasági nehézségek 
leküzdése érdekében írt Bulányi 
László a Művelődési Minisztérium 
közművelődési főosztályveze-
tőjének, Kormos Sándornak 
1987. augusztus 5-én, azt kérve, 
hogy az ORI 1988-as költségve-
tési előirányzatát emeljék fel. 
Indoklásul felhozta, hogy az 
ORI maradványérdekeltségű 

önfenntartó költségvetési 
intézmény volt, amely kiadásait 
bevételeiből fedezte, és bevéte-
leik rendszerint felülmúlták kiadá-
saikat. Az előadások számát alig 
tudták már emelni, és a munkatár-
saik sem voltak eléggé motiváltak, 
ami fékezően hatott a bevételek 
alakulására. A nehézségek között 
említette, hogy alkalmi foglalkoz-
tatottaik bére tovább emelke-
dett, az energiaárak úgyszintén, 
és az 1988-as „ár- és adóreform” 
is hátrányosan érintette őket. 
Emiatt kérte, hogy az előirány-
zatban alkalmazottaik bruttó 
bérének 12 százalékát prémium- 
ként tervezhessék, ami jobban 
érdekeltté tette volna őket. A 12 
százalékból 8-at negyedévenként 
fizettek volna ki az eleve beterve-
zett munka elvégzése után, míg a 
maradék 4 százalékot az egyéni 
teljesítmény ösztönzésére hasz-
nálták volna fel. Ezáltal szerintük 
igazságosabb és differenciáltabb 
lehetett volna az ORI-n belüli 
jövedelemelosztás.12 A bevételt 
növelendő 1987. augusztus 10-én 
az ORI pályázatot írt ki munkatár-
sainak, amelyben biztatta őket, 
hogy találjanak ki olyan módsze-
reket, amelyek sikeresek lehetnek 
a cég üzletpolitikájában. Többek 
között arra kértek javaslatokat, 
hogy miként tudnák növelni 
külföldi kapcsolataikat az export 
és az import területén, továbbá 
a takarékosságra, helységeik 
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célszerű felhasználására, reklám-
szolgáltatásaik terjesztésére szóló 
módszereket, valamint új típusú 
műsorok felkutatását is kérték 
tőlük.

A PIACGAZDASÁG ÚTTÖRŐI: A 
KISVÁLLALKOZÓK

A Kádár-rendszer végóráiban 
a megszorítások egyik pozitív 
hozadéka lett, hogy a költségha-
tékonyság jegyében különböző 
feladatok végrehajtására nem 
vettek fel állandó munkaviszony-
nyal alkalmazottakat, hanem 
megoldották azokat külső megbí-
zásokkal, ezzel is segítve – önnön 
akaratukon kívül – a magán-
kézben lévő kisvállalkozások 
megerősödését, egyszersmind 
aláásva a pártállam tekintélyét. 
Az ORI osztályvezetője, Németh 
Ferencné 1987. január 3-án azzal 
bízta meg Zimmermann Pált, 
hogy készítse el a Dolly Roll és a 
Z’Zi Labor együttesek koncert-
jeihez szükséges dobogókat 
január 27-ig, illetve február 28-ig. 
Kalkulációt kértek tőle, majd 
közösen kialkudott összegért 
dolgoztak a beszállítók az állami 
vállalatnak. Ez egyúttal részben 
a tervgazdálkodás megkérdője-
lezését is jelentette, hiszen nem 
ORI-alkalmazottak, hanem egy 
Gyömrői úton dolgozó kőbányai 
kisiparos teljesítette a feladatot.13 
Az ORI írógépeit és számológé-
peit is ugyanígy kisvállalkozók 
javították.14 Ugyancsak külsőssel, 
Papp György vállalkozóval 

13 Uo. 4. d. 31.
14 Uo. 54.
15 Uo. 5. d. 2030.
16 Uo. 4. d. 164.
17 Uo. 5. d. 3225. Ugyanígy Balassa Tamást is „művész úrként” szólították az ORI-vizsgákra való felkérő levelekben. Uo. 3226.
18 Uo. 4. d. 60.
19 Uo. 239.
20 Uo. 7. d. 6282.
21 Uo. 6029.
22 Uo. 5. d. 3233.

készíttették el 1987-ben 
egyebek mellett a Maxim Varieté 
műsorához a szárazjég tárolására 
alkalmas ládát, egy kardládát, 
illetve egy, a színpadképben 
szereplő medencét lefedő 
műanyag tetőszerkezetet.15 A 
Dolly Roll 1987-es koncertjeihez 
– a többihez hasonlóan – külső 
bedolgozókat kértek fel plakát és 
szórólap grafikai tervezésre is.16 
Érdekességként és újdonságként 
hatott, hogy voltak külső szolgál-
tatók, akiket már nem „elvtár-
saztak” a hivatalos levelekben 
sem, hanem „úr” volt a megszó-
lításuk. Így bízták meg Pincehelyi 
Károly „urat” 1987-ben a balatoni 
nyári SZOT-üdülőkben tartott 
műsorok reklámtechnikai és kivi-
telezői feladatainak ellátásával, 
amiért a három nyári hónapra 
havonta 10 ezer forintot fizettek 
neki.17

Az ORI az idő előrehaladtával 
egyre többet fizetett kiszervezett 
munkákért különböző alvállal-
kozóknak, így egyebek mellett 
reklámszervezésért, lézerszolgál-
tatásért, hangosításért, plakátké-
szítésért. A fellépésekhez, például 
az Erkel Színházban rendezett 
1986. december 31-i BÚÉK ’87 
című produkcióhoz is béreltek 
műszaki hangosító berendezé-
seket zeneipari vállalkozóktól.18 
Közülük az Omega Gmk járt az 
élen, amely 1.563.000 forintot 
keresett berendezéskölcsön-
zéssel 1986-ban az ORI adatközlő 
lapja szerint, amelyet az ORI a 

Pénzügyminisztérium Ellenőrző 
Főigazgatósága fővárosi igaz-
gatóságának küldött meg 1987. 
január 7-én. Rajtuk kívül összesen 
14 gmk, kisszövetkezet és egyéb 
társas vállalkozás állt szerző-
déses kapcsolatban az ORI-val.19 
Az Omega Gmk pedig 80 ezer 
forintért vállalta az ORI-nak az 
1986. szilveszteri Neoton koncert 
hang- és fénytechnikai eszköze-
inek biztosítását.20 Az is előfor-
dult, hogy a Z’Zi Labornak hirtelen 
lett szüksége 1986. november 
11-én és 30-án is az Omega Gmk 
hangosítási berendezéseire, ám 
az ORI nem tudta a gmk szolgál-
tatásaiért kért összeget utalni 
az Omegának, így még rendel-
kezésükre bocsátottak „termé-
szetbeni szolgáltatásként” egy 
Suncraft típusú keverőpultot 
a gmk által hangosított Toto 
Cutugno-koncerthez, amelyre 
1986. december 4-én került sor 
a BS-ben. Úgy tűnik, a gmk jól 
sáfárkodott technikai berendezé-
seivel, ráadásul az ORI-t is leköte-
lezték.21 Az ORI azonban nemcsak 
bérelt hangtechnikát vállalkozá-
soktól, hanem több alkalommal 
is megbízták azzal, hogy hang- 
és fénytechnikai szolgáltatást 
nyújtson. Ez történt 1987-ben 
a június 5-i Petőfi Csarnok-beli 
Edda Művek-koncerten is, amikor 
10 ezer forintot adtak azért, 
hogy az ORI a hangtechnikát 
biztosítsa,22 vagy a Kertészeti 
Egyetem Klubjában a Roxinpad 
című produkcióban, amikor a 
világítás biztosítására kérték fel 
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őket.23 Ezzel az egykorvolt pártál-
lami monopolszervezet a maga 
módján végképp belépett a kiala-
kulóban lévő vállalkozói szférába.

ANYAGI VISSZAÉLÉSEK AZ 
ORI-NÁL

A fokozatosan lazuló állampárti 
diktatúra tette lehetővé, hogy 
a könnyűzenei szcéna legbefo-
lyásosabb szereplői munkájuk 
értékének sokszorosát reali-
zálhassák hivatalos papírokkal 
legalizálva, ám erkölcsileg megle-
hetősen megkérdőjelezhető 
módon. Erdős Péter, aki akkor 
már a változások előszeleként 
az MHV-n belül kialakíthatta 
saját Pro menedzserirodáját, az 
1986. december 31-én a BS-ben 
tartott Neoton szilveszter elneve-
zésű koncert megszervezéséért 
10 ezer forintot (ez egy tanár 
akkori kéthavi keresete) kapott az 
ORI házipénztárából a jelképes, 
mondhatni mondvacsinált szer-
kesztői és rendezői munkájáért.24 
Feladatai közé tartozott, hogy 
kiválassza a műsorban elhangzó 
számokat, adja le a műsortükröt 
december 15-ig, valamint vezesse 
le a helyszínen a december 27-i 
és 28-ai próbákat. Ezenkívül korri-
gálnia kellett volna a próbákon 
felmerült problémákat, és végül 
irányítania az előadást – nyil-
vánvalóan ezeket a munkákat 
mind a zenekar maga végezte 
el. Erdősnek a Népstadion-
beli SZÚR-on (Színész-Újságíró 
Rangadó) is biztosítottak technikai 
asszisztensi (ál)szerződést, 

23 Uo. 3234.
24 Uo. 4. d. 30.
25 Uo. 5. d. 2914.
26 Uo. 3947.
27 Uo. 7. d. 6902.
28 Demjén Ferenc karrierjéről lásd: Sz. Koncz István: Demjén – félszáz év. Budapest, Szerzői kiadás, 1996.
29 MNL OL XXVI–I–67 4. d. 578. Az Első Emelet zenekarról lásd: Zétényi Zoltán: Első (az) emelet? Budapest, Zrínyi, 1989.
30 MNL OL XXVI–I–67 5. d. 2305.
31 Uo.
32 Uo. 2413.

melynek fejében 1987. május 
24-én 7 ezer forintot kapott az 
ORI-tól.25 Ezért a pénzért bizto-
sítania kellett egyebek mellett a 
produkcióhoz egy kismalacot (!), 
30 kakast, 6 futball-labdát és egy 
medicinbiciklit. Ezzel a megbí-
zással tehát olyan jogcímeket 
kerestek, amire még pluszban 
fizethettek neki pénzt. Ugyanígy 
kapott 20 ezer forintos szerződést 
a Neoton együttes 1987. július 
1–31. közötti balatoni turnéjának 
szerkesztői és rendezői felada-
tának ellátására,26 valamint a 
zenekar 1987. november 21-e 
és december 18-a közötti, vidéki 
sportcsarnokokban tartandó 
turnéjának szerkesztéséért 
és rendezéséért, ez utóbbiért 
azonban már előadásonként 15 
ezer forint volt a tiszteletdíja.27

Hasonló fals szerződést kötöttek 
a Szívdobbanás című koncertre 
egyszeri alkalomra Wilpert 
Imrével a műsor színpadra állí-
tására, megszerkesztésére, 
műsortükör elkészítésére, a zenei 
próbák irányítására és az előadás 
„levezénylésére”, mindezért 
10 ezer forintot adtak neki. A 
koncerten felléptek: Kovács 
Kati, Soltész Rezső, Turi Lajos, 
Demjén Ferenc,28 Karácsony 
János, Szánti Judit, Faragó Judy 
István, illetve az Első Emelet 
együttes.29 Novai Gáborral, a 
Dolly Roll gitárosával és szervező-
jével is hasonló jellegű kontraktus 
született, melynek értelmében 
az 1987-es ORI-turnéjuk szer-
kesztésével bízták meg, amiért 

előadásonként ezer forintot 
kapott. Nehéz elképzelni, hogy a 
zenekar többi tagjának nem volt 
arra nézve koncepciója, hogyan 
kell egy turnén az előadásokat 
megszerkeszteni, illetve hogy 
egy-egy koncerten mely számok 
kövessék egymást, mindenesetre 
ez jogcím volt a külön fizetésre. 
Novainak feladatai közé tartozott 
„a próbák levezetése” és a műsor-
tükör elkészítése, holott ez is 
kollektív tevékenység volt. Kicsit 
életszerűbb volt ennél, hogy a 
díszlet tervezése és építésének 
figyelemmel kísérése is hozzá 
tartozott.30

Kirívóan, sőt irreálisan magas 
javadalmazású rendezői 
munkának számított, amelyet 
Verebes István végzett, egyetlen 
előadásért. Ezt 1986. december 
19-én tartották, és 30 ezer 
forintot kapott érte, ami akkori 
félévnyi átlagkeresetnek felelt 
meg.31 Sas Józsefet is megbízták 
rendezői feladattal, nyolc Józsi, 
hol vagy? című, 1987. május–
júniusban az Operettszínházban 
tartott előadásért 20 ezer forintot 
kapott. Mindez „természetesen” a 
rendes, a művésznek járó gázsin 
felül.32 Kabos László is kapott a 
fellépti díjon felül plusz pénzt az 
ORI-tól, így például 1987. május 
29-én, amikor fellépett Rétságon. 
A gázsiját kiegészítették egy szer-
ződéssel úgy, hogy még a műsor 
szerkesztéséért is kaphasson 
pénzt, ez esetben 5 ezer forintot. 
Ebben olyan kitételek szerepeltek 
feladatként Kabos számára, hogy 
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válassza ki a szereplőket, beszélje 
meg a műsort a fellépőkkel, 
vegyen részt a próbákon (!), 
illetve orvosolja az ott felmerülő 
esetleges problémákat. Világos, 
hogy ez esetben is a művész 
további anyagi igényeit igye-
keztek kielégíteni egy formális 
megállapodással.33

Az Omega 1986. november 
19–28. közötti ORI-turnéjára 
a látványterv elkészítésére a 
zenekar három tagját, Mihály 
Tamást, Molnár Györgyöt és 
Debreczeni Ferencet kérték 
fel. A hét előadásért fejenként 
18.767 forintot kaptak, és az ORI 
kikötötte, hogy a színpadkép 
nem lehet hasonló, mint az előző 
turnéjukon, valamint hogy 15 
számhoz új hangeffekteket kell 
készíteniük.34 Hasonló megbízást 
kapott az Omega ezen három 
tagja az 1987. augusztus 14-e 
és 17-e közötti időszakra is, de 
mivel kevesebb előadásra vonat-
kozott a megbízás, kevesebb 
pénzt, 11.300, illetve 11.400 
forintot kaptak fejenként.35 
Ugyanígy Korda Györgyöt is 
megbízták, hogy a feleségével, 
Balázs Klárival együtt tartandó 

33 Uo. 2733.
34 Uo. 4. d. 422.
35 Uo. 6. d. 5446–5448.
36 Uo. 4391.
37 Uo. 7. d. 6141.
38 Uo. 6563.
39 Az Edda Művek történetéről lásd: Riskó Géza: Edda Művek – Miskolc. Budapest, Ifjúsági Lap- és Könyvkiadó, 1984, Pataky Attila – Karizs 

Tamás: Edda Művek – „Mi vagyunk a rock…” Budajenő, Szerzői kiadás, 2016.
40 MNL OL XXVI–I–67 7. d. 6564.
41 Uo. 6565.
42 Uo. 6566.
43 Uo. 6567–6569.
44 Uo. 4. d. 467. Hogy mennyit változott a világ, jól példázza, hogy hasonló tevékenységéért Németh Lehelt 1963-ban az ORI fél évre 

eltiltotta a színpadtól, mert előadásonként 150 forintért kölcsönözte saját mikrofonját a produkcióhoz.
45 Uo. 7. d. 6508.
46 Uo. 5. d. 2460.
47 Fonyódi Péteré volt az első történeti szemléletű, néhány korabeli dokumentumot is felvillantó megközelítés a hazai rocktörténetírásban. 

Fonyódi Péter: Beatkorszak a pártállamban, 1963–1973. Budapest, XX. Század Intézet, 2003.
48 MNL OL XXVI–I–67 4. d. 70. 
49 Uo. 5. d. 2772. Az irat VIII. kerületet ír, ám Nagyszombat utca csak a III. és a XVIII. kerületben volt akkoriban.

mintegy 50 perces fellépésüket 
szerkessze meg, amiért 3500 
forintot kapott.36 Nem volt ez 
másként a prózai szereplőknél 
sem az ORI-ban, Nagy Bandó 
András a saját műsorának szer-
kesztésére vehetett fel 12 ezer 
forintot.37 Már a heavy metal 
zenekarokkal is megengedőbben 
bánt az ORI: 1987. december 2-án 
a BS-ben rendezett Pokolgép-
koncertet mások mellett Pazdera 
György, az együttes basszusgitá-
rosa hangosította 1200 forintért, 
amire a koncert előtt egy nappal 
az ORI-val kötött szerződést.38 
Ugyanebben a munkálatban vett 
részt Gellért Tibor hangmérnök, 
az Edda Művek39 és a Rockwell 
korábbi gitárosa,40 illetve 
Szolnoki Pál41 és Fehér Attila, a 
Varga Miklós Band gitárosa.42 Míg 
Pazdera Györgynek a szerződés 
szövege szerint kifejezetten a 
hangosítással kellett foglalkoznia, 
addig másik három társa és a 
Pokolgép együttes további tagjai 
Marshall-erősítőiket, hangfala-
ikat, valamint a dobos a saját 
dobfelszerelését kölcsönözte a 
fellépéshez, amiért fejenként 
1200 forintot kaptak, kivéve a 
dobost, aki 2000 forintot kapott.43

Ehhez hasonló módszert alkal-
maztak Dobos Attilával, aki 1987. 
január–februári koncertjeire 
az ORI-nak kölcsönözte a saját 
mikrofonjait, a keverőasztalt, 
a végerősítőt és a visszhango-
sító berendezést, amiért előa-
dásonként 4500 forintot kapott 
az ORI-tól.44 Patkó Bélának, 
azaz Kikinek, az Első Emelet 
énekesének pedig az ORI 1986. 
december 27-i szerződéssel 
előadásonként 2500 forintot 
fizetett az URH-mikrofonjáért, 
amelyet szintén a saját 
műsoraikban használt.45 
Összehasonlításképpen: egy 
Yamaha dobkomputer kölcsön-
zéséért ugyanebben az évben 
Molnár Eriknek a C. C. Catch 
koncertre (!) mindössze 850 
forintot fizetett az ORI naponta.46 
Fonyódi Péter, az akkor már nem 
létező Corvina együttes dobosa47 
is kölcsönzött az ORI-nak felesége, 
Esztergályos Cecília 1987. január 
8-i hévízi koncertjéhez műszaki 
berendezéseket,48 míg Galambos 
Lajos a fővárosi Nagyszombat 
utcai áruházban rendezett Skála-
műsorainak hangosításáért 1500 
forintot kapott előadásonként.49 
Ezekkel a bújtatott, „ráadásként” 
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adott fizetésekkel igyekezett az 
ORI megtartani maga mellett a 
művészeit, akik ekkoriban már 
egyre inkább a magánszervezésű 
fellépések irányába mozdultak el.

A RENDSZERVÁLTÁS 
HOZADÉKA: AZ ORI 
MEGSZÜNTETÉSE

A változások szelét jól érzékel-
teti, hogy az ORI tehetetlenségét, 
illetve a helyi programok silány-
ságát látva több megyei szervezet 
kérelmet nyújtott be már 
1987-ben a művelődési tárcához, 
hogy rendezhessen programokat 
hivatalos állami engedéllyel. 
Erre példa a siófoki Dél-Balatoni 
Kulturális Központ és a nyíregy-
házi Váci Mihály Megyei és Városi 
Művelődési Központ. Utóbbi 
különösebb akadály nélkül 
megkapta az engedélyt Pusztai 
Ferenc miniszter-helyettestől,50 
előbbi kérelméhez pedig szintén 
pozitívan álltak hozzá, csak azért 
húzódott az ügy, mert több 
megyére is meg szerették volna 
szerezni az állami beleegyezést 
a Balaton kiterjedtsége miatt, 
ezért az engedély megadása 
előtt kikérték a másik két megye 
(Zala és Veszprém) véleményét.51 
A Váci Mihály Megyei és Városi 
Művelődési Központ 1987-ben 
megküldte a minisztériumba 
programját, amelyben többek 
között a KFT, a Dolly Roll, az Edda 
Művek és a 100 Folk Celsius együt-
tesek koncertjei szerepeltek.52

A változásokat jelzi az is, hogy a 
művelődési miniszter a 9/1988. 
/V. 1./ M.M számú rendeletével53 

50 A Művelődési Minisztérium Közművelődési Főosztályának iratai. MNL OL XIX–I–9–dd 39. d. 67067/1987.
51 Uo. 67222/1987.
52 Uo. 67858/1987.
53 Magyar Közlöny, 1988.05.01. 513–515. 
54 Kemény Győző, a Bojtorján együttes vezetőjének személyes közlése (2018. január 5.).
55 A. N.: Bojtorján: előttük a múlt. Népszabadság, 1988. 08. 06. 18–19.
56 Koncert: Human Rigths Now! 1988. 09. 06., Népstadion. https://sting.blog.hu/2010/06/20/koncert_human_rights_now_1988_09_06_

nepstadion (Utolsó letöltés: 2020. 10. 09.).

hatályon kívül helyezte az addigi 
díjazás alapjául szolgáló 1958-as 
művelődésügyi miniszteri 
utasítást, s ennek értelmében 
a zenészek és menedzsment-
jeik szabad kezet kaptak, az 
együttesek jogi képviselői pedig 
esetenként állapodhattak meg a 
rendező szervekkel. A zenészek 
által felszabadulásnak megélt 
„gázsiszabadság” azt jelentette, 
hogy megszűntek a kőbe vésett, 
de addigra már szinte tartha-
tatlanná vált ORI-bérkategóriák, 
ami jót tett a zenei piacnak, 
mert annak minden résztvevője 
tisztában volt azzal, hogy kinek 
mennyit ér a produkciója, viszont 
innentől kezdve a fellépti díjak 
árszínvonalában volt egyfajta 
mozgástér, mindig alkalmaz-
kodva a helyi lehetőségekhez. 
Kemény Győző, a Bojtorján 
együttes vezetője úgy emlékezik, 
hogy volt, ahol engedtek az árból, 
de olyan is volt, ahol többet is 
elkérhettek, amit a piacgazdaság 
előszeleként értékelt.54 Szintén 
1988-ban megváltoztak a műve-
lődési házakra vonatkozó adójog-
szabályok is, amelyek viszont 
megnehezítették a koncertszer-
vezést, mert fokozatosan egyre 
többet kellett fizetnie a felléptető 
helyszíneknek az állam felé.55

Miután a koncertszervezés 1988 
közepétől nemcsak anyagi, de 
fokozatosan ideológiai szem-
pontból is szabadabb légkörben 
zajlott, sor kerülhetett néhány 
olyan koncertre, amelyek tema-
tikája elütött az addig megszo-
kottól, és előrevetítette a válto-
zásokat, vagy már éppen a 

változások közepette zajlottak, 
sőt azokra reflektáltak. Az ORI 
ezekben már vagy csak nagyon 
kis energiabefektetéssel, illetve 
közvetve, egykori munkatársai 
révén vett részt, vagy egyál-
talán nem folyt bele a szerve-
zési munkálatokba. 1988. szep-
tember 6-án a Népstadionban az 
Emberi és Polgári Jogok Egyetemes 
Nyilatkozata elfogadásának negy-
venedik évfordulója alkalmából 
zsúfolásig telt házas koncertet 
tartottak. Az eseményen a 
szenegáli Youssou N’ Dour, az 
éppen első nagylemezét ünneplő 
Tracy Chapman, valamint Peter 
Gabriel, Sting, Bruce Springsteen, 
illetve Bródy János és Hobo lépett 
fel. A megmozdulás politikai 
súlyát bizonyítja, hogy az MSZMP 
PB tagja, a KB-titkára, Berecz 
János volt a fővédnöke, aki ez 
alkalomból hivatalosan talál-
kozott Bródyval.56 Az úgyneve-
zett Cél koncertet az Erdélyből 
Magyarországra települt fiatalok 
továbbtanulásának megsegí-
tésére szervezték 1989. szep-
tember 30-án a BS-ben. Az East 
együttes itt játszotta el először 
ekkora tömeg, 12 ezer ember 
előtt a rendszerváltás egyik 
emblematikus dalává vált 1956 
című számát, amelyet egy ország 
ismerhetett meg ezt megelő-
zően három héttel, amikor a dal 
videoklipjét 1989. szeptember 
10-én, az osztrák–magyar határ-
nyitás apropóján leadta a Magyar 
Televízió A Hét című műsorban.

1990. február 24-én az Olimpiai 
Csarnokban a Ceaușescu-
házaspár kivégzése fölött érzett 



53

ar
ch

iv
u

m
.r

et
or

k
i.

h
u

/f
ol

yo
ir

at

Műhely

eufóriát egy koncerttel juttatták 
kifejezésre a szervezők és a 
zenészek. A Drakula Fesztiválra 
szóló belépőjegyeket a véreskezű 
román diktátor vámpírfogú 
arcképével díszítették, s a been-
gedésre váró többezres tömeg 
már félelem nélkül skandál-
hatta egy emberként a „Ruszkik 
haza!” akkorra már jól bejára-
tott rigmusát. A megmozdu-
láson, talán a téma brutalitása 
miatt is, inkább a keményrock 
zenekarok és metalbandák léptek 
fel: a Beatrice, Deák Bill Gyula, a 
Lord, a Moby Dick, az Ossian, a 
Sing Sing és a Szekeres Tamás 
Project.57 (Ugyanezen és a rákö-
vetkező napon a Bikini együttes 
adott két legendás koncertet 
Temesváron,58 az első erdélyi 
fellépő pedig a Hobo Blues 
Band volt 1990. január 29-én, 
Aradon.)59

A rendszerváltás hevületétől 
indíttatva immáron Nagy Feró 
szervezte meg a Rendszerzáró 
házibulit az első szabad parla-
menti választások előestéjén, 
ugyanakkor a rossz emlékű 
Tanácsköztársaság évfordulóján, 
1990. március 21-én az úgyne-
vezett kis Sportcsarnokban. Itt 
szintén a Beatrice kultikussá vált 
számát, az Azok a boldog szép 
napok erre az alkalomra aktuali-
zált szövegű változatát énekelte 
a közönség ovációja közepette a 
feltörekvő új politikusgeneráció, 

57 https://www.setlist.fm/festival/1990/drakula-fesztival-1990-63d7baab.html (Utolsó letöltés: 2020. 10. 09.).
58 Németh Alajos, a Bikini együttes vezetőjének személyes közlése (2020. 03. 09.).
59 Lehoczky Attila: A kisebbségek szerepe az 1989-es forradalomban és az azt követő önszerveződésekben. Arad példája. In: Együtt és 

külön. Az erdélyi magyarok önszerveződése (1989–1990). Szerk. Bárdi Nándor – Gidó Attila – Novák Csaba Zoltán. Kolozsvár, Nemzeti 

Kisebbségkutató Intézet, 2014, 68.
60 A felvételt lásd: FIDESZ – Rendszerzáró házibuli. https://www.youtube.com/watch?v=R6VK_VVsBFI (Utolsó letöltés: 2020. 10. 09.).
61 Takács Róbert: Az oroszokat „haza kellett küldeni”? Tényleg.com, 2019. 05. 14. https://tenyleg.com/2019/05/14/az-oroszokat-haza-

kellett-kuldeni/ (Utolsó letöltés: 2020. 11. 09.).
62 Bulányi László öngyilkosságát a kommunista titkosszolgálattal való szoros kapcsolatával hozza összefüggésbe a mai napig a zenész 

szakma. Közmondásos, hogy ujján volt egy olyan pecsétgyűrű, amelyről előszeretettel hangoztatta, hogy méreg van benne, és 

alkalomadtán annak tartalmát kiüríti. Szőnyei Tamás: Nyilván tartottak – Titkos szolgák a magyar rock körül 1960–1990. Budapest, 

Magyar Narancs – Tihany Rév, 2005, 645.

Orbán Viktor, Szájer József, Fodor 
Gábor és Szelényi Zsuzsa a Fidesz 
képviseletében, valamint D. Nagy 
Lajos, Kovács Ákos, Nagy Feró, 
Pataky Attila, Vikidál Gyula és 
Vincze Lilla.60 A folyamat bete-
tőzéseként, a szovjet katonák 
búcsúztatása alkalmából az 
Aurora együttes slágeréből átvett 
Viszlát, Iván! címmel 1991. június 
28–30-án megrendezték az óbudai 
Hajógyári-szigeten és a Felvonulási 
téren az I. Kelet-európai 
Rockfesztivált, amely három napig 
tartott, és szinte a teljes magyar 
pop-rock zenei élvonal szerepelt 
rajta. Ezzel időben párhuzamosan 
rendezték meg a Budapesti Búcsút 
1991. június 30-án a Tabánban, 
az elnevezés a szovjet csapatok 
kivonulására utalt. Rocktörténeti 

kuriózum, hogy az 1993-ban 
elhunyt Frank Zappa életében 
legutoljára a magyar fővá-
rosban, ezen a rendezvényen 
muzsikált közönség előtt úgy, 
hogy már tisztában volt halálos 
betegségével.61

Az ORI kezéből tehát kicsúszott a 
gyeplő, ezzel együtt nem mene-
kültek meg az erkölcsi összeomlás 
elől sem. A folyamatos pénzügyi 
manipulációkkal való gyanúsít-
gatások közrejátszhattak abban, 
hogy Bulányi László ORI-igazgató 
1988. november 4-én öngyilkos 
lett.62 A Magyar Nemzet 1989. 
január 17-i számában a 7. oldalon 
Borenich Péter Az ORI fizeti a 
Maxim takarítónőjét című cikkében 
az ORI körül kialakult anyagi 

A Hobo Blues Band – P. Mobillal közös – koncertje 1981. április 6-án, 
Tiszaligeten. Előbbi együttes volt az első magyar zenekar, amely a romá-
niai forradalom után fellépett Erdélyben. Fotó: FORTEPAN / Gábor Viktor, 
194661-es számú fotó
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visszásságokat taglalta.63 Mint írta, 
a pártállami államberendezke-
désnek megfelelően az ORI üzleti 
visszaéléseit a Központi Népi 
Ellenőrzési Bizottság (KNEB) 1988. 
október 24. és december 5. között 
megvizsgálta, amelynek során 
megállapította, hogy a szervezet 
gazdálkodásában a legcseké-
lyebb jeleit sem tapasztalták a 
takarékosságnak. Az ORI zavaros 
ügyeiről többek között cikkezett 
a Népszabadság 1989. január 26-i 
és január 28-i száma, megemlítve, 
hogy a szokatlanul magas honorá-
riumú művészek és szerkesztőik 
ennél nagyságrenddel nagyobb 
bevételt termeltek a korábban 
állami monopolhelyzetben lévő 
intézménynek. A vizsgálat során 
azonban nemcsak az került napvi-
lágra, hogy a kommunizmus 
általános egyenlőségének elvét 
meghazudtolóan nagy összegeket 
fizettek ki a fellépőknek és szer-
kesztőknek, hanem az is, hogy 
sokszor valóban nemcsak etikát-
lanul, hanem törvénybe ütközően 
is jártak el. Például az ORI és 

63 Borenich Péter: Az ORI fizeti a Maxim takarítónőjét. Magyar Nemzet, 1989. 01. 17. 7. Az ORI-botrány végigsöpört a magyar sajtón: 

Gyűrűzik az ORI-botrány. További vizsgálatot sürget a népi ellenőrzés. Magyar Hírlap, 1989. 01. 26. 6.; Gyűrűzik az ORI-botrány. Két 

interjú – egyben. Szót kap a minisztérium. Magyar Nemzet, 1989. 01. 21. 9.; M. M. L.: Fő a bizalom. Népszabadság, 1989. 01. 25. 6.; 

Jogtalan haszon, okirat-hamisítás… KNEB-sajtótájékoztató az ORI-botrányról. Népszabadság, 1989. 01. 26. 8.; Árkus József: Kiborítva. 

Népszabadság, 1989. 01. 28. 12.; Tamás Menyhért: ORIás(z)ok. Népszava, 1989. 01. 18. 6.; 168 óra (Magyar Rádió), 1989. 01. 08.
64 Borenich i. m. 1989, 7.
65 Művelődési Közlöny, 1991. 11. 12. 1151. 

az OKISZ Labor 1987-es közös 
rendezésű szilveszteri rendezvé-
nyén fiktív számlákkal fedték el a 
valós bevételt, más alkalmakkor 
– az adózást megkerülendő – 
nyugdíjasok nevére utalták a 
pénzt, megint máskor a művészek 
hozzátartozóit szerkesztőként 
tüntették fel, holott gyakorlati 
munkájuk nem, vagy csak alig volt 
a produkciókban.64

A KNEB-vizsgálat sajtóban közölt 
végkövetkeztetése szerint a társa-
dalmi vagyon hűtlen kezeléséről 
volt szó. A KNEB vizsgálatára 1989. 
január 10-én Gál Iván sebtében 
kinevezett ORI-igazgató reagált, 
amelyben többnyire a vállalat 
becsületét védte. Hangoztatta, 
hogy a művészek gázsiját már 
nem kötötték jogszabályok, 
ugyanakkor a szabálytalanul 
felvett előlegeket, csakúgy, mint 
az utalványozások szabálytalansá-
gait, elismerte. Az eseményekből 
következően az ORI élére 1989 
tavaszán Gödöllői Lajost nevezték 
ki miniszteri biztosnak, aki 1990 

májusában már mint igazgató 
írta alá az ORI hivatalos leveleit. 
Mintegy utolsó utáni felvonás-
ként a Művelődési Közlönyben 
egy szűkszavú közlemény 
erejéig megjelent az ORI 1991. 
június 30-i megszüntetéséről 
szóló tájékoztató az immáron 
Művelődési és Közoktatási 
Minisztériumnak átkeresztelt 
tárca Közművelődési Főosztálya 
részéről, 37.355/1991-es iktatási 
szám alatt.65 Mivel az ORI tevé-
kenysége fokozatosan épült le 
már a nyolcvanas évek közepétől 
– ami egyenes arányosságban 
egyre gyorsuló ütemben és látvá-
nyosan folytatódott a rendszer-
váltáshoz közeledve – a könny-
űzenész társadalomnak jóformán 
fel sem tűnt, hogy megszűnt a 
szervezet, hiszen ők akkor már 
magánkézben lévő – a mai viszo-
nyokhoz képest többé-kevésbé 
kezdetleges módon működő, 
gombamódra szaporodó, de sok 
esetben ugyanilyen gyorsan meg 
is szűnő – menedzsmentek irány-
mutatásai szerint működtek. A 
művelődési tárca Közművelődési 
Főosztályának tájékoztatójából 
kiderül, hogy az ORI egészen 1991 
februárjáig adott ki ideiglenes 
és állandó működési engedé-
lyeket, amit azzal összefüggésben 
említettek meg, hogy ha a zené-
szeknek és énekeseknek, továbbá 
a parodistáknak, a konferanszi-
éknak, a zongorakísérőknek és 
a „játékvezetőknek” bármilyen 
további hivatalos ügyből kifolyólag 
dolguk lenne ezekkel az okira-
tokkal, akkor a VI. kerület Gorkij 
fasor 38. szám alatt lévő Országos 
Szórakoztatózenei Központhoz 
fordulhatnak.

Az Omega – LGT – Beatrice siófoki koncertjére érkező fiatalok, 1980-ban. 
Fotó: FORTEPAN / Urbán Tamás, 125261-es számú fotó.


