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A régi 89 éves hódmezővásárhelyi ma jolikagyár körül 
8 évvel ezelőtt még szántóföldek és rétek terültek 
el. Ma ez már csak része a hatalmas, 68 katasztrális 

holdon épült új , modern porcelángyárnak, melynek termé-
keit csaknem a világ minden részén ismerik és keresik. 
Két és fél ezren dolgoznak itt, de egyes munkatermekben 
— például a fürdőszoba-berendezéseket gyártó szaniter* 
üzemrészben — automata gépsorok, szalagok szállítják, 
mozgatják a munkadaraboka t Embert alig találunk a 
hatalmas, száz méter hosszú csarnokban. Fehér és színes 
kivitelben készülnek a mosdók, szappantartók, WC-kagy-
lék, ezekhez megfelelő színekben gyárt ják a falburkoló 
csempét, egy másik gyáregységben. Ügyes, gyors asszo-
nyok, lányok keze alatt színesedik a fehér porcelánedény, 
a szomszédos üzemrészben. Egy részét kézzel festik, a 
többit matricák segítségévet Itthon ls, külföldön is kere-
settek az itt készült ét-, tea . és mokkáskészletek, melyek 
díszítésében megtalálhatók a magyaros, népi motívumok 
is. Csaknem valamennyi nyugat-európai országba, vala-
mint az Egyesült Államokba, Kanadába, Libanonba és 
Kuvaitba kerül a termékek egy része. Somogyi Károly-
n é képsora csak ízelítőt adhat az Alföldi Porcelángyár éle-
téből, mely Szegedtől 30 kilométernyire, hírnevet szerez 
• magyar porcelánáruk tervezőinek és készítőinek. 

Lemez-
lovasok 
a klub-
ban 
Olvasom platánfák törzsére 

ragasztva, a vállalati hirdetőtáb-
lákon, újságban, keretes hirde-
tésként, csak a rendezők változ-
nak, a cim mindig ugyanaz: 
Disc Jockey klub. 

Van, aki már eleve nem jö 
szemmel nézi ezt a nem éppen 
magyaros kifejezést, de hát mit 
tegyünk? A lényeg úgysem ez, 
inkább a tartalom. Még KISZ-es 
koromból emlékszem, nagyon so-
kat gondolkoztunk, hogyan le-
hetne összefogni a fiatalokat 
Olyan valamit kitalálni, ami 
vonzó, ami hétről hétre össze-
hozza őket. Erre 1973-ig kellett 
várni. A közelmúltban a két 
„leghíresebbet", a Royal és a 
Bocskai Disc Jockey klubját lá-
togattam meg. Kíváncsi voltam, 
hogy szórakoznak, mit csinálnak 
a fiatalok egy ilyen lemezklub-
ban. 

Royal eszpresszó. Hétfő dél-
után 5 óra. A bejárat mellett 
tábla: minden hétfőn Disc 
Jockey klub 6-tól fél 10-ig. A 
protekciósok itt is már fél órá-
val a nyitás előtt elfoglalhatják 
helyeiket. Sercegnek a Marschal-
lok, a mikrofon kattogása tölti 
meg a presszónak egyáltalán 
nem nevezhető, túl drágára mé-
retezett nagytermet, mely főleg 
hétköznapokon ásítozik üresen. 
A hét öt napján talán még a vil-
lanyszámiát sem fedezi a bevé-
tel. Mit volt, mit tenni a Hun-
garhotels vezetői törték a fejü-
ket, hogyan lehetne fellendíteni 
a forgalmat. Szerveztek nyelv-
tanfolyamot — nem jött be. Pró-
báltak énekesnőt szerződtetni — 
az üres székeknek énekelt. Az-
tán, ahogy kezdett divatba jönni 
a „diszkó" — ezzel próbálkoztak. 
S ez a vállalkozás már teljes si-
kert hozott. 

Sokat töprengtem, hasznos szó-
rakozási forma-e a Jockey klub? 
Igaz-e, hogy a Disc Jockeyknak 
még a bőrük alatt is pénz van? 
Szóval a k íváncs iság . . . Ez ve-
zetett, amikor leültem az egyik 
asztal mellé, s az a sok megvá-
laszolatlan kérdés. 

Hat előtt öt perccel megindul 
a roham a helyekért. Még né-

hány pillanat, és felbőg az erő-
sítő, s „Futótűzként" tölti meg 
a termet John Lennon melódiája. 
Az érkezők között nagy megle-
petéssel fedezem fel a Hungar-
hotels Vállalat igazgatóhelyette-
sét, Fekete Pétert. 

— Tudvalevő, hogy a Royal 
hétköznap igencsak üres — kezdi 
a beszélgetést, majd így folytat-
ja : — zenét hallgatni viszont 
minden hétfőn szép számmal el-
jönnek ide a fiatalok. Célunk, 
hogy kulturált körülmények kö-
zött szórakozzanak. S ha ez most 
épp a zenéhez kapcsolódik, hát 
miért ne? Legyen. 

A belépő 10 forint, s ebből fi-
zetik a kapusokat, a két Disc 
Jockeyt, s ami megmarad, az a 
Hungarhotels KISZ-szervezetéé. 
Nem látni rongyos farmernadrá-
got, rikító divatcikkeket. Vala-
mennyien ízléses, egyszerű öltö-
zetben érkeznek, vitatkoznak 
sportról, zenéről, beszélgetnek a 
szerelemről. 

Kovács Magdi barátnőjével, 
Ötvös Évával érkezik. Magdi: — 
Szeretek táncolni, s másutt hét-
főn nincs Diszkó. Meg aztán ez 
elit hely. Éva: — Amióta meg-
nyílt, idejárok. Jó a zene, jó a 
társaság. 

Gémes Tamás, az egyik Disc 
Jockey. Fél 7-kor fu t be, hóna 
alatt nagy köteg lemezzel. 

— Most hoztam egy kis frissí-
tést; Tom Fogerty, .Toe E. Young, 
Santana, Georg Harrison . . . Mi-
közben beszélgetünk, megkér, ne 
í r jam le, hol dolgozik. Ahogy 
mondja, nem "enné jónéven a 
főnöke. 

— Mennyit kap egy-egy mű-
sor u tán? 

— 500 forintot. Járatom az an-
go New Musical Expresszt, a 
Bravót, sőt még holland zenei 
lapokat ls. Negyven darab LP-m 
és 350 kislemezem van. A mű-
sort Meszlényi Mihállyal csinál-
juk — mondja, s büszkén mutat-
ja a legfrissebbet. Janis Joplln 
emléklemezét, s Ringó Starr és 
Bob Dylen kislemezeit Közben 
megérkezik Fodor Etelka, a Hun-
garhotels KISZ-szervezetének 
szervező titkára, akitől megtud 
juk, hogy az összegyűlt pénzből 
kirándulásokat akarnak szervez-
ni, és berendezni egy könyvtárat. 

A mellettünk levő asztalnál 
láthatóan is élvezi a zenét egy 
fiatalember. A ritmussal együtt 
dobban az uj ja az asztal már-
ványlapján Dani József, a tej-
ipari vállalat villanyszerelője. 

— Hogy miért járok ide? Sze-
r e t e m ^ beatzenét, meg aztán én 
ls szeretnék a vállalatnál Disc 
Jockeyt csinálni. 

Nem gondolt még arra, 
hogy valami mást, tar talmasabb 
formákat is lehetne „belopni" 
egy diszkó műsorba? 

— Nem. Ez elképzelhetetlen. 
Más napokon v i s zon t? . . . Akik 
hétfőnként eljönnek a zene mi-
att, azok esetleg egy irodalmi 
műsoron, vagy TIT-előadáson is 
szívesen részt vennének. Szerin-
tem így lehet összehozni a fia-
talokat. 

Igen, sok igaza van Dani Jó-
zsefnek. Csak ez a tartalom, ez 

a „más tartalom" még hiány-
cikk, a Disc Jockey klubok mű-
sorában. Már búcsúzni készül-
tem, amikor az egyik fiatalember 
hozzámlépett, és csak ennyit 
mondott: jöjjön el szombaton a 
Bocskaiba, Óriáshoz, és csak az-
után í r ja meg a cikkek 

Megfogadtam a tanácsát. Igaz 
is, a Jockeyek között Óriás a 
„legmenőbb", ö volt az első Sze-
geden, aki két évvel ezelőtt disz-
kó műsorra hívta a gimnazistát, 
ipari tanulót, építőipari munkás-
fiatalt. Szerencsém volt, hiszen 
soron kívüli műsorra invitált egy 
telefonhívás. A DÉLÉP KISZ-
szervezetének karácsonyi műso-
rára. Óriás azonnal végigvezetett 
a klubtermen, meg kell valla-
nom, meglepődtem. Pazarul de-
korált terem, egy plafonig érő, 
feldíszített karácsonyfa, alatta 
ajándékok, a falakon ki mit tud-
szerű vetélkedőhöz szükséges 
táblák. S a magas pulpitus — 
Óriás „szentélye". Lila. vörös és 
kék rej tet t világítással. Egyszó-
val kitűnő hangulatot áraszt 
minden. 

Céljaikról, terveikről, s az esti 
programról már a KISZ klubhe-
lyiségében beszélgettünk. 

— Végre eljutottunk oda, hogy 
a közönség aktív résztvevője 
tud lenni a műsornak — kezdte 
a beszélgetést Óriás, miközben 
néhány üveg sör került az asz-
talra. — Fejtörő és ügyességi já-
tékokat fundál tunk ki. Ezenkí-
vül fellép Hegyi Füstös László 
karikaturista, és Tiborszky Pé-
ter gitáros-énekes. A fejtörő já -
ték győztesei értékes dí jakat 
kapnak. 

Fejér Nándor, a DÉLÉP KISZ 
VB kultúrfelelőse egy öl magnó-
szalaggal érkezik. Óriás tollat r a -
gad. és a doboz lapján kellemes 
karácsonyi ünnepeket és boldog 
újévet kíván — miközben meg-
jegyzi, hogy kétszer 30 perces 
Jockey műsor van a szalagokon, 
melyeket a nyertesek már a szil-
veszteri „bulikon" lehallgathat-
nak. 

Fejér Nándor a klubéletről tá-
jékoztat. 

— ötvenfős állandó klubtagsá-
gunk van. A többiek 10 forintos 
belépődíjat fizetnek. Óriás min-
dent megtesz azért, hogy a f ia-
talok zenei ízlését ls formálja. 
A „gumizene" helyett a prog-
resszív felé próbálja terölni a f i -
gyelmet. Két év óta működünk, 
de fegyelmi ügyeink még nem 
voltak. Igaz is, jó vezetői gár-
dánk van. De nagy segítséget ka -
punk a vállalat igazgatójától és 
vezetőitől. Mi így próbáljuk ösz-
szefogni a DÉLÉP KISZ-eseit 

Aztán elkezdődött a műsor.' 
Engem is bevontak a táncba. Egy 
nagy családnak tűnt a Bocskai 
közönsége. S ebben a klubban 
már nemcsak a zene dominált. 
Itt már a tar talmat is „belop-
ták" a programba. S kiderült;' 
nem kell félni, hogy ezen esetleg 
elbukhat egy diszkó műsor, mert 
éppen az ellenkezője történt. 
Nagy sikere vo l t 

Bagaméry László 


