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„Egy mû vész na gyon ne he zen is me ri el a sa ját hi bá it. Egy
mû vész min dig a kö rül mé nyek ben, il let ve leg in kább a
me ne dzse ré ben ke re si a hi bát…”

Jo ós Is ván,
az Mton ki adó ügy ve ze tô igaz ga tó ja

„A pro du cer, a tánc ta nár, a hang mér nö kök, az imidzs te -
rem tôk, a mar ke tin ge sek és mé di a me ne dzse rek mun ká ja
szin te a leg fon to sabb. Eh hez jön az elô adó te het sé ge és
ka riz má ja. Jó pro du cer, tö ké le te sen ter ve zett rek lám -
kam pány, kel lô en meg szál lott fod rász, tánc ta nár, smin -
kes, ru ha de sig ner nél kül sem mit sem ér ne egy elô adó,
bár mi lyen pro fi is. De a num ber one slá ger nél kül se len -
ne se hol.”

Ko zso

„Mind egyik mû vésszel ne héz együtt dol goz ni, mint aho -
gyan nyil ván ve lem is, de so ha nem a ne héz sé get kell néz -
ni, ha nem a vé ge red ményt. Dol goz hatsz te egy prob lé ma -
men tes »ipa ros sal«, meg buksz, ha nincs ben ne elég
plusz.”

Ró zsa Ist ván,
a Ró zsa Re cords tu laj do no sa

„…A té vé ben lát tam az ak ko ri kor szak nagy nyu ga ti si -
ker csa pa tát, a New Kids On The Block-ot. Ab ban a pil la -
nat ban tu da to sult ben nem, hogy ez lesz az el kö vet ke zen -
dô évek nagy di vat hul lá ma. Ki lenc hó na pig sem mi mást
nem csi nál tam, csak a Man hat tan tag ja it vá lo gat tam.
Pon to san annyi ide ig, amíg egy anya ki hord ja szü le ten dô
gyer me két…”

Kör nyei At ti la,
Ma gyar or szág el sô hi va ta los sztár me ne dzse re
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Aján ló

Los An ge les ben lé te zik olyan hot-dog stand, amely nek sa -
ját fi ze tett saj tó ügy nö ke van.

Eköz ben mi fe lénk még a leg na gyobb sztá rok is olyan
dol gok ra for dít ják ener gi á juk nagy ré szét, ame lyek nyu ga -
ton a me ne dzse rek fel adat kö ré be tar toz nak.

Ez a könyv azért író dott, mert so ha töb bé nem aka -
rom vi szont lát ni az utób bi mon da tot.
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El ôszó

e gyük fel, hogy olyan ope ra é ne ke sek va gyunk, akik -
nek a pro duk ci ó ja óri á si si ker volt. Az eszét vesz tett
kö zön ség tíz per ces ová ci ót ren dez, a vájt fü lü ek a te -

nye rü ket dör zsöl ve ál lít ják, hogy „X vagy Y óta nem hal lot -
tak ilyen éne kest”, az igaz ga tó ság a lá bunk elé bo rul és biz -
to sít ró la, hogy cso dá la to sak va gyunk. Az tán ha za me gyünk
és vár juk a hang za tos kri ti ká kat, a ké pes be szá mo ló kat a
gyô ze del mes est rôl, és nem utol só sor ban a szer zô dést kí -
ná ló tá vi ra to kat és te le fo no kat. De sem mi sem tör té nik.

Te gyük fel, hogy kez dô popsz tá rok va gyunk, és fo gal -
munk sincs ró la, ho gyan is jut hat nánk egy kis rek lám hoz,
ho gyan ke rül het nénk be az új sá gok, a té vé ma ga zi nok hí rei
kö zé. Még az zal se va gyunk tisz tá ban, hogy mi képp fo gal -
maz zunk meg egy le ve let a szer kesz tôk nek, ho gyan ad juk
elô mon dan dón kat egy te le fon be szél ge tés al kal má val.

Te gyük fel, hogy ne ves szí né szek va gyunk, és ki de rül
ró lunk, hogy fél re lép tünk, hogy van egy za bi gye re künk,
hogy kocs mák ba já runk, hogy meg lá to gat tunk egy me leg -
bárt, hogy fel lép tünk egy ké tes szín vo na lú ren dez vé nyen,
hogy át ver tünk egy mû sor szer ve zôt, hogy bán tal maz zuk a
gyer me künk. S ez zel van te le a mé dia! Mit csi ná lunk? Mi -
hez kez dünk? Ho gyan véd jük meg ma gun kat? Be szél jünk?
Hall gas sunk? Mi a jó tak ti ka?

Meg vá la szo lan dó kér dé sek, meg ol dan dó hely ze tek
so ka sá ga kí sé ri egy sztár, vagy egy sztár ság fe lé me ne te lô
te het ség min den nap ja it. De mi ért is kel le ne, hogy a vá la -
szok, a meg ol dá sok az ô tar so lyá ban le gye nek? Az ô dol ga

T
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az, hogy sa ját te rü le tén ki vá lót al kos son. Min den má sért a
me ne dzser fe lel.

Ez a könyv a sztár csi ná lók nak szól. És per sze a sztá -
rok nak is, hogy rá éb red je nek: leg alább annyi ra mû vé szet
sztárt csi nál ni, mint sztár nak len ni!
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A sztármenedzselésrôl

Mi ért?

Az az hogy: mi ért író dott ez a könyv?
Né hány hó nap ja egy sze rel mes pár ke re sett fel. Hú -

szas éve ik ele jét ta pos ták, a lány éne kes nek ké szült, a fiú
pe dig úgy ter vez te, hogy majd me ne dzse li a ked ve sét.

Azért ke res tek fel, hogy vá laszt kap ja nak a kér dé -
seik re. Esz ter ar ra, hogy mi kép pen le het ne sztár, iga zi
nagy éne kes. Kar csi ar ra, hogy mi kép pen vál hat na ki vá ló
me ne dzser ré.

Az el sô kér dés re ru ti no san vá la szol tam.
– Szó val tény leg sztár akarsz len ni? – kér dez tem a

lányt. – A top lis ták élén akarsz ta nyáz ni? Lu xusli mu zin nal
sze ret nél gu rul ni, mi köz ben a sar kad ban fe laj zott ra jon gók
si kol toz nak? Öt csil la gos ho telt akarsz? Min dennap ka rá -
csonyt?

Esz ter he ve sen bó lo ga tott.
– Oké – mond tam –, ak kor csak sem mi ha zug ság,

sem mi édes kés me se! Meg kell dög le ned ér te, ha te akarsz
az új Ma ri ah Car rey, vagy Ma ria Cal las len ni! Az el sô prob -
lé ma az, hogy sen ki se lesz ôsz in te hoz zád. A sze ret te id
azért, mert el van nak va rá zsol va tô led, akár mit is csi nálsz.
A ta ná rod azért, mert mi nél több pénzt akar ki sí bol ni be -
lô led. Az tán egy szer csak jön egy fel vé te li, egy kon cert, egy
ver seny, és el buksz, ki áb rán dulsz. Elég erôs vagy, hogy túl
tedd ma gad a csa ló dá son?

Esz ter to vább ra is he ve sen bó lo ga tott.
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– Jó – foly tat tam –, ak kor most fi gyelj! Tel je sen min-
d egy, hogy a klasszi kus ze né ben, a hip-hop ban, a rock ban,
a pop ban, a co untry ban, vagy az al ter na tív ze ne te rü le tén
akarsz be tör ni. A lé nyeg: meg van-e ne ked „AZ.”

Esz ter ér tet le nül me redt rám. Tar tot tam tô le, hogy
fél re ér ti a hely ze tet, at tól meg még job ban, hogy a fi ú ja ér -
ti fél re.

– Hogy mi az az „AZ”? Te het ség. Is te ni aján dék. De
nem csak a hang ra ér tem! Va la mely rit ka ke ve ré ke a sze -
mé lyi ség nek, a ka riz má nak és a te het ség nek. Ez a ve led
szü le tett ké pes ség ka ta pul tál hat té ged iga zán ma gas ra,
egye ne sen a sztár ság ba. Nézd meg Mi cha el Jack sont! Mil  -
liók ra volt ha tás sal. A nyolc va nas évek ben min den ki úgy
tán colt, mint ô. Min den ki úgy öl töz kö dött, mint ô. Ne ki
meg volt „AZ”. Ma don ná nak is. Elv is nek is. A Be at les nek is.
Ezek az em be rek fel for gat ták a pla né tát. Év ti ze dek múl tán
is imád ják ôket.

– Elég jó han gom van – nyög te ki Esz ter fé lén ken, az -
tán bá tor ta la nul még hoz zá tet te: – Leg alább is azt mond ják.

– Az fon tos – fe lel tem bíz ta tó an, hisz érez tem, hogy
egy kis sé me gi jesz tet tem a szó ki mon dá som mal. – A han -
god lesz a te védjegyed! Az em be rek azo no sí ta nak majd a
han god dal, a hang zá sod dal. Amint be kap csol ják a rá di ót,
né hány hang után tud ni fog ják, hogy te éne kelsz. Meg je le -
nik elôt tük az ar cod. Ez a te iden ti tá sod. Sen ki vel se fog -
nak össze ke ver ni. De ez ke vés. A mai nagy éne kes nôi hár -
mas a könnyû ze né ben, ha csak a han gi kva li tást te kint jük,
Ma ri ah Car rey, Whit ney Ho us ton és Ce li ne Di on. Még is a
kis Chris ti na Agu i le ra és Brit ney Spe ars ad el több mint
száz mil lió al bu mot! „AZ” ugyan is nem min den. Fon tos,
hogy higgy ma gad ban. Fon tos, hogy ki tûzd ma gad elé a
célt, és pon to san lásd, mi re haj tasz. Fon tos, hogy fo lya ma -
to san ké pezd ma gad, és per sze hogy imádd a ze nét. A leg -
fon to sabb azon ban ma még is va la mi más.
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– De hát mi? – fa kadt ki a lány. – Még is mit kel le ne
ten nem, hogy be fus sak?

Da rál ni kezd tem a szo ká sost.
– Ta lálj egy ta nárt, aki ben meg bí zol. Ne ugorj, amíg

nem vagy kész. Lelj rá a stí lu sod ra, a hang ne med re. Ké -
szíts de mót és osz to gasd. Sze resd ma gad. Járj meg hall ga tá -
sok ra.

Pil la nat nyi szü ne tet tar tot tam, az tán így szól tam:
– De a leg fon to sabb, hogy ta lálj egy jó me ne dzsert!
Esz ter a ked ve sé re né zett. Kar csi meg kö szö rül te a

tor kát.
– És ne kem? Ne kem mit tud na mon da ni? – kér dez te.
Nagy le ve gôt vet tem, hogy so rol ni kezd jem, amit

hasz nos nak ta lál nék egy kez dô me ne dzser szá má ra, de az -
tán ugyan az zal a len dü let tel ki is fúj tam a le ve gôt. Egy
szem pil lan tás alatt rá jöt tem, hogy nem le het két perc ben
el mon da ni, mi is egy me ne dzser fel ada ta. Meg ígér tem ne -
ki, hogy ha ma ro san je lent ke zem ná la, és ak kor tud ni fog -
ja, amit én tu dok.

Kar csi, itt va gyok! S itt van könyv be köt ve az is, amit
fon tos nak tar tot tam el mon da ni.

Kí vá nom, hogy ne ked és min den kol lé gád nak hasz -
ná ra le gyen!

A mû vész me ne dzse lés le he tô sé gei
és buk ta tói

Ez a könyv nem va rázs do boz. Nem re pül ki be lô le ga lamb,
nem bú jik elô be lô le nyúl. Masszív, sok éves mun ká ról
szól, „25 órás” na pok ról, vér rôl, könny rôl, ve rí ték rôl. És
bol dog ság ról, elé ge dett ség rôl. Mert a jó me ne dzser vé gül
mo so lyog va él ve zi ke mény mun ká ja gyü möl csét.
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A me ne dzser olyan, mint egy köz le ke dé si rend ôr. Áll
a for ga lom kö ze pén, és irá nyít. Kol tai Ró bert Il le té kes elv -
tár sá nak sza va i val él ve: „Min den hoz zá tar to zik!”

Pró ba, szál lás, mar ke ting, pro mó ció, ad mi niszt rá ció,
té vés meg je le né sek, sôt még az is, hogy mi lyen szí nû zok -
nit vi sel jen a sztár.

De ho gyan le het ennyi min den re fi gyel ni? Egy ál ta -
lán: ho gyan és hon nan le het a me ne dzse lés hez szük sé ges
tu dást meg sze rez ni?

Az utób bi idô ben me ne dzserköny vek szá za it ont ják
a ki adók. Va ló já ban mind egyik el ad ni ta nít: el ad ni egy áru -
cik ket, egy szol gál ta tást, egy gon do la tot. De min de nek elôtt
el ad ni – von zó vá, hi te les sé ten ni – az el adót, az az sa ját
ma gun kat vagy a vál lal ko zá sun kat. „Aki du dás akar len ni,
po kol ra kell an nak men ni” – ír ja Jó zsef At ti la, vagy ahogy
az em lí tett köny vek fi nom ab ban meg fo gal maz zák: a nyil -
vá nos ság elôtt meg kell mu tat ni ma gun kat, ha meg fe le lô
fel ada to kat, si kert, meg él he tést aka runk sze rez ni. Ez éle -
tünk ré sze.

Öl töz kö dé sünk, vi sel ke dé sünk, be széd mo do runk,
gesz ti ku lá ci ónk, mi mi kánk a hét köz na pi élet ben is mind,
mind azt ki ált ja a vi lág fe lé: sze ret nénk, ha má sok így és
így lát ná nak, így és így gon dol kod ná nak ró lunk. Mar ke ting-
ki fe je zés sel él ve a ki ra kat ba tesszük a ter mé ket, te hát je -
len eset ben ma gun kat. Mi, tra di ci o ná li sabb ér zel mi vi lá gú
és ér ték ren dû eu ró pa i ak azon ban né ha bam ba cso dá lat tal,
más kor el len szenv vel la poz gat juk eze ket a pénz tôl és ma -
ni pu lá ci ós stra té gi ák tól csö pö gô mû ve ket, ame lyek több sé -
ge az ame ri kai élet stí lust pro pa gál ja. A „ha ma van száz
dol lá rod, ho gyan csi nálj be lô le hol nap ra két szá zat” köny -
vek in for má ci ói nap ja ink ban csak mód já val hasz no sít ha tó -
ak kis ha zánk ban. A kul tu rá lis te rü le tet il le tô en pe dig ezek
a le he tô sé gek még korlátozott ab bak. És nem csak azért,
mert szá munk ra ezek a pi a ci ta pasz ta la tok ide ge nek. A
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negy  ven é ves ál la mi gyám ko dás kö vet kez té ben kul tú ra-me -
ne dzse lé si is me re te ink és tra dí ci ó ink szin te a nul lá val
egyen lôk. Így né ha még azt sem tud juk át ven ni és szer ve -
sen be épí te ni a nyu ga ti gya kor lat ból a mi gya kor la tunk ba,
ami át ve he tô és be épít he tô vol na.

A rend szer vál tást kö ve tô en is csak a könnyû ze né ben
vál to zott a hely zet, ezért is ol vas hat nak majd a füg ge lék -
ben a könnyû ze nei élet top me ne dzse re i vel in ter júkat.

A ha zai ko moly ze nei sztá rok me ne dzse lé se mind má -
ig vá rat ma gá ra.

A mo só gép meg a D-moll toc ca ta és fú ga

Éj sza ka néz zük a té vét, s egy rö vid spo tot lá tunk a „Pla fon”
egy üt tes rôl. Tet szik ne künk a ze né jük. Eszünk be jut, hogy
né hány órá val ko ráb ban, a dél után fo lya mán ol vas tunk er -
rôl a ze ne kar ról egy kel le mes kis cik ket va la me lyik bul vár -
ma ga zin ban. Más nap me gál lunk a ked venc ze ne bol tunk -
nál, s kik vil lant ják ránk mo so lyu kat az üz let ki ra ka tá ban
lát ha tó pla kát ról? Úgy van, a Pla fon tag jai. Alat tuk pe dig
öles be tûk hir de tik: „Meg je lent a Pla fon egy üt tes új CD-je!”
Szá mol junk! Ez hu szon négy órán be lül már a har ma dik ta -
lál ko zá sunk a Pla fon nal. Egy re nô az esé lye an nak, hogy
az nap nem me gyünk ha za a le me zük nél kül. Oda bent, a
mun ka he lyün kön a tit kár nô ked venc FM ál lo má sa har sog
a rá di ó ból. A be mon dó köz li, hogy a Pla fon egy üt tes leg -
újabb slá ge re szól. Most már biz to sak va gyunk ben ne, hogy
mun ka idô után meg fog juk vá sá rol ni a ter mé ket. Be let -
tünk há lóz va, kell ne künk az áru cikk.

Nem le het elég szer le ír ni a – ma már! – köz hely -
szám ba me nô tényt: a kul tú ra a pi ac gaz da ság ban áru, mi -
vel áru cikk for má já ban je le nik meg. A vers könyv ben, a ze -
ne le me zen, a gon do lat szín pa don, film ben (de még pél dá -
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ul az ét ke zé si kul tú ra is te rí ték ben, fô zé si ta ná csa dás ban,
pro to koll könyv ben) – te hát tár gyi a sult for má ban. Nem
aka rok be le me rül ni an nak a tag la lá sá ba, hogy mi a kü lönb -
ség egy au to ma ta mo só gép és a D-moll toc ca ta és fú ga kö -
zött, de nincs olyan sok, mint amennyit a hu mán ér tel mi -
sé gi ek gon dol nak, ami kor a ci vi li zá ci ót éle sen meg kü lön -
böz te tik a kul tú rá tól. Plá ne, ha a Bach-mû CD vál to za tá ról
van szó, ame lyet ép púgy el kell tud ni ad ni, mint egy au tót,
vagy két ki ló ba nánt. És amit ép púgy nem tu dunk el ad ni,
mint az au to ma ta mo só gé pet, ha nem for dí tunk az el adá -
sá ra, az az a mar ke ting mun ká ra elég gon dot.

Egy zse ni á lis zon go ra mû vész is me rô söm, aki egy idô -
ben ze nei is me ret ter jesz tô mû so ro kat ve ze tett a te le ví zi ó -
ban (te hát kel lô en is mert), egy mû ve lô dé si ház ban adott
Mo zart-hang ver senyt. Az az na pi Nép sza bad ság ban ap rócs -
ka hir de tés je lez te a kon cer tet. Ez azon ban csak ar ra volt
elég, hogy a hat száz szem élyes né zô té ren húsz em ber
ücsö rög jön a szín pad ra lé pô mû vészt vár va.

Igaz, a mû vész tár sa da lom ból so kan még min dig úgy
tart ják; ne kik nincs szük sé gük rek lám ra, elég jó a hí rük.
Ne higgyünk ne kik! A jó rek lám ból so sem elég!

Per sze el vi leg iga za volt zon go ris ta is me rô söm nek,
ami kor így szólt a kon cert után: „a hír ve rés nem az én dol -
gom. Én így is meg ka pom az öt ve ne zer fo rin tot”. Kár vol -
na be le men ni egy vi tá ba, s meg pró bál ni meggyôz ni a mû -
vészt, hogy ha „hír ve rést” csi nál, úgy töb ben jön nek el, ha
töb ben jön nek el, an nak hí re kel, több hely re hív ják, vá lo -
gat hat, és leg kö ze lebb ma ga sabb gá zsit kap hat. Ha pe dig
ma ga sabb gá zsit kap, nem kell ennyi kon cer tet el vál lal nia,
csak ame lyik szim pa ti kus, s azon ki pi hen teb ben játsz hat,
és így to vább. Kár vol na gyôzködni, mert egy részt va ló ban
nem a mû vész dol ga a me ne dzse lés, más részt egy mû vészt
meggyôz ni a ma gunk iga zá ról – erôn ket meg ha la dó fel adat.
(Né hány már mû kö dô sztár me ne dzser sze rint az a le ge lô -
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nyö sebb, ha a „vé den cé nek” hal vány sej tel me sincs a me -
ne dzse lé sé rôl, bár így is csak rit ka eset ben le het ki vé de ni,
hogy ne szól jon be le.)

Mi tôl me nô a ma nó?

Egy do log, hogy csi ná lod a ze nét, egy má sik meg hogy el -
adod! Még is, a Laj tá tól ke let re a mû vé szek saj nos olyan
dol gok ra kény sze rül nek for dí ta ni ener gi á ik egy ré szét,
ame lyek nyu ga ton a me ne dzse rek, köny ve lôk, tit ká rok, il -
let ve az ügy nök sé gek fel adat kö ré be tar toz nak. Oké, tu -
dom, úgy is meg le het csi nál ni egy tur nét, hogy az em ber
bé rel egy pony vás te her au tót, fel pa kol ja az egy üt test meg a
hang sze re ket hát ra, ott is al sza nak, és na pon ta há rom szor
ham bur gert esz nek a tal po nál ló ban. Én iga zán nem va gyok
a kre a ti vi tás, a sze mé lyi sza bad ság el len. Az ön me ne dzse -
lés jár ha tó út, leg alább is egy ide ig. Van, aki szer zô dést ír
alá egy nagy le mez tár sas ág gal, fel vesz egy PR-ost, aki irá -
nyít ja a pro mó ci ót és az ad mi niszt rá ci ót, az tán be je lent ke -
zik a jog vé dô nél, és per sze egy ügy nök sé gen, amely fo lya -
ma to san fel lé pé se ket szer vez ne ki. De olyan is akad, aki a
sa ját kis meg ta ka rí tott pén zé bôl fel vesz né hány szá mot egy
le puk kant kül vá ro si stú di ó ban, há zi lag CD-ket má sol, ame -
lye ket az in ter ne ten ke resz tül igyek szik el ad ni, eset leg di -
rect ma ilek kel bom báz za a kö ze li la kó te lep pos ta lá dá it,
ma ga szál lít ja a CD-jét a le mez üz le tek be, rek lám ként di gi -
tá lis ze nei fi le-okat ké szít a szá ma i ból, ame lyek in gye ne -
sen le tölt he tôk a fürd ôszo ba fel sze re lé se ket for gal ma zó ha -
ver ja hon lap já ról, és szem élye sen fog lal le kis klub hely isé -
ge ket egy-egy élô kon cert hez. Ez utób bi is egy út, csak kis -
sé rö gös. Mert a mû vész nem az zal fog lal ko zik, ami vel kel -
le ne: az al ko tás sal. Rá adá sul a leg több mû vész va ló já ban
óva ko dik a biz nisz tôl. Bár több sé gük nél mû kö dik egy faj ta
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ösz tö nös ra dar, mely meg mond ja ne kik, mi a jó és mi nem
az, va ló já ban min den, ami nem az al ko tás konk rét fo lya -
ma tá val kap cso la tos, nyûg szá muk ra. Nem is cso da, hisz a
me ne dzse lés egy kü lön szak ma. S egy olyan biz nisz re ala -
poz ni az éle ted, egy olyan szak má ra pa za rol ni az idôd,
amely hez nem ér tesz tö ké le te sen, ri zi kós.

Két ség te len, hogy a mû vé szek kö zött akad olyan is,
aki nek na gyon megy az ön me ne dzse lés, az ön rek lám, s
elég dör zsöl ten irá nyít ja a dol ga it. Var nus Xa ver pél dá ja
igen plasz ti ku san mu tat ja be az utób bi cso port gon dol ko -
dás mód ját. Így ír rá di ós pá lya fu tá sa kez de té rôl: „Mint hogy
or go nis ta lé vén az em be rek in kább a ne ve met, mint az ar -
co mat is me rik, a má so dik hé ten be mu tat ko zó-trük köt ve -
tet tem be. Egy hé ten ke resz tül min dennap fel hív tam a dél -
i dô ben örök ké zsú folt Pa go dát (a Ma gyar Rá dió tár sal gó -
ja), és azt mond tam: – Len ne olyan ked ves kör be ki ál ta ni,
hogy Var nus Xa ver nincs-e ott? Az il le tô ilyen kor han go -
san el ki ál tot ta a ne ve met, és min den ki ösz tö nö sen kör be -
né zett: ki tá pász ko dik fel e név hal la tán az ott lé vô em be -
rek kö zül. Mint hogy egy hé ten ke resz tül sen ki nem je lent -
ke zett, si ke rült fel csik lan doz ni a rá di ós köz vé le mény kí -
ván csi sá gát. A kö vet ke zô hét fôn be ül tem a Pa go dá ba, és a
meg be szé lés sze rint Kon dás Fe ri hang mér nök ba rá tom né -
hány pil la nat tal ké sôbb en gem kért te le fon hoz: – Var nus
Xa ver itt van? Var nus Xa vert ke re sik! Ki vár tam a ha -
tásszü ne tet, s ami kor már-már ki ült a csa ló dott ság az ar -
cok ra, ké nyel me sen vissza ü völ töt tem: – Igen, itt va gyok.
Kö szö nöm! 

So ha töb bet nem kel lett be mu tat koz nom sen ki nek.”
Az ef fé le mód sze re ket le het bí rál ni, de azt nem ta -

gad hat juk, hogy a mû vész el ér te a cél ját. Var nus per sze
éve kig Nyu ga ton élt, volt mód ja ta nul ni. A mi mû vé sze ink
azon ban né ha még azt is ne he zen, vagy egy ál ta lán nem fo -
gad ják el, hogy a kö zön sé gig épít he tô leg rö vi debb út nem
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min dig a le gér té ke sebb, leg szín vo na la sabb pro duk ci ó kon
ke resz tül ve zet. Berns te in so sem ta gad ta, hogy, bár az elôtt
is a vi lág há rom ve ze tô kar mes te re kö zött je gyez ték, szé -
les  kö rû si ke re it a West Si de Story-nak kö szön het te. Vagy
gon dol junk a nagy te no ris ták „Ná po lyi-da lok” le me ze i re,
Ti to Gob bi és Gig li film sze re pe i re! Ezek mind sok szo ro sá -
ra nö vel ték az adott éne ke sek ra jon gó tá bo rát, s olyan kö -
zön ség ré te ge ket csal tak be az ope ra há zak ba, ame lyek az -
elôtt so ha sem hall gat tak vol na vé gig egy elô adást.

Min den el ad ha tó, de van, ami job ban

Ter mé sze te sen ef fé le nép sze rû sí tés sel a kö zép szert is le-
het me ne dzsel ni. E könyv ben azon ban nem álsztá rok ról,
sztáradott ság gal nem ren del ke zô, fel tu pí ro zott imázsú em -
be rek rôl aka rok ír ni (no ha jó né há nyan van nak ilye nek a
mû vész vi lág ban). Ôket is el le het ad ni, igaz. Sôt! Fon tos
he lyük, sze re pük van a mû vész vi lág ban, hi szen nem lép het
fel min den es te min den szín ház ban, ope rá ban a sztár. Nem
szól hat nak reg gel tôl es tig ugya nan nak a ked venc nek a da -
lai a ke res ke del mi rá di ók ból. De mennyi vel könnyebb egy
olyan éne kest me ne dzsel ni, aki nek fe lejt he tet len pro duk -
ci ói, pá rat lan ének hang ja és meg nye rô sze mé lyi sé ge van!
Ám bá tor, ha ezek kö zül bár me lyik hi ány zik, az, pro fesszi -
o ná lis me ne dzsermun ká val eset leg pó tol ha tó.

Le gyünk ôszin ték: olyan hang ja, mint Lu ci a no Pa va -
rot ti nak, va ló szí nû leg több éne kes nek is van. Sôt, ami kor
Pa va rot ti a pá lyá ját kezd te, to lon gás volt a csú cson, s nem
egy mû vész azo nos mi nô sé gû hang gal ren del ke zett: del
Mo na co, di Ste fa no, Co rel li, Ber gon zi, Ra i mon di, Ged da,
Vic kers, Tuc ker! Fé lel me tes név sor! Ma pe dig van há rom
vi lágsz tár, aki ket – csú nya ma gyar ság gal – meg csi nál tak,
mi köz ben szá mos ra gyo gó éne kes áll a má so dik vo nal ban.
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Ha jól meg fi gyel jük, a há rom te norsz tár kö rül for go -
ló dó me ne dzse rek, üz let em be rek szin te her me ti ku san el -
zár ják a do bo gót, a mil li ós né zô se re get von zó szu per kon -
cer tek szín pa dát a fel tö rek vô, fi a tal te het sé gek elôl. S ha
még is meg nyit ják a ka put egy-egy fi a tal éne kes elôtt, az is
el sô sor ban PR-szem pon tok mi att tör té nik, hi szen Bo cel li
vagy Sab ba ti ni is min dig azt nyi lat koz zák, hogy ôk egy Pa -
va rot ti-kon cer ten va ló be mu tat ko zás sal kezd ték el a pá lyá -
ju kat, az az ôket tu laj don kép pen Pa va rot ti fe dez te fel.

(Ami kor egy vi lágsz tár nál ta nul tam éne kel ni Stutt -
gart ban, és meg nyer tem egy ver senyt, a ta ná rom nem
akart el en ged ni Ve ro ná ba a gyô ze le mért já ró elô adá sok ra.
Kí no san ügyelt ar ra, hogy az ô ne ve fém je lez te kon cer ten,
elô adá son lép jek el ôször kö zön ség elé, mint az ô fel fe de -
zett je. Ezért ak kor, bár mennyit is ta nul tam tô le, saj nos el
kel lett hagy nom. Igaz, az óta is min den ütt azt nyi lat ko zom
rá di ó ri por tok ban, tv-in ter júk ban és a saj tó ban, hogy men-
nyi min dent kö szön he tek Gesz ti Szil vi á nak.)

Hár man a csú cson, a töb bi né ma csönd?

Va jon va ló ban van olyan em ber, aki el hi szi, hogy im már
las san negy ven éve e há rom fér fi a vi lág leg jobb éne ke se?
(Hát per sze, hogy van, hi szen ezt a kép ze tet épí tet ték fel az
ope ra üz let mo gul jai.) És ha az el sô húsz év ben a leg job bak
is vol tak, a má so dik húsz ban nem csu pán meg ko pott han -
gú, idô sö dô sztá ro kat hall ha tunk Mi a mi tól Bu da pes tig a
kon cer te ken, elô adá so kon? De ugyan ak kor va jon nem Pa -
va rot ti ma rad-e to vább ra is „a ma gas C ki rá lya”, no ha pél -
dá ul a le gen dás Los An ge les-i kon cer ten szin te bán tó an
alá-fö lé in to nál va ad ta elô ezer szer hal lott szá ma it? Vagy
nem Car re ras ma rad-e a vi lág el sô szá mú Don Jo se-ja, an -
nak el len ére, hogy ezt a sze re pét még a het ve nes-nyolc va -
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nas évek tá jé kán fut tat ta az ege kig, s má ra csu pán – egy ko -
ri igen sú lyos be teg sé gé re és per sze vi lág si ke re i re va ló te -
kin tet tel – meg tûrt har ma dik ja a nagy te nort ri ó nak? Ének -
lé se – bár pi a nis si mói még min dig ver he tet le nek – leg in -
kább Ope ra há zunk ki öre ge dett te no ris tá i nak erôl kö dô-
nyo mó stí lu sá hoz ha son lít ha tó. No, és Do min go, aki hár -
mó juk kö zül leg in kább szü le tett éne kes, s a leg job ban ér ti
hang já nak ár nyal ta tá sát, a hang szín vál toz ta tás sal ki fe je -
zett ér zel mek meg je le ní té sét!… Ma gas hang jai már pá lyá -
ja ötö dik évé ben nem te no ris ta-han gok vol tak. (Ha egy ba -
ri ton ból te no ris tá vá át kép zett éne kes hang jai le het nek
egy ál ta lán – erôl te tés nél kül – iga zán te no ri á li sak.) Az erô -
bôl va ló ének lés meg bosszul ta ma gát, 2002-ben már igen -
csak fe led he tô kon cer tet adott a Me gye ri úti sta di on ban.

Vi tat ha tat la nul a vi lág ve ze tô éne ke se i rôl van szó,
akik nek kis uj juk ban a szak ma. Hi á ba vol tak Dvorskyk és
Schi cof fok, Kra u szok és Ara gal lok a kor tár sa ik, csak meg -
kö ze lí te ni tud ták a há rom nagy tel je sít mé nyét és nép sze -
rû sé gét. Mert a há rom na gyot imád ta a kö zön ség. A me ne -
dzse rek ugyan is „meg sze ret tet ték” a kö zön ség gel a te no -
ris tá kat, és nem en ged tek sen kit mel lé jük ne gye dik nek.
Ho gyan néz az ki, hogy a négy, vagy az öt, vagy is ten
ments: a hat leg na gyobb te no ris ta? Na ná, hogy Pa va rot ti -
ék ra töl ti meg a sta di ont a na gyér de mû! De va jon mi be ke -
rül ne a sztá rok pi he nô i de je alatt – a ze ne ka ri in ter mez zók
he lyén – né hány fi a tal éne kest is be mu tat ni a kö zön ség -
nek? Nem, a szer ve zôk an nál sok kal dör zsöl teb bek, és biz -
tos ra men nek – las san im már ne gyed év szá za da. Pa va rot -
ti ék meg pa nasz kod nak, hogy nem lát ják az után pót lást.
Ho gyan is lát hat nák!

Pa va rot ti nak szû kek, nyü szí tôk vol tak a ma gas hang -
jai 25 éves ko ra kö rül, Jo an Sut her land-nek azon ban ma -
gas ter me te mi att így is kel lett Ed gár ként Lu ci á ja mel lé.
Do min go ál lan dó an in disz po nál tan éne kelt, de Rolf Li e ber -
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mann en nek el len ére szer zô dést aján lott ne ki a pá ri zsi
ope rá ba. Be ke rül tek a vér ke rin gés be és így let tek nagy
éne ke sek. A fel adat és a tel je sít mény egy mást ger jesz tô
moz za na tok. Ha fel ka rol nak, könnyeb ben ki ja ví tod a hi -
bái  dat. Ha pe dig ké pes sé ge i det a le he tô leg ma ga sabb szint -
re emel ted, ak kor az is ten sem ment meg at tól, hogy fel ka -
rol ja nak. (Per sze a ké sôb bi ek fo lya mán azért idé zek majd
né hány mo men tu mot, ame lyek ké pet ad hat nak ar ról az
em be ri-mû vé szi több let rôl, ami eze ket a sztá ro kat – a sze -
ren csé jü kön túl – naggyá tet te.)

Amit ma meg te hetsz – tedd meg!

„Szép hang, fi nom kul tú ra, ko moly ze nei és sti lá ris ér zék,
köz vet len át élés, ked ves, von zó szín pa di meg je le nés” –
mond ja Tóth Ala dár Orosz Jú li á ról, szá za dunk leg em lé ke -
ze te sebb ma gyar Li u já ról (Tu ran dot). De va jon elég-e
ennyi, hogy va la ki vi lágsz tár rá vál jon? Hogy mennyi re
nem, az en nek a va ló ban ki vé te les te het sé gû szop rán nak a
pél dá já val bi zo nyít ha tó. Az if jú mû vész még ta nul má nyai
ide jén fran cia tur nén vett részt, ahol is za jos si kert ara tott.
Sen ki sem cso dál koz ha tott a bor de a ux-i aján la ton, me lyet
a fô is ko la el vég zé se kor ka pott. Orosz Jú lia azon ban – nem
tu dom, hogy szem élyes el ha tá ro zá sá ból, vagy ál la mi nyo -
más ra (azok ban az idôk ben nem vol tak nyi tott hat árok, ha
va la ki a kül föld mel lett dön tött, ak kor itt hon gya láz ták,
kint pe dig le kel lett ad nia az út le ve lét, s csak na gyon ne he -
zen jö he tett ha za!) – az Er kel (ak kor Vá ro si) Szín ház hoz
írt alá szer zô dést. Ter mé sze te sen so kan az éne ke sek kö zül
úgy gon dol kod nak, hogy itt hon több és jobb sze re pet kap -
hat nak, mint bár hol nyu ga ton, és al kal man ként a hi bá kat
is in kább el né zik itt hon, mint a pro fesszi o na lis ta vi lág ban,
ami mel les leg igaz is le het. A mû vész nô azon ban ez zel a
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dön té sé vel elv ág ta az utat fi a tal ko ri „ba ran go lá sai” elôtt, és
csak több mint egy év ti ze des ké sés sel (ami egy ma gas hang
ese té ben bor zasz tó nagy idô) vált ne ve is mert té Nyu gat-
Eu ró pa ope ra ra jon gói szá má ra.

Te le va gyunk kor lá tok kal – tu dat lan ság gal, elô íté le -
tek kel, ta pasz ta lat lan ság gal –, ame lyek aka dá lyoz zák kre a -
tív, prob lé ma meg ol dó gon dol ko dá sun kat, si ke rün ket, kar -
ri e rün ket. Gyak ran szá munk ra is me ret len szak te rü le ten
kell meg áll ni he lyün ket. Ilyen kor ta ná csot ké rünk, és egy -
re gyak rab ban fi ze tünk is a se gít sé gért. Ha Orosz Jú lia mö -
gött ak kor ott áll va la ki, hoz zá ér tô, aki se gí ti, ta ná csok kal
lát ja el, kar ri er je ta lán egé szen más irányt vett vol na.

Ma gad uram, ha szol gád nincs?

Mi fe lénk – té ve sen – még min dig úgy gon dol ják né há nyan,
hogy aki te het sé ges, az már biz to san nye rés re áll, „csak
akar ni kell”. Va ló ban, a te het sé get te kint ve a pá lya kez de -
tén az em ber nye rés re áll: na pon ta fej lôd het, ta nul hat. Ké -
sôbb azon ban meg for dul a hely zet. A kar ri er in du lá sa kor
na gyon ha mar és na gyon so kat le het ve szí te ni, ha csak a te -
het ség ere jé ben bí zunk. Ugyan ak kor a jobb mû vé sze ti me -
ne dzse rek el sô sor ban a már be fu tott mû vé szek kel dol goz -
nak, ami ért he tô, hi szen könnyebb mun kát és csi nos kis va -
gyont je len te nek szá muk ra. A fi a ta lok vagy a me ne dzse ri ro -
dák kal szer zôd het nek, vagy ön ma guk nak kell meg ol da ni uk
me ne dzse lé si prob lé má i kat. Ál ta lá nos je len ség, hogy az if jú
mû vé szek egyik csoportja drá gá nak tart ja az ügy nök sé ge ket
(ik ta tá si díj, ju ta lék stb.), vagy úgy gon dol ják: csak a már jól
me nô éne ke sek nek ér de mes me ne dzsert fo gad ni. (Ami
igaz, igaz, a leg is mer tebb mû vé szek me ne dzse rek nél kül
nem lé tez né nek. Svéd Sán dort a ko ra be li sza ki ro da lom a vi -
lág há rom leg na gyobb ba ri ton ja kö zé so rol ta. Egy zárt kö rû
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es ten Tru man el nök kí sér te zon go rán, egy bé csi Álar cos bál
elô adá sá ba pe dig hú sze zer „bé ke be li” schil lin gért ug rott be.
„Ez zel együtt – mond ta – még ne kem is rek lám fô nö köt kel -
lett fi zet ni, hogy egy-egy ké pem, vagy be szá mo lóm meg je -
len jen.” Igaz, eze ket a szí ves sé ge ket a mé di á ban ol csón
meg szá mí tot ták, mert az éne kest nem volt ne héz el ad ni.
Svéd nem „rom bol ta” a ter mé ket. Sôt! Tál cán hoz ta a gos -
si pot. Már pe dig min den új ság író ál ma, hogy kész szen zá ci -
ót kap jon kéz hez, és ne ne ki kell jen szen zá ci ót csi nál nia
egy lan gyos, vagy egye ne sen ér dek te len hí recs ké bôl.)

A me ne dzser sem is ten, bár né ha 
úgy vi sel ke dik

A fi a ta lok má sik ré sze úgy ér zi, egy me ne dzser meg bí zá sa
már ön ma gá ban meg ol dás min den prob lé má já ra. Pe dig a
me ne dzser, az ügy nök ség el sô sor ban csak ki vi te le zô. A
jobb ének tech ni ká ért, csi no sabb ala kért, az ôsz in tébb mo -
so lyért a mû vész nek ma gá nak kell meg küz de nie. Ezért az
ered mé nyes együtt mû kö dés ér de ké ben már a kez de tek kor
na gyon pon to san kö rül ha tá rolt fel adat me gosz tás szük sé -
ges. Per sze egy-egy élel mes ügy nök szí ve sen köt ki sebb
komp ro misszu mo kat, hogy a kez dôt meg sze rez ze. Tud ja;
az ének ta nár ke zé bôl ki ke rült, friss dip lo más, ép pen csak
szár nya it bon to ga tó if jú mû vész bôl fa rag ha tó a leg biz to -
sabb to tem. Fi nom ab ban szól va, imázsa könnyen for mál -
ha tó, hi szen még nincs el ront va, és ha se gít sé günk kel si ke -
re ket ér el, ak kor hall gat ránk és bí zik ben nünk, ami az
úgy ne ve zett nagy, de rosszul me ne dzselt mû vé szek re nem
jel lem zô. Min dezt fi gye lem be vé ve, von zó vá vál hat a fi a tal
éne ke sek fel ka ro lá sa.

Ál ta lá ban az ügy nök sé gek me ne dzse lé si gya kor la tá ról
azon ban rossz ta pasz ta la ta im van nak. Nyu ga ton nem éne -
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ke se ket ke res nek, ha nem sze rep lô ket, az az egy adott pro -
duk ci ó hoz ar co kat, fi gu rá kat, han go kat. Le het va la ki olyan
nagy sze rû, mint Ca ru so, ha nem il lik a ren de zô, a ko re og -
rá fus el kép ze lé sé be, me het há zal ni a kö vet ke zô iro dá hoz.
Ke le ten még ször nyûbb a hely zet. Ná lunk a fi a tal éne ke sek -
be egy fil lért sem fek tet nek be. Az iro dák üze mel te tôi hir te -
len akar nak na gyot sza kí ta ni: in kább fesz ti vá lo kat, ver se -
nye ket szer vez nek, mert ab ból ak kor is te te me sebb összeg
fo lyik a kasszá ba, ha csak egy-két éven te ke rül sor az ese -
mény re. Pe dig a gaz da ság tör vé nye a ci vi li zá ció min den
pont ján ér vé nyes: be fek te tés nél kül nincs nye re ség.

Ko vács Ist ván (Ko kó) ököl ví vó olim pi ai baj no kunk
me sél te, hogy a pro fi li gá ban el töl tött el sô más fél-két évé -
ben né met me ne dzse re csak köl tött rá, vé den cét ver se -
nyek re vit te, költ sé ge it ki fi zet te, és hír ve rést csi nál ne ki.
Egy szó val több szá ze zer már kát „fek te tett be le”, hogy ké -
sôbb több mil li ót „ve hes sen ki” be lô le. Mond hat ják per sze:
Ko kó ba könnyû volt be fek tet ni, hi szen hôs sé vált At lan tá -
ban. De ne fe lejt sük el, a me ne dzser Né met or szág ban pum -
pál ta Ko kó ba a pénzt, ahol az if jú spor to lósztár még csak
egy volt a sok te het sé ges bok szo ló kö zül. Ar ról nem is be -
szél ve, hogy egy eset le ges sé rü lés kö vet kez té ben a be fek te -
tett pénz mind egy fil lé rig el vesz het!

Két fon tos mo men tum! Az éne ke si, vagy akár a ba -
lettmû vé szi pá lyán elég egy rossz hang adás, egy sú lyos
meg fá zás, il let ve egy rossz moz du lat, és kár ba vész a so ké -
ves mun ka, le mond ha tunk ál ma ink ról. Ezt igen fon tos tud -
nia a me ne dzser nek, hi szen egyik pil la nat ról a má sik ra el -
ad ha tat lan ná vá lik az ad di gi aranytojást tojó tyúk.

A má sik meg jegy zen dô do log, hogy a ha zai szín há zi
gya kor lat ban, épp az imp resszá ri ók, me ne dzse rek hi á nya
mi att, kü lön le ges szer zôd te té si gya kor lat ala kult ki. Je len
pil la nat ban Ma gyar or szá gon há rom szín há zi em ber szer -
zôd tet mû vé sze ket egy adott pro duk ci ó hoz: az igaz ga tó, a
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ze ne igaz ga tó, il let ve az elô adás ren de zô je. Ez ter mé sze te -
sen gya kor ta je len ti azt, hogy ha ve ri kap cso la tok, vagy a
pusz ta meg szo kás mi att nem a leg in kább al kal mas mû vé -
szé lesz a meg bí zás. Ezért be csü len dô, ha egy-egy sze rep re
meg hall ga tást ír nak ki. De a vég sô és ide á lis meg ol dás min -
den kép pen a nyu ga ti szisz té ma be ve ze té se lesz. Az az a
mû vé szek kü lön bö zô ügy nök sé gek nél je lent kez nek, ott
tesz te lik a ké pes sé ge i ket, s az tán az ügy nök ség me ne dzse -
rei ajánl ják ki ôket a szín há zak hoz.

Sze ren csém volt szá mos nyu ga ti ope ra ház pro duk ci -
ó já ban fel lép ni. Ki vé tel nél kül min den al ka lom mal a hely -
szí nen tud tam meg, kik lesz nek a part ne re im, és ez zel így
volt a ren de zô és a kar mes ter is. Mind nyá jun kat, még a
kar mes tert is kü lön bö zô ügy nök sé gek köz ve tí tet tek ki az
adott pro duk ci ó ra. Meg ér kez tek az éne ke sek a vi lág min -
den ré szé rôl, sze rep tu dás sal, és meg kez dô dött a mun ka.
Nem volt elô ének lés, ha ve ri sze rep osz to ga tás, tör te tés, el -
tip rás. Csak pro fi mun ka – és mun ka köz ve tí tés.

Ki bôl le het cse re bo gár?

Té mánk hoz ta lán nem tar to zik szo ro san, de ha a fi a tal
éne ke sek me ne dzse lé sé rôl be szél tünk, ak kor szól ni kell ar -
ról, hogy bi zo nyos me ne dzse lé si prob lé mák okai az ének -
ta nu lás ban is gyö ke rez het nek. Rossz tech ni ká val, bán tó
stí lus sal ének lô mû vész bôl na gyon ne héz nem zet kö zi
sztárt fa rag ni. Ugyan ak kor egy ke ze men meg tud nám szá -
mol ni a ha zánk ban mû kö dô, szak ma i lag, íz lés te rén, és pe -
da gó gi ai szem pont ból (!) meg fe le lô tan áro kat. Már pe dig
bár mi lyen gyö nyö rû han got tönk re le het ten ni egy-két hó -
nap alatt és gyak ran egy élet re.

Még min dig a ha zai me ne dzse rek ne héz sé ge i rôl szól -
va, be szél nünk kell a Ma gyar or szá gon ha gyo má nyos au tok -
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ra ti kus ne ve lés sztár gyil kos ha tá sá ról is. En nek a ne ve lés -
nek fô irány vo na la a til tás, a fi a ta lok meg za bo lá zá sa, az
ere de ti ség, a ter mé sze tes ség ki ir tá sa: a meg fé lem lí tés.
Ezért for dul hat elô, hogy pél dá ul egy stutt gar ti ze ne aka dé -
mi ai fel vé te li vizs gán azon nal ész re ve he tô, hogy ki jött Ma -
gyar or szág ról, és ki Ka na dá ból. Ez utób bi ak ma ga biz to sak,
bát rak, nyi tot tak: „tes sék, itt va gyok, és cso dá la to san éne -
ke lek”. A ma gyar fi a ta lok ból tel jes ség gel hi ány zik ez a „na -
gyon jó va gyok” ki ál lás. Kár ezért a hát rá nyért, mely egy
egész pá lyát vé gig kí sér het és meg ne he zí ti a me ne dzser
mun ká ját is.

Pe dig min den egyes eh hez ha son ló ap ró ság nak sze -
re pe van, a me ne dzse ri mun ka ugyan is a leg jobb fel té te lek
ese tén is je len tôs idô rá for dí tást és anya gi ál do za tot kí ván.
Mar ton Évát a hu sza dik he lyen je gyez ték a ma gyar szop rá -
nok kö zött, ami kor el hagy ta a ha zá ját. Tíz év múl va a vi lág
el sô szá mú drá mai szop rán ja ként ün ne pel ték. Tán ô ma ga
sem tud ná meg mon da ni, si ke re há nyad ré szét kö szön he ti
az ének lés tôl füg get len fo lya ma tok nak, de egy biz tos: fér je
se bé szor vos kar ri er jét ad ta fel, hogy ide jét és ener gi á ját
száz szá za lé kig fe le sé ge me ne dzse lé sé nek szen tel hes se.
Ta lán csak egy-két csil la gá sza ti összeg re rú gó te le fon szám -
la és zsú fo lá sig te le írt ha tár idô nap ló ad hat ké pet a me ne -
dzser in ten zív te vé keny sé gé rôl.

S ha már szó esett Mar ton Éva tá vo zá sá ról, le kell ír -
ni: ha az éne ke sek szín von alát te kint jük, az el múlt év ti ze -
dek ben a Ma gyar Ál la mi Ope ra ház hely ze te idôn ként ka -
taszt ro fá lis volt. Aki tu dá sa és ké pes sé gei alap ján ki rítt a
ma gyar ope rai me zôny bôl, az pil la na to kon be lül nyu gat ra
szer zô dött, kül föl di ven dégsz tár fel lép te té sé re pe dig csak
nagy rit kán, a pénzt vé re sen ki iz zad va, az elô adást az elô -
ke lô szno bé ri á nak fenn tart va nyílt le he tô ség.

Min den ope rá val fog lal ko zó szak em ber nek alap kér -
dé se volt, hogy le het sé ges-e a po ros, sok év ti ze des dísz le -
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tek és kon zer va tív ope rai vi szo nyok kö zött in du ló mû vé szi
pá lya fu tá so kat az ege kig ível tet ni, s ha igen, mi lyen esz kö -
zök kel? Nem el eve ve re ség re ítélt hely ze tek be száll-e be az
ope rai üz let ma gyar kép vi se lô je, ami kor már a nyu ga ti vi -
lág ope ra há zai is alig-alig ké pe sek lé pést tar ta ni a fé lel me -
te sen tisz ta és tö ké le tes hang zá sú CD-fel vé te lek nyúj tot ta
él ve zet tel? (Nem az ab szur di tá sok vi lá gá ba tar to zik, hogy
ha egy hu szad ran gú éne kes nô ki szo rít ma gá ból egy han got,
ab ból a mai stu di ó tech ni ká val már „össze le het hoz ni” pél -
dá ul egy cso dá la tos Ma nont!)

Ma már nem az áru-,
ha nem a ve vô ter me lés hez kell ér te ni

So kan meg ró hat nak, hogy csak a ne héz sé ge ket so ro lom, és
nem be szé lek a me ne dzser mun ka szép sé ge i rôl. Má sok el -
len ér zés sel ol vas hat ják so ra i mat, mert ôk – a ter mék tôl
füg get le nül – el len szenv vel fi gye lik a tö meg kom mu ni ká ci -
ós esz kö zö kön ke resz tül agyunk ba öm lô rek lám zu ha ta got
és mé di a ma ni pu lá ci ót.

Két ség te len, hogy a mai tö meg ter me lés ke re tei kö -
zött az igé nyek ma ni pu lá ci ó ja is zaj lik: mes ter sé ge sen éb -
resz te nek igényt új áru faj ták ra, áru tí pu sok ra. Ahogy Sim -
mel fo gal maz: „nem ar ról van szó, hogy lét re jön va la hol
egy új cikk, amely bôl di vat lesz; azért ké szí te nek bi zo nyos
cik ke ket, hogy di vat le gyen be lô lük”. Nap ja ink ci vi li zá ci ó -
já ban a ter me lést már nem csu pán a fo gyasz tók szük ség le -
tei, vagy a ter me lô vál la la tok fej lô dé sé nek tör vé nyei szab -
ják meg, ha nem a rek lám ügy nök sé gek, ame lyek a ma ni pu -
lá ció ra vasz és ra fi nált mód sze re i vel egya ránt ural muk alá
hajt ják a ter me lôt és a fo gyasz tót. Min dez vé gül is nem
min den eset ben baj, ha az em ber jobb, tel je sebb éle tet él -
het mes ter sé ge sen fe léb resz tett új igé nye i vel. A fel kel tett
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igé nyek, a meg ló du ló fo gyasz tás tö meg ter me lést hoz lét re.
A tö meg ter me lés ered mé nye ként pe dig vi szony lag ha mar
te lí tôd nek a pi a cok, aka doz ni kezd az ér té ke sí tés, csök ken
a be fek te tett tô ke nye re sé ge, meg té rü lé se, s ez mo der ni zá -
lás ra, tö ké le te sí tés re kész te ti a ter me lôt. A ter me lôk és a
szol gál ta tók te hát foly to no san meg újít ják kí ná la ta i kat. Sôt,
már-már ar ra tö rek sze nek, hogy a ter mé kek mi nél elôbb
ela vul ja nak, s a fo gyasz tók mi nél elôbb új ra-vá sár lók ká
vál ja nak.

No, de tér jünk vissza té mánk ra, a mû vé szet re, a ze -
né re, ame lyek re nem egé szen le het rá húz ni a fen ti – men-
nyi sé gé ben és mi nô sé gé ben fo lya ma to san emel ke dô – ter -
me lé si-ér té ke sí té si spi rált Az ope ra é ne ke sek me ne dzse lé -
sé nek cél ja pél dá ul el sô sor ban nem új igé nyek fel kel té se,
ha nem a meg lé vô igé nyek ki szol gá lá sa. Vagy a „lap pan gó”
– lé te zô, de még nem tu da to sult – igé nyek fel éb resz té se.
Tény: a legfelkapottabb belvárosi ze ne mû bolt ban ti zen egy
fé le Tra vi a ta-fel vé telt árul nak. Az is tény, hogy a bolt ezt a
ti zen egy, kö zel azo nos kva li tá sú Tra vi a ta-fel vé te lét csak
azért tud ja ér té ke sí te ni, mert mind egyik fel vé tel egye di –
az éne kes, a ze ne kar, a kar mes ter, az elô adás, vagy ép pen
a fel vé tel he lye és ide je sze rint –, sa já to san meg ha tá ro zott.
De hon nan tud ja a vá sár ló, hogy egyik vagy má sik fel vé tel,
ezért vagy azért, ilyen vagy olyan ér té kek kel ren del ke zik?
(Most te kint sünk el at tól a nyolc vá sár ló tól, aki ott volt
egy-egy adott Tra vi a ta fel vé te lén.) Hon nan tud hat ná, ha
nem a mé di á ból?

De ho gyan ke rül a ti zen egy Tra vi a ta, meg a sok ezer
éne kes, elô adás, CD hí re a mé di á ba?

A kö vet ke zô ol da la kon ezt, a pub lic re la ti ons fo lya -
ma tát, és az eh hez szo ro san kap cso ló dó imázsala kí tást és
pub li ci tást igyek szem be mu tat ni és ele mez ni.
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Be szél ni so kan tud nak, be szél get ni ke ve sen

Ami kor, még akt ív ope ra é ne kes ként, né ha vál lal tam egy-
egy kol lé gám me ne dzse lé sét (cik ket írat tam ró luk, se gí tet -
tem ne kik a gá zsik ról va ló al ku do zás ban, át néz tem a szer -
zô dé sü ket alá írás elôtt stb.), annyi ra sze ret tem eze ket a
fel ada to kat, hogy egy ál ta lán nem érez tem mun ká nak (ez -
zel ma is így va gyok). Él vez tem a me ne dzse ri köz re mû kö -
dést, és ké sôbb, ami kor már fi zet tek is az ügy kö dé se mért,
szin te bû nös nek érez tem ma gam, ami ért pénzt fo ga dok el
ér te (ezen má ra túl tet tem ma gam). Pe dig de sok gon dom
volt a ma gam faj ta éne kes ma da rak kal! Úgy vél ték, elég, ha
ki tû nô en tel je sí te nek a szín pa don. Kö nyö rög tem pél dá ul
az egyik ba ri ton kol lé gá nak, hogy el ne blic cel je a pre mi er
utá ni par tit, igye kez zen mi nél több em ber rel be szél get ni,
is mer ked ni, hisz ak kor le het kap cso la tot épí te ni. Önök
sze rint mennyi idôt töl tött a par tin? El ta lál ták. 

Az zal a basszis tá val se volt könnyebb dol gom, akit
há rom éven ke resz tül nem tud tam rá ven ni ar ra, hogy ami -
kor egy bi zo nyos vá ros ba megy éne kel ni, vi gyen egy do boz
bon bont a tit kár nô nek, meg a gaz da ság is hölgy nek. „Az
nem az én stí lu som”– dör mög te szegény fiú, ne kem meg
ég nek állt a ha jam, mert na ná, hogy an nak a mû vész nek a
gá zsi ja volt ma ga sabb, az a mû vész kap ta a jobb szál lo dai
szo bát, egy ál ta lán, azt hív ták vissza kö vet ke zô év ben pro -
duk ci ó ra, aki ked ves volt az ott dol go zók kal.

– Mi a baj ve lem? – fa kadt ki a har ma dik év vé gé re a
basszis ta.

– Az – fe lel tem –, hogy fo gal mad sincs a PR-ról.
– A mi rôl? – kér dez te el ke re ke dett sze mek kel.
– Na ez az! – tár tam szét a ke zem.
A PR, az az pub lic re la ti ons a kör nye zet tel (a nyil vá -

nos ság gal) foly ta tott in téz mé nyes és köl csö nös kom mu ni -
ká ció tu do má nya, amely meg ér tést, el fog adást, össz han got



A SZTÁRMENEDZSELÉSRÔL 33

kí ván te rem te ni a tár sa da lom és az in for má ci ós for rás kö -
zött. Ez a te vé keny ség a nyolc va nas évek vé gé ig Ma gyar or -
szá gon ke vés sé volt is mert és nép sze rû. Az 1968-as gaz da -
sá gi re for mok ha tá sá ra egy rö vid ide ig ref lek tor fény be ke -
rült, hogy az tán is mét el tûn jön a süllyesz tô be a re for mok -
kal együtt. A pub lic re la ti ons, vagy rö vi dít ve a PR, 1989-90
tá ján in dult el új ra hó dí tó út já ra. Ad dig kü lön bö zô fe dô ne -
ve ken – pél dá ul saj tó fe le lôs ként, rek lám fô nök ként – dol -
goz tak azok, akik ezen a te rü le ten is mun kál kod tak. Ter -
mé sze te sen ma gas szin tû PR-szak em ber kép zés sem volt.
Akit a mun ka ér de kelt, az a Köz gaz da ság tu do má nyi Egye -
te men kap ha tott a té má ból kós to lót, il let ve ön szor ga lom -
ból, vagy kül föl di ta nul má nyu ta kon sa já tí tot ta el a szak -
mát. El sô ként az ide gen for ga lom ban és a kül föl di cé gek kel
kap cso lat ban ál ló szer ve ze tek al kal maz tak PR-fô nö köt. Ké -
sôbb a po li ti ká ban is mer ték fel a köz vé le mény kor rekt, de
cél tu da tos tá jé koz ta tá sá nak szük sé ges sé gét, most pe dig a
nonp ro fit szer ve ze te ken és a ki sebb vál lal ko zá so kon a sor.
A cé gek egy re in kább ér zik a PR je len tô sé gét, hi szen a jó
PR-szak em ber – idôn ként, al kal man ként! – cso dá kat te het
a cé gek, in téz mé nyek kö rül ki a la ku ló tár sa dal mi meg ér tés
és bi za lom meg te rem té sé ben. (Per sze cso dá kat hosszú tá -
von az élet ben sem mi tôl sem le het vár ni, csak ak kor, ha
nyi tot tak va gyunk az adott hely zet hez al kal maz ha tó új és
új cso dák ra.)

Jó PR-szak em ber azon ban ke vés van. Az üz le ti élet hez
kap cso ló dó is me re tek bi zo nyos ré sze ugyan is könnyen meg -
ta nul ha tó, pél dá ul az, hogy mi ként kell a pi ac ku ta tást el vé -
gez ni, vagy hogy me lyek a szám vi tel be tar tan dó re gu lái. Ne -
he zeb ben el sa já tít ha tó azon ban az em be rek kel, cso por tok -
kal és a mé di á val va ló kom mu ni ká ció. Eh hez ugyan is nem -
csak is me re tek, ha nem olyan kész sé gek is szük sé gel tet nek,
ame lyek vagy meg van nak va la ki ben, vagy nin cse nek. Már -
pe dig egy PR-os leg fon to sabb tu laj don sá ga az em ber is me ret,
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és az er re épí tett két irá nyú köz lés, amely nél kül esé lyünk
sincs, hogy meg sze rez zük és meg tart suk má sok bi zal mát.
Eh hez a szak má hoz te hát nél kü löz he tet len a jó kap cso lat te -
rem tô és kap cso la té pí tô ké pes ség és a gya kor lat.

Sze ren csés eset ben a ké pes sé gek kü lön fé le tré nin -
gek kel fej leszt he tôk. De cso da nincs.

A me ne dzser kép zô cé gek hez fi a ta lok ez rei je lent kez -
nek a gyors kar ri er re mé nyé ben. Pe dig a me ne dzseris me re -
tek kel fel vér te zô ok ta tás ban a szük sé ges is me re tek nek csu -
pán mint egy 25-30%-a sze rez he tô meg, vagy annyi se. A na -
gyob bik há nyad a ho zott anyag (örök lés, ne vel te tés, kör nye -
ze ti pél da), és az is ko la után a gya kor lat ban el sa já tí tott tu dás.

El ke se rí tô, amit ma akár a leg na gyobb cé gek PR-ve ze -
tô i tôl is lát ha tunk. Ál ta lá ban va la me lyik bu si ness scho ol  -
ban, vagy új ság író-is ko lá ban dip lo má zott, de ko ra tív hu  -
szon é ves lá nyok és fi úk fe lel nek egy cég PR-já ért, s az új -
ság írók több sé ge sze rint több nyi re po csé kul vég zik a dol -
gu kat. A saj tó mun ka tár sa i nak gyak ran kell szem be sül ni ük
az el ke se rí tô ténnyel: a mar ke tin ge sek több sé ge nem csu -
pán öt let te len, de ru gal mat lan is. „Fo gal muk sincs a szak -
má ról, csak szé pek!” – mond ta nem rég meg ve tô en egy jó -
ne vû új ság író. Va ló ban, az át lag mar ke tin ges azt gon dol ja,
hogy ha el jut tat egy szá raz saj tó anya got, vagy egy saj tó tá -
jé koz ta tó idô pon tot a te le ví zi ók nak, új sá gok nak, ak kor
már el is vé gez te a dol gát. Eszé be se jut, hogy spe ci á lis in -
for má ci ók kal szol gál ja ki az új ság író kat. Be szél get tem né -
há nyuk kal, s lát ván, mi képp füs tö lög nek azon, hogy hó na -
pok óta nem tud nak be ke rül ni a saj tó ba va la me lyik kon -
cert jük kel, sztár juk kal, ese mé nyük kel, meg kér dez tem tô -
lük: „Ide  fi gyel je tek! Mi ért nem szál lí tot ta tok ér de kes
plusz in for má ci ó kat a la pok szá má ra?” Meg von ták a vál lu -
kat: „De hisz azok ki tú rá sa az új ság írók dol ga!”

No com ment. Ma rad junk annyi ban, hogy egy cég 
PR-o sá nak leg alább olyan sú lya van a cég éle té ben, mint a
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ve zér igaz ga tó nak. El adá so kat in du kál hat, vagy akár évek re
meg ha tá roz hat ja a cég ar cu la tát. Er re a poszt ra a leg jobb
szak em be re ket kell meg ta lál ni, kel lô ta pasz ta lat tal, kre a ti -
vi tás sal, és nem utol só sor ban kap cso la ti tô ké vel.

Egyéb ként el áru lom, hogy a mar ke tin ge sek te he tet -
len sé ge még nem is a mély pont. Elôfordul, hogy ma ga a 
PR-os fek szik az új ság író út já ba, s ô az, aki el dug ja a sztárt,
a ter mé ket. „Nem tu dom, hol van, mit csi nál, el ér he tô sé get
se tu dok hoz zá, se meg szer vez ni ve le egy ta lál ko zót, saj ná -
lom” – mond ja. És olyan kor úgy ér zi az új ság író, hogy az a
cég, az a sztár, aki ilyen mar ke tin gest al kal maz, nem ér de -
mel egy sort se.

Mondd meg a vé le mé nyed, 
meg mon dom, ki vagy!

Az ta lán az ed di gi ek bôl is vi lá gos, hogy amíg a mar ke ting -
kom mu ni ká ció ter mé künk szá má ra pi a cot igyek szik te -
rem te ni és fenn tar ta ni, a PR ked ve zô tár sa dal mi kör nye ze -
tet épít ki és tart fenn.

Ah hoz azon ban, hogy egy em bert vagy egy cso por tot
az in for má ci ó im mal be fo lyá sol jak, fi gye lem be kell ven nem
a leg fon to sabb té nye zôt, amely min den egyént és fô ként
szer ve ze tet meg ha tá roz. Ez pe dig az adott em ber cso port
kö zös vé le mé nye. Ne vez het jük ezt köz vé le mény nek, tö -
meg tu dat nak, tár sa dal mi tu dat nak, a lé nye ge az, hogy nem
ön ma gá ban lé te zô ka te gó ria, nem egy ál ta lá nos va la mi, ha -
nem min dig egy meg ha tá ro zott tár sa dal mi prob lé má ra, egy
kér dés re adott vá lasz. Ha azt mon dom; ár eme lés, az új
Nem ze ti Szín ház, a kö vet ke zô kép vi se lô vá lasz tá sok, az
em be rek több sé gé nek re ak ci ó ja meg is mer he tô és a dön té -
sek nél fi gye lem be ve he tô. Ahogy a po li ti ku sok nak a vá lasz -
tá sok elôtt, úgy szá munk ra is lét fon tos sá gú ak a vé le mé -
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nyek rôl szó ló fel mé ré sek, hi szen ezek bôl tud juk meg, mit
gon dol nak ró lunk vagy szer ve ze tünk rôl, ter mé künk rôl,
szol gál ta tá sunk ról, és er re ala poz va tu dunk új in for má ci ó -
kat ki bo csá ta ni, hogy a meg lé vôt fenn tart suk, meg erô sít -
sük vagy mó do sít suk, majd az így be kö vet ke zett vál to zást
új ra meg is mer jük. Az in for má ciócse ré nek ez a for má ja pe -
dig nem más, mint a kap cso lat szer ve zés, a kap cso la té pí tés,
te hát a PR alap ja.

Van ne ki, de nem tud ró la. Mi az?

A köz vé le ményt be fo lyá sol ja az adott cso port tag ja i nak is ko -
lai vég zett sé ge, az élet ko ruk, a tár sa da lmi ré te gek közt el fog -
lalt he lyük, a hír fo gyasz tá suk, a ne mük és a la kó helyük is.

A vé le mény a be ér ke zô in for má ci ók összes sé gé nek és
az ezek re adott vá la szok nak az egy sé ge. Egy-egy in for má ció
köz lé sé nél a be fog adó elô íté le te kü lö nö sen a kom mu ni ká ci -
ós fo lya mat két pont ján hat: a köz lés sze lek tá lá sá ban (mit
en ged ma gá hoz és mit nem), va la mint az in for má ci ók ér tel -
me zé sé ben. A sze lek ci ót – egyes ku ta tók sze rint – kü lö nö -
sen a sze mé lyi vo ná sok, a ked venc té ma és a be fog adói –
po zi tív vagy ne ga tív – elô íté le tek be fo lyá sol ják. Ame lyek rôl
mel les leg né ha még az elô íté le tes sze mély nek sincs tu do -
má sa! Em lék szem ar ra az egye te mi órá ra, ame lyen mi, if jú
böl csészhallgatók száz húsz per cen át ha da koz tunk a ki -
sebb sé gek jo ga i ért, a fa ji meg kü lön böz te tés el len, majd az
óra vé gez té vel sze re tett tan árunk (az az óta tra gi kus kö rül -
mé nyek kö zött el hunyt) He lesz ta Sán dor hal kan meg szó -
lalt: „Ér tem. És mond ják, ma guk el ven né nek egy ci gány
szárma zá sú lányt? Hoz zá men né nek egy ci gány  szár ma zá sú
fi ú hoz?”

Vá lasz nem volt. Az ér zel mi gyö ke rek a ma gu kat fel -
vi lá go sult nak tar tott el mé ket is meg bé nít hat ják egy-egy
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dön tés ese té ben. A me ne dzser nek, a PR-szak em ber nek pe -
dig sok szor e gyö ke rek, a rej tett elô íté le tek el len kell har -
col nia.

A ló is meg bot lik, 
de ró la nem ír nak rosszat

Egy ame ri kai meg kö ze lí tés sze rint lé tez nek vé let len, al kal -
mi és terv sze rû in for má ci ók. Az utób bi ak, ame lye ket va la -
ki tu da to san ké szít és jut tat el a köz vé le mény hez, ezek vol -
ta kép pen a PR mu ní ci ói. Te hát ter ve zett és tu da tos erô fe -
szí tés rôl van szó azért, hogy jó kap cso lat és köl csö nös
meg ér tés ala kul jon ki egy szer ve zet és a kö zön sé ge kö zött.

A köz vé le ményt ter mé sze te sen ugya núgy (vagy még
job ban!) be fo lyá sol ják a vé let len sze rû in for má ci ók, mint a
meg ter ve zett PR-te vé keny ség. A nem egé szen tu da tos tet -
tek, nyi lat ko za tok, gesz tu sok ne ga tív mó don be fo lyá sol -
hat ják a kö zön ség vé le mé nyét, tönk re te he tik a mû vész
imázsát. Ép pen azért kell a tu da tos kom mu ni ká ci ót jól
meg ter vez ni, hogy mi nél ki sebb esélyt ad junk a vé let len -
nek, a hi bá nak, a té ve dés nek. A ter mék rôl, je len eset ben
az éne kes rôl in for má ci ó kat ára mol tat ni szer ve ze tek, cso -
por tok, és a mé dia fe lé, ez a me ne dzser dol ga. Van nak
azon ban sza bá lyok, ame lye ket az éne kes nek is fi gye lem be
kell ven nie, fo gá sok, ame lye ket meg kell ta nul nia, ha sa ját
ma gá tól nem ér zi meg a nyil vá nos ság elôt ti he lyes ma ga -
tar tás mód ját. Néz zünk né hány ijesz tô en nagy hi bát, ame -
lyek bôl ta lán kö vet kez tet he tünk a nyil vá nos ság gal va ló
kom mu ni ká ció he lyes mód já ra.

Ne ves ze ne sza kér tô új ság írónk egy kor fel hív ta a
nem zet kö zi leg el is mert éne kes nôt, Os váth Jú li át, és in ter -
jút kért tô le. A mû vész nô el sô re ak ci ó ja a kö vet ke zô volt:
„Nem sze re tek, nem aka rok, te hát nem is fo gok nyi lat koz -
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ni!” Ezt a lu xust ke vés éne kes en ged he ti meg ma gá nak. Az
új ság író ter mé sze te sen ez zel a mon dat tal kezd te he ti kri ti -
ká ját. Ta nul sá gul von juk le: min dig tö re ked jünk az új ság -
írók kal va ló jó vi szony ra, mert a mé dia – bár mi lyen nép -
sze rû ek is va gyunk – biz tos, hogy kö ze lebb lesz a köz na pi
em ber hez, mint mi va la ha. Nél kü le ma nincs si ker.

Né ha a mé dia hely re hoz ha tat lan tra u mát okoz hat.
Kép zel jük csak el, New York ban sok mil lió dol lá ros költ ség -
gel ki ál lí ta nak egy mu si calt, a pre mi er jét vi szont a fon tos
új sá gok le húz zák: ez biz tos csôd. A kö zön ség ezek után
meg sem pró bál sa ját vé le ményt al kot ni a da rab ról. Vagy
egy ki fe je zet ten ope rai pél da: Jo viczky Jó zsef, szá za dunk
ün ne pelt éne ke se i nek egyi ke, egy rossz ízû cik ket kö ve tô en
po fon vá gott egy kri ti kust. Ha egy ref lek tor fény ben ál ló sze -
mé lyi ség egy egy sze rû, köz na pi em bert üt meg, az is ir tó -
za to san nagy hi ba. Na, de egy új ság írót!? A saj tó ezt ter mé -
sze te sen kel lô kép pen fel fúj ta, ami nek kö vet kez té ben ra -
jon gói so ha sem bo csá tot ták meg a csa ló dást, me lyet ez zel
a bal lé pé sé vel ne kik oko zott. Né hány év múl va még vissza -
tért a szín pad ra, de töb bé nem volt ré sze ak ko ra ün nep lés -
ben, mint az elôtt. Al ko ho lis ta lett, és éve kig szin te ki sem
moz dult a la ká sá ból. Egyik leg na gyobb Wag ner-te no runk
el ha gyat va, csa ló dot tan halt meg.

Bi zony a nép sze rû ség ké nyes vi rág, a bal sze ren cse és
a rossz saj tó könnyen el her vaszt ja. A saj tó ról és a saj tó kap -
cso la tok ról egyéb ként a pub li ci tás ról szó ló rész ben töb bet
és rész le te seb ben szó lok. Most csak egyet len mon da tot, a
vi lág leg hí re sebb au tó ügy nö ké nek, Joe Gi rard nak, ál ta la
leg fon to sabb nak tar tott mon dá sát idé zem: „Azon légy,
hogy a bor bély is ró lad be szél jen, és ar ról, amit el adsz!”

Újabb ne ga tív pél da ként hadd em lít sem meg még azt
az egye di ese tet, amely Cor nell Mac Ne il pár mai ven dég sze -
rep lé sé rôl szól. Az ame ri kai ba ri to nis ta az Álar cos bál Re -
né jét éne kel te és nem volt haj lan dó el fo gad ni azt a szo kást,
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hogy egyes elé ge det len né zôk ének lés köz ben is ki fe je zik
nem tet szé sü ket. Ezek az el sô és má so dik fel vo nás alatt
min den fé lét be ki a bál tak a szín pad ra. Mac Ne il a har ma dik
fel vo nás ban el vesz tet te a tü rel mét, ári á ja kö ze pén ab ba -
hagy ta az ének lést, és „Bas ta cre ti ni!” (Elég volt, hü lyék!)
fel ki ál tás sal, né hány kel lé ket a kö zön ség kö zé do bál va el -
hagy ta a szín pa dot. A bot rány tö ké le tes volt. Az igaz ga tó a
pub li kum el né zé sét kér te, és az éne kest a kö vet ke zô elô -
adá so kon nem en ged te fel lép ni. Olasz or szág szá má ra – az
egyéb ként igen csak hí res – Cor nell Mac Ne il meg szûnt lé -
tez ni. Eb bôl az eset bôl csak egyet len ta nul sá got von nék le:
a kö zön ség nek min dig iga za van, még ak kor is, ha nincs!

Mint ar ról már ír tam, be szél he tünk el mé le ti leg pasz-
szív (al kal man ként na gyon is akt ív) és va ló ban akt ív PR-ról.
Passzív PR alatt egy mû vész ese té ben, a me ne dzser ál tal ke -
vés bé be fo lyá solt vagy ke vés bé be fo lyá sol ha tó vi sel ke dést,
mo dort, be széds tí lust, egy bi zo nyos pon tig az öl töz kö dést,
csa lá di ál la po tot, in tim ese mé nye ket ér tem. Akt ív az a PR,
mely tu da to san az éne kes imá zsát ala kít ja, nép sze rû sí ti, az
imázs fenn tar tá sát, vagy an nak vál to zá sát cé loz za meg, és
ily mó don pró bál utat ta lál ni a kö zön ség hez.

Könnyebb új ételt fôz ni, 
mint rend be hoz ni az ehe tet lent

Ha a passzív PR ront ja az ima gót, és ez gyak ran elô for dul,
ak kor azt a hi bát idôn ként na gyon ne héz akt ív PR-ral hely -
re hoz ni. Igaz, nem vár hat juk el az ál ta lá ban gyöt rô stressz -
ben élô mû vész tôl, hogy tö ké le tes kont roll ja le gyen éle te
min den lé pé se, gesz tu sa, mon da ta fel ett. Huj ber Fe renc, a
fi a tal ma gyar szí nész ge ne rá ció egyik mar káns tag ja mond -
ta egy in ter jú ban: „Szí ve sen len nék ma gyar sztár, de csak
ab ban az eset ben, hogy ha aka rom, ak kor azért le hes sek
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egye dül, te hát le hes sek olyan he lyen, ahol en gem nem is -
mer nek, ahol ne kem nem kell sztár nak len ni. Az na gyon
fá rasz tó do log, ami kor az em ber egy foly tá ban sztár ként
kell, hogy vi sel ked jen.”

Ép pen a Huj ber ál tal el mon dot tak mi att kell ar ra tö -
re ked nünk, hogy a hi ba le he tô sé gek mi ni ma li zá lá sa ér de -
ké ben ter mé sze tes sé vál jon szá munk ra (éne kes és me ne -
dzser szá má ra egya ránt) egy bi zo nyos, nyil vá nos ság elôt ti
vi sel ke déskul tú ra. A be szé det és ma ga tar tást tan fo lya mo -
kon ta ní tó Car ne gie má ig tar tó nép sze rû sé gét a kap cso la -
tok ban, a kom mu ni ká ci ó ban va ló ban gyü möl csö zô en hasz -
no sít ha tó né ze te i nek kö szön he ti. Fô mû ve, Az ér vé nye sü -
lés is ko lá ja nem más, mint ta ná csok és sza bá lyok gyûj te -
mé nye, me lyek kel gon dol ko dá sunk át for má lá sán ke resz tül
em ber tár sa ink kal va ló kap cso la ta in kat for mál hat juk át. Az
ame ri kai mód ra hasz no sít ha tó si ke res vi sel ke dést ta nít ja
meg. Nem vé let len, hogy min den me ne dzserkönyv nek a
Car ne gie élet mû az alap ja, hi szen – nem hang sú lyoz hat juk
elég gé – ön ma gunk el adá sa a leg fon to sabb lé pés a ter mé -
künk el adá sá hoz ve ze tô úton. (Most ne kezd jünk vi tát
azon, hogy ez a ta ní tás mennyi re és mi lyen hely zet ben
hasz no sít ha tó ke let-eu ró pai vi szo nyok kö zött, hi szen er rôl
a be ve ze tés ben már ír tam. Az üz le ti élet ben, s kü lö nö sen
nyu ga ti part ne rek kel bi zo nyá ra.)

Jótett he lyé be jót várj

A kül föl dön kö zel szá zé ves múlt ra vissza te kin tô pub lic re -
la ti ons gya kor lat a het ve nes éve kig egy ér tel mû en a vál la la -
ti szfé rá hoz kö tô dött, s an nak ér té ke sí té si cél ja it sa já tos,
köz ve tett esz kö ze i vel elô se gí tô mód szeregy üt tes nek te kin -
tet ték. Egy vál la lat imá zsa azon ban ér te lem sze rû en so ha -
sem le het olyan szem élyes, il let ve sze mély hez kö tött mint
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egy mû vé szé. (Ez még ak kor is így van, ha Zwack Pé ter rôl
vagy Bill Ga tes-rôl és a cé gük rôl van szó. Sze mé lyük nem
nô het a cég fö lé, vagy ha a vál lal ko zá suk fö lé nô, ak kor már
nem egé szen a cég rôl van szó, ha nem a szem élyes imázs -
ról.) A mû vész egy szem élyes vál lal ko zás. Imázsa a vál lal -
ko zás imázsa. Ma ga tar tá sa a nyil vá nos ság elôtt idôn ként
ma ga a PR-te vé keny ség.

Szá mos tör té net ma radt fenn az ope ra é ne ke sek kö -
ré bôl, amely a sze mé lyek hez kö tött PR-te vé keny ség fon tos
sze re pét jel zi. Ér de kes, hogy a leg na gyob bak – ta lán az egy
Cal las ki vé te lé vel – mind annyi an (ta ná csa dók, hát tér em -
be rek nél kül is) tisz tá ban vol tak a PR-szem lé let alap ja i val
és fon tos sá gá val, ha sok szor nem is tu da to san cse le ked tek
he lye sen. Idéz zünk te hát az imén ti rossz pél dák ra mint egy
vá lasz ként né hány po zi tív PR-lé pést.

En ri co Ca ru so, min den idôk leg na gyobb te nor ja
1903. no vem ber 11-én part ra szállt New York ban, hogy
meg hó dít sa Ame ri kát. Az elô ze tes pro pa gan da min ta sze rû
volt, így a te no ris ta és fe le sé ge ab ban a pil la nat ban a ri por -
te rek ke reszt tü zé be ke rült, amint be ír ta ne vét a Ho tel Ma -
jes tic ven dég köny vé be. Az éne kes egy pil la nat alatt le fegy -
ve rez te az új ság író kat köz vet len, ke dé lyes stí lu sá val, ami -
kor vi dá man vá la szol ga tott kér dé se ik re, és a fény ké pe zés -
hez ko mi kus pó zok ba vág ta ma gát. Ügye sen raj zolt, s vil -
lám ka ri ka tú rá it szél té ben-hosszá ban osz to gat ta a saj tó
kép vi se lô i nek is. Pon to san tud ta, hogy New York ban sem
he ver az ut cán az arany, s egyet len olaszt sem en ge dett el
üres kéz zel. Egy-két dol lárt min dig kap tak hon fi tár sai,
vagy je gyet a be mu tat ko zó elô adás ra. No ha a Met ro po li tan
ve ze tôi (fô ként az in téz ményt pén ze lô gaz dag mág ná sok)
le ke ze lô en, sok szor gú nyo san bán tak ve le, Ca ru so lep lez te
ér zel me it és ud va ri as lel ke se dést mu ta tott min den iránt.
Fe le sé ge a nyil vá nos ság elôtt – na gyon oko san – tö ké le te -
sen ját szot ta az oda adó hit ves sze re pét, és csak nagy rit kán
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utalt sa ját, fér je kar ri er je mi att fél be tört éne kes múlt já ra.
A te no ris ta örö kö sen sze mély re szó ló ké pes la po kat kül döz -
ge tett Mi lá nó ba, így is me rô se i vel, kol lé gá i val és az imp -
resszá ri ók kal va ló kap cso la tát me le gen tar tot ta.

Sal ja pin, a szá za de lô uto lér he tet len orosz basszis tá ja
ame ri kai hang ver se nye in új tá jé koz ta tá si for mát ve ze tett
be: a je gyek hez kis fü ze tet mel lé kel tek, amely ben an gol
for dí tás ban kö zöl ték az elô adan dó mû vek szö ve gét. A da lo -
kat szám mal lát ták el, és Sal ja pin, mi e lôtt be le kez dett vol -
na va la me lyik ária vagy ro mánc el ének lé sé be, be mond ta a
szá mát. Ma per sze a mi PR-ra for gó agyunk kal mo so lyog ha -
tunk eze ken a ma gá tól ér te tô dô meg ol dá so kon (bár mi fe -
lénk enn él sok kal egy sze rûbb prob lé mák ese té ben is gyak -
ran öt let te le nek nek, te he tet le nek nek mu tat koz nak a dön -
tés ho zók), még is eme – ak kor újí tás nak tar tott – ap ró fo -
gás sal ért he tô vé vált az an gol aj kú kö zön ség szá má ra Sal -
ja pin egész, fô ként orosz mû vek bôl ál ló re per to ár ja.

A Co vent Gar den igaz ga tó sá ga elô adá son ként 400
font ra (1906-ban!) akar ta emel ni Ca ru so gá zsi ját, ami Mel -
bá é val, a MET ak ko ri szop ránsz tár já nak fel lép ti dí já val lett
vol na egyen lô. Az éne kes nô azon ban nem kért az egyen lôs -
di bôl, mert vesz élyez tet ve lát ta ural ko dói stá tu szát. Ca ru -
so vál lat vont, és a bé kes ség ked vé ért el fo gad ta a 399 fon -
tos aján la tot. A kö zön ség ér té kel te ezt a gesz tust.

Jo sé Car re ras túl él te a le u ké mi át. Se att le-bôl, a rák -
kór ház ból va ló vissza té ré se kor rög tön a re pü lô té ren saj tó -
kon fe ren ci át tar tott a tör tén tek rôl és a jö vô be ni ter vek rôl.
Nem kis do log, ha azt vesszük, hogy nem egé szen egy hó -
nap pal az elôtt még a ha lál lal vi as ko dott, mi vel a be ül te tett
új csont ve lô nem sza po ro dott to vább, meg szûnt mû köd ni.

Nem sok kal ké sôbb Do min go a Te át ro Li ceóban éne -
kelt, s meg tud ta, hogy vér rák ból fel épült kol lé gá ja fent
ücsö rög az egyik pá holy ár nyé ká ban. Az elô adás vé gén, a
tap sor kán alatt fel ro hant Car re ra sért és be tusz kol ta a Li -
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ceo szín pa dá ra. A kö zön ség tag jai fel áll va tap sol tak a ma -
guk ban már ezer szer el te me tett éne kes nek. A taps per sze
Do min gót is il let te fan tasz ti kus em be ri, va ló szí nû leg ön tu -
dat lan PR-ak ci ó já ért. Két ség te le nül mind két spa nyol te -
norsz tár ott hon van a nyil vá nos ság gal foly ta tott kom mu ni -
ká ció té má já ban is.

An nak jó, aki von ha us aus jó

Az em lí tett pél dák egy tôl egyig a köz kap cso la tok ápo lá sá ra
utal tak, füg get le nül at tól, hogy a nagy kö zön ség gel, a saj tó -
val, egy ér dek cso port tal, egy szpon zor ral vagy ép pen a kol -
lé gák kal va ló jó kon tak tus ról szól tak. Ha a PR-kom mu ni ká -
ció sza bá lya i val tisz tá ban va gyunk, egy szer csak azt
vesszük ész re, hogy na gyon sok jó is me rô sünk van, akik
haj lan dó ak bár mi kor ba rá ti se gít sé get nyúj ta ni. Már pe dig a
ba rá ti se gít ség re na gyon gyak ran szük sé ge le het an nak,
aki a mû vész vi lág vi ha ra i ban ha jó zik.

Ma rad junk még a pél dák nál, mint a leg ha té ko nyabb
ta ní tó mes te rek nél, és idéz zünk az ál ta lam passzív nak és
akt ív nak ti tu lált PR-ra is mét két ese tet.

Lu ci a no Pa va rot ti mi a mi de bü tá lá sa kor meg is mer ke -
dett egy Judy Druc ker ne ve ze tû if jú hölggyel, aki az ope ra
kó ru sá ban éne kelt. Jó ba rá tok let tek, s a te no ris ta gyak ran
vitt ne ki cso ko lá dét. A gesz tus nak nem volt sem mi mö göt -
tes szán dé ka, egy sze rû en ilyen ba rát ko zó volt az éne kes
ter mé sze te. Hon nan is tud hat ta vol na az if jú te no ris ta,
hogy ti ze nöt év vel ké sôbb ez a hölgy lesz a Nagy Mû vé szek
kon cert so ro zat és más szu pe re se mé nyek szer ve zô je? Ma -
gá tól ér te tô dô, hogy az exk lu zív so ro zat har ma dik hang -
ver se nyén Ho ro witz és Stern után egy éne kes, név sze rint
Lu ci a no Pa va rot ti is fel lé pett. Ne fe led jük, ami re már utal -
tam: ha nem is tu da to san, de min den sza vunk kal, tet tünk -
kel kom mu ni ká lunk, kap cso la to kat ron tunk és ja ví tunk.
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És áll jon itt még egy pél da a tu da tos (akt ív) PR-ra:
szól tak Ca ru só nak, hogy a MET egyik pá ho lyát ki bé rel te
Bel le Go u let, aki nek fér je az As tor csa lád után a leg na -
gyobb man hat ta ni in gat lan tu laj do nos volt.

Mrs. Go u let ba rá ti vi szony ban volt Eu ró pa leg több
ural ko dó já val. Ezek után csöp pet sem cso dál koz ha tunk
azon, hogy va la hány szor Ca ru so szín pad ra lé pett, fel mo soly -
gott a hölgy pá ho lyá ra és meg aján dé koz ta min den új ope ra
mûsorfüzetének au tog ram mal el lá tott pél dá nyá val. Egy hó -
nap ra rá Mrs. Go u let meg hív ta a mû vészt; va cso ráz zék ve le
vagy a há zá ban, vagy a Ho tel Pla zá ban – rá bíz ta a vá lasz tást.
Ca ru so azon ban meg be szél te olasz ba rát já val – ki nek ven -
dég lô je volt –, hogy ké szít sen egy ha mi sí tat lan itá li ai va cso -
rát. Az éne kes – ter mé sze te sen sa ját pén zén – olasz kör nye -
zet ben, a spa get ti ízé be cso ma gol va ad hat ta elô a nagy -
asszony se gít sé gé vel könnye dén meg va ló sít ha tó vá gya it.

Az idô pénz – fô leg, ha az idôn ket 
má sok ra for dít juk

Ma már az ef fé le meg ol dá sok, mód sze rek a me ne dzser fel -
ada tai kö zé tar toz nak. (Már ha van egy ál ta lán a mû vész nek
me ne dzse re!) Ré gen azon ban, a mû vész vi lág ban, ahol az
elô adá sok kö zött hosszabb idô telt el az uta zás sal (csak Eu -
ró pa és Ame ri ka kö zött ha jón át kel ni há rom hó na pot tett
ki), a pi he nés sel (sok kal in kább be tar tot ták az éne ke sek a
pi he nés sza bá lya it), a fel lé pé se ken túl tár sa dal mi és üz le ti
kap cso la tok ápo lá sá ra is fu tot ta a mû vé szek ener gi á já ból.
Ma nap ság a leg na gyob bak nem ren del kez het nek a sa ját ide -
jük fel ett. Egy te nor tíz évig kép zi a hang ját, az tán van még
tíz-ti ze nöt éve, hogy éne kel jen és anya gi lag egy élet re biz -
ton ság ban tud ja a csa lád ját és ma gát. És eb ben az ir dat lan
nagy ro ha nás ban olyan dol gok kal kell meg küz de ni ük, mint
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a rossz in du lat, rá ga lom, elô íté let és fél té keny ség. Ezek ne ga -
tív ha tá sá nak a ki vé dé sé ben is se gít, vagy ép pen eze ket elô -
zi meg töb bek kö zött a he lyes PR-mun ka. Mert ter mé sze te -
sen mind annyi an kö ve tünk el bal lé pé se ket, de az örök ké
nyil vá nos ság elôtt for go ló dó mû vész sem ta gad ni, sem el búj -
ni nem tud a foly to nos meg ítél te tés elôl. Ne csak egy rossz
nyi lat ko zat ra vagy egy po fon ra gon dol junk. Elég, ha meg -
csuk lik a hang a ma gas C-n, rosszul si ke rül egy frá zis, in disz -
po nált az éne kes. Ám bá tor, hogy is mond ja Car re ras? „Úgy
gon do lom, hogy a hi ba nél kü li kar ri er unal mas” Igaz. De az
is igaz hogy egy fél re si ke rült Kalaf-áriával az em ber töb bet
ve szít het, mint amennyit egy kü lön ben cso dás es té vel nyer -
het. Ezek a hi bák el ke rül he tet le nek. Vi szont jól al kal ma zott
PR-esz kö zök kel ál ta lá ban fe led tet he tôk.

(Meg jegy zen dô, hi szen már utal tam rá: a jó PR-mun -
ka meg elô zi a hi bák okoz ta imázs ron tást. Egy új ar cu la tot
egyéb ként is sok kal könnyebb meg al kot ni, mint egy el ron -
tott vagy gyön ge ar cu la tot ki ja ví ta ni. Gon dol junk az el ron -
tott étel re – vagy élet re! Más részt egy mû vé szi gik szert,
bal lé pést pél dá ul ke vés bé, de min den eset re meg bo csá tóbb
hang nem ben szel lôz tet meg a mé dia, ha a kap cso la té pí té si
mun kánk ad dig jó volt, az új ság írók kal és a kö zön ség gel
köl csö nös bi za lom köt össze.)

Gö dör bôl a hegy csúcs ra? Ho gyan?

Egy-egy nagy sztár bot lá sa, hi bá ja után per sze rög tön meg -
csör ren nek a szer kesz tô sé gi te le fo nok, és a saj tó fô nök szer -
ve zé sé ben po zi tív hí rek tu cat jai bom báz zák a mé di án ke -
resz tül a tö me ge ket. Hí rek szü le tés na pi ün nep ség rôl, csa lá -
di nya ra lás ról, le mez be mu ta tó ról és a csak tag sá gi iga zol -
vánnyal lá to gat ha tó ra jon gói klu bok prog ram ja i ról. Je len té -
sek hi va ta los el is me ré sek rôl és kül sô, köz is mert em be rek kel
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va ló in ter júk (köz is mert in téz mé nyek, pol gár mes te rek, el -
nö kök ki tûn te té sei, nép sze rû, hí res em be rek po zi tív vé le ke -
dé sei erô sí tik az imázst). Egy bot lás után egy re több fesz ti -
vá lon, kü lön le ges ese mé nyen je le nik meg a sé rült imázs ú
mû vész szpon zor ként. For róvon alak lé te sül nek, ame lye ken
ke resz tül a ra jon gók, a ve vôk friss in for má ci ók hoz jut hat nak
ked ven cük rôl. Gya ra pod nak a rek lá möl tö zé kek, az éne kes
ké pe kö szön vissza ránk a pó lók ról, in gek rôl, sap kák ról, es -
er nyôk rôl és szá mos „sé tá ló aján lat ról”. S leg vé gül – egé szen
vá rat la nul – meg je le nik egy le mez, ame lyen vá lo ga tott dal-
és ári a fel vé te lek hall ha tó ak – a hat va nas évek vé gé rôl, ami -
kor is sztá runk hang ja még a ze ni ten volt. 

Né ha tô lünk füg get le nül is tám adás sal ta lál juk szem -
ben ma gun kat. Ér de kes Rosy O’Don nel, ame ri kai szí nész nô
ese te a Sco pe szá já po lá si ter mé ke ket gyár tó cég gel. Rosy
nép sze rû talkshow-t ve zet az egyik adón, és sem mi kép pen
sem ne vez he tô nôi szép ség nek. A Sco pe ve ze tô je rossz in du -
la tú meg jegy zést tett a saj tó ban: „Rosy O’Don nel ezen a föl -
dön a leg ke vés bé csók ra in ger lô nô!” Eb bôl az tán szlo gen
lett, de Rosy fel ta lál ta ma gát. Össze fo gott az egyik kon ku -
rens szá já po lá si cik ke ket for gal ma zó cég gel, a Lis te rin nel,
amely min den olyan ön ként vál lal ko zó után 1000 dol lárt fi -
ze tett egy jó té kony sá gi szám lá ra, aki haj lan dó egy csók ra –
Rosy val! A talk show-ba be ál lí tot tak egy nagy rúzs le nyo ma -
tot Rosy szá já ról, és rö vid idôn be lül fél mil lió dol lár gyûlt
össze a szám lán. Köz ben a show-ban Lis te nerrel öb lö get tek
hí res sztá rok és egy más sal ver seng tek egy-egy csó kért.

A Sco pe PR-me ne dzse re ha ma ro san bo csá na tot kért.

Ki lo pott ka bá tot és ki tôl?

Egy mé di á ban kö zölt hír név ron tás ra, be fe ke tí tés re nem
biz tos, hogy per rel kell vá la szol ni. A hi tel ron tást több nyi re
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ugyan nem le het hol mi saj tó-hely re iga zí tás sal jó vá ten ni,
de egy pert még is tíz szer meg kell gon dol ni. Szám ba kell
ven nünk az ál ta la el ér he tô elô nyö ket és az ál ta la oko zott
eset le ges hát rá nyo kat. Hát rá nyok le het nek, hogy a per
alatt új ra és új ra nyil vá no san meg is mét lik a hi tel ron tó ki -
je len té se ket, ami – eset leg me gint – a meg fe le lô cá fo lat nél -
kül jut el a nyil vá nos ság hoz. (Nem a mû vész ra jon gó it félt -
jük ezek tôl a ne ga tív in for má ci ók tól, mert ôk azo kat nem
hi szik el. Még csak nem is a mû vészt nem ked ve lô cso port
tag jai mi att va gyunk óva to sak, mert ôk meg a cá fo la tot
nem hi szik el. A bi zony ta la nok, a ha tá ro zott vé le ménnyel
nem ren del ke zôk mi att nem sza bad dob ra ver ni a hír név -
ron tó in for má ci ó kat. Ôk ugyan is gyak ran nem tud ják mér -
le gel ni a hír meg a cá fo lat igaz ság tar tal mát, és csak egy
rossz ér zés ma rad ben nük a mû vésszel szem ben. „Ka bá tot
lo pott? Vagy tô le lop ták?… Egy biz tos: va la mi zûr van kö -
rü löt te…”)

A hát rá nyok a saj tó ban meg je lent tá ma dá sok, frics -
kák cá fo la tai ese tén is je lent kez het nek. Ott is meg kell is -
mé tel ni a hír név ron tó in for má ci ó kat, hogy ki véd hes sük.
Bu me ráng-ef fek tus nak hív juk, ha a cá fo lat ból a be fog adó
épp a cá fol ni kí vánt in for má ci ó ról ér te sül.

A tü re lem meg ér tést te rem

A me ne dzse rek több sé ge a ha son ló ak ci ó kat lát va, ma már
mo so lyog, hi szen pon to san tud ják: csak egy úgy ne ve zett
hely re ho zá si, „ja ví tá si had mû ve let” sem le ge sít he ti a nyil -
vá nos ság ra ho zott ne ga tív in for má ci ó kat, vi het min ket a
gö dör bôl a hegy csúcs ra, amint ar ra már hoz tam pél dát.

Ez zel a had mû ve let tel ará nyo san egy re hal kul az ap -
rócs ka hi bát a saj tó ban fel fú jók hang ja, míg tel je sen el nem
hal. Fon tos: mi nem ve sze ke dünk a bí rá lók kal. Jó in du lat -
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tal fel té te lez zük, hogy egy de mok ra ti kus nyil vá nos ság ban –
min den fé le el len szenv tôl men te sen és ab szo lút ob jek tí ven
– csak a dol gu kat tet ték. Sôt! Biz to sít juk ôket to váb bi ba -
rát sá gunk ról és együtt mû kö dé sünk rôl. (Fel té te lez ve, hogy
az il le tô nem gyû löl kö dést frö csö gô el me be teg, mert ak kor
fi gye lem be se kell ven ni a meg nyil vá nu lá sa it.)

A „ba rát sá gos, meg ér tô és meg bo csá tó kap cso lat tar -
tás” mel les leg min dig jó be fek te tés, mert ki tud ja, ki bôl mi
lesz, ki hol és mit fog csi nál ni ket tô, öt, vagy ti ze nöt év múl -
va. (Lásd Pa va rot ti ese tét Judy Druc ker rel!) Ha zánk kü lön -
ben is túl ki csi egy af fé le ki adós, ne tán vég ze tes össze ve szés -
hez egy szer ve zet ve ze tô jé vel, vagy a mé dia ro bo to sá val.

A fen tebb fel so rolt ak ci ók, gesz tu sok per sze nem
csu pán egy tám adás hely re ho zá sá nak ese tén ka ma toz tat -
ha tó ak. Min dez az akt ív PR, az imázsa la kí tás ré sze, ha íz -
lés sel és mér ték kel él nek ve le.

Fur csa, ket tôs fo gad ta tá sa volt a klip jét ha zánk ban
for ga tó Mi cha el Jack son lá to ga tá sá nak a He im Pál Gyer -
mek kór ház ban. So kan át lát szó PR-ak ci ó nak lát ták a gesz -
tust – mert hogy az is volt –, míg a ra jon gók nak tet szett. El -
ér te a cél ját a Jack son-me nedzs ment? Azt hi szem igen.

Jó pél da az ügyes me nedzs ment mun ká já ra az egy ko -
ri Qu e en egy üt tes. Mi köz ben pél dá ul a ze ne kart dél-af ri kai
fel lé pé sei mi att sza pul ta a saj tó, az eu ró pai mo zik ban ve tí -
te ni kezd ték 1981-es mont re a li kon cert film jü ket. Majd
gyor san pi ac ra dob tak egy ka rá cso nyi kis le mezt egy szív -
be mar ko ló há bo rú el len es dal lal. Két hét alatt hely re állt a
ze ne kar meg té pá zott imázs a.

A köz íz lés po fon üté se rit kán PR-esz köz

Íz lés és mér ték, ír tam, bár bi zo nyos – nem nyil vá nos vé le -
mé nyek sze rint – a fi gye lem fel kel tés dur vább esz kö zei is
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meg en ged he tô ek a mû vé sze ti me ne dzse rek PR-mun ká já -
ban. A szél sô sé ges vé le mé nyek sze rint pél dá ul nyu god tan
el ter jed het a sztár ról, hogy ho mo sze xu á lis, AIDS-es, kez -
dô dô agy da ga na ta van, meg fe nye get te a maf fia, or gi á kat
ren dez a vil lá já ban, szó val akár mi, ha az be le fér az ed dig
ki a la kult kép be (ez pop ze né szek ese té ben elô for dul), vagy
a cá fo la tig el bír ja az imázs a. „Amíg a cím la pon va gyok,
nem ér de kel, mit ír nak rólam a 90. ol da lon” – nyi lat koz ta
Mick Jag ger. Mind egy mi a tar ta lom, csak be szél je nek a
sztár ról – ál lít ják az így gon dol ko dó PR-szak em be rek is.

Öt le te ik ál ta lá ban ide ge nek a mi kul tú ránk tól és koc -
ká za to sak is. Go et he bû vé szi na sa jus son eszünk be, aki va -
rázs sza va i val elô i déz te a föl dön tú li erô ket, de nem tud ta
meg ál lí ta ni ôket, ami kor pusz tí ta ni kezd tek. Mi a nyu godt,
tra di ci o ná lis PR-esz kö zök höz va gyunk szok tat va, s szok va.
Egy ve ze tô mul ti nál, a PR-rész le gen pél dá ul in for má ci ó kat
gyûj te nek, fel dol goz zák azo kat, a ter mé kek hez, vagy vál la -
lat cso port hoz kap cso ló dó ese mé nye ket ren dez nek, saj tó -
köz le mé nye ket tesz nek, szer kesz tik a vál la la ti ha vila pot,
egy szó val szé pen, ko mó to san épí tik a cég imázs át.

A dur va mód sze re ket ope ra é ne ke sek nek sem aján la -
nám jó szív vel. Van nak a mû faj hoz il lôbb meg ol dá sok is.
Hogy csak egyet em lít sek a már fe li dé zet te ken kí vül: egy
könnyû ze nei le mez, ame lyen az éne kes nép sze rû slá ge re -
ket le hel a fü lünk be, meg nye ri ra jon gó it, és má so kat is a
bûv kö ré be von hat. Ilyen meg fon to lás ból szü let tek a már
em lí tett „Ná po lyi da lok” le me zek (min den va la mi re va ló te -
no ris ta büsz kél ked het ilyes mi vel), vagy az „Ope ra é ne ke -
sek nó ta fel vé te lei” so ro zat, de a klasszi ku sok pop rit mus -
ban is.

Itt kell szól nom ar ról is, hogy a jó PR-mun ká val ki a -
la kí tott mû vész-imázs nak ma már ugya no lyan rek lám von -
za ta van, mint egy te niszsz tár ese té ben. A té tel igen egy sze -
rû: csi nál juk meg Pa va rot tit, és utá na a ne vé vel bár mit el -
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ad ha tunk. Ad juk el az éne kest, és ve le együtt el ad hat juk az
üdí tô i talt, a ban kot, a cso ko lá dét, a ko nya kot vagy a te nisz -
gá lát. Ön ma gát ger jesz tô fo lya mat ré sze se i vé vá lunk: Pa va -
rot ti ról a ra ven nai vö rös bor, a ra ven nai vö rös bor ról Pa va -
rot ti jut eszünk be. Ezt nevezzük cross-promotion-nak. 

Az is ér de kes tény, hogy bi zo nyos fo gyasz tá si ter mé -
kek hir de té sei több em ber rel is mer tet ték meg Pa va rot tit,
mint har minc éve tar tó nagy sze rû ének lé se a vi lág ope ra -
szín pa da in. En nek le het örül ni és ezen le het saj nál koz ni be -
ál lí tó dás sze rint, de a tény, tény: Pa va rot tit azok is meg hall -
gat ják, akik el zár ják a rá di ót, ha meg szó lal a ko moly ze ne.

Min den eset re akár a dol lár, akár a ra jon gók mil li ó it
néz zük, tud nunk kell, hogy min de zek mö gött pro fi PR-
mun ka és ar cu la té pí tés ta lál ha tó.

Va ló já ban min den, amit a to váb bi fe je ze tek ben le í rok,
szin tén a PR ré sze, vagy ah hoz szo ro san kap cso ló dik, ám a
jobb át te kint he tô ség mi att elô nyö sebb nek tar tot tam más
cím sza vak kö ré cso por to sí ta ni ugyan azon té ma kör egyes
ré sze it.
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Arculatépítés

Is mert nek és sze re tett nek kell len ni 
egy szer re

Ezer ki lencs záz nyolc van, feb ru ár 15., dé li 12 óra. Bor ké szí -
tôk kü lön bö zô bor min tá kat hoz nak Pa va rot ti hoz, mert meg
sze ret nék nyer ni ne vét az áru ik hoz. A te norsz tár nincs el -
ra gad tat va a ter mé kek tôl, és ké sôbb le mond ja az aján la tot.
Tö ké le te sen tisz tá ban van ve le, hogy gyen ge ter mék hez
nem sza bad a ne vét ad nia, bár mi lyen össze get aján la nak is
fel el len szol gál ta tás ként. Ha a bor rossz, so sem a bo rá szon
csat tan az os tor, min dig a cím kén lát ha tó Pa va rot ti ve szít -
het a vá sár lók szim pá ti á já ból, aki gyö nyö rû lo vá nak há tá ról
meggyô zô en nyújt ja fe lénk a bo ros pa lac kot.

Az imázs egy sze mély rôl, do log ról, tárgy ról al ko tott
kép ze let be li kép, ne tán esz mény kép. A gaz da sá gi élet ben
így ne ve zik egy áru, szol gál ta tás, vál la lat „sze mé lyi ség ké -
pét”. Sze les Pé ter de fi ní ci ó ja sze rint „az imázs a szub jek -
tum szû rô jén ke resz tül meg szûrt, az ész le lé sek so rán ki a -
la kult tu da ti ké pek rend sze re, amely ma gá ban fog lal ja
(pszi chi ka i lag tük rö zi) a szub jek tum tel jes kör nye ze tét.”

A vi lá gon min den nek van imázs a, min den rôl ren del -
ke zünk egy tu da tos vagy tu da ta lat ti kép pel. El vi sel he tet len
vol na, ha nem lé tez né nek ezek az adott ké pek, hi szen kép -
te le nek len nénk a töm ér dek in for má ció kö zött sze lek tál ni.
E ké pek (kép ze tek) gyer mek kor ban ala po zód nak meg,
ami kor a szü le tett at ti tûd del a ne ve lés pá ro sul, s így ki a la -
kul nak a gon dol ko dás mód, az ér ze lem vi lág össze te vôi.
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Ezek az össze te vôk ter mé sze te sen egyé nen ként el té rô ek,
így le het sé ges, hogy ugyan az az in for má ció két em ber bôl
más-más ha tást vált ki. Ezek a már el eve ki a la kult ké pek
(eset leg elô íté let-rend sze rek) gya kor ta ér zel mek hez kö tôd -
nek, ir ra ci o ná li sak, a ve le meg egye zôt könnyen el fo gad ják,
az el len ke zôt, el té rôt – bár mi lyen meg ala po zott le gyen is –
el uta sít ják. Nem cso da hát, hogy ha például va ló sá gos ada -
tok és elô íté le tek üt köz nek, több nyi re az ada tok tor zul nak.
A meg lé vô ké pek, vé le mé nyek, elô íté le tek el tú loz va szte re -
o tí pi át ké pez nek. Azt hi szem, a ne ga tív szte re o tí pi ák, a
tév hi tek el len foly ta tott harc igény li a me ne dzse rek tôl a
leg na gyobb ener gi át. E gon dol ko dás be li de for má ló dás a
vég le te kig be épül a tu dat ba, szin te ki rob bant ha tat lan rész -
évé vá lik. Sze les Pé ter ír pél dá ul a „ki vé te lek el is me ré sé -
nek trükk jé rôl”, amely tö ké le tes pél dá ja szte re o tí pi á ink
meg men té sé nek. Ha te gyük fel, utál juk a ro má kat, de egy
ro ma ki ment egy ful dok ló lányt a fo lyó ból, mo so lyog va bó -
lo ga tunk: jó, van köz tük egy-egy ren des is, de a több sé gük
per sze…! (Ahogy Je an-Pa ul Sart re ír ta a Vá di rat az an ti -
sze mi tiz mus el len cí mû köny vé ben: min den an ti sze mi tá -
nak van egy ked venc zsi da ja, aki a ki vé tel.)

Az ar cu lat óv és el ta kar

Imázs a, ar cu la ta te hát min den ter mék nek és min den mû -
vész nek, ne ve sebb sze mély nek van. Nem fel tét le nül po zi -
tív, de le het, hogy nem is ne ga tív, csu pán kö zöm bös, ami
cél tu da tos mun ká val po zi tív irány ba moz dít ha tó.

Az imázs – mond hat juk úgy is – ki tá gult in for má ci ó -
hor do zó-rend szer, amely nek több funk ci ó ja van: pél dá ul a
fo gyasz tó tá jé koz ta tá sa, von zá sa ösz tön zé se, a pi ac szer ve -
zé se, az eset le ges „ter me lô-fo gyasz tó” ûr át hi da lá sa. Kö ze -
gei a nyelv és a kép.
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Az imázs, az ar cu lat az éne kes el ad ha tó sá gá nak
szem pont já ból min den két sé get ki zá ró an a leg fon to sabb
esz köz. Jó PR-mun ká val, pub li ci tás sal, il let ve fi ze tett rek -
lám mal is mert sé get le het sze rez ni, ez azon ban nem ha son -
lít ha tó össze a von zó imázs ál tal meg szü le tô nép sze rû ség -
gel. Sok is mert mû vész van, akik fan tasz ti ku san te het sé ge -
sek, nap mint nap ta lál ko zunk ve lük a té vé ben vagy a ma -
ga zi nok ban, még sem fér kôz nek olyan kö zel a szí vünk höz,
mint az eset leg ke vés bé zse ni á lis, de szá munk ra va la mi ért
sok kal meg nye rôbb mû vé szek. A nép sze rû ség ugyan is nem
más, mint is mert nek és sze re tett nek len ni egy szer re. A
nép sze rû ség, a kö zön ség sze re te te – fur csa mó don – még a
sze mé lyi ség ször nyû sé ge it is el tün tet he ti.

Gon dol junk csak be le: má ig él nek bá csi kák és né ni -
kék, akik es küsz nek Sztá lin ra, a „Bölcs Ve zér re”. Hogy
mil li ók hal tak meg a ter ror ide jén? Hogy az em be rek fél tek
Szi bé ri á tól, a KGB kín zó kam rá i tól, vagy csu pán sa ját
szom széd juk tól? Nem, mond ják az öre gek, ez nem igaz!
„Épí tet ték a szo ci a liz must, és az igé nye i ket vissza kel lett
szo rí ta ni a jö vô nem ze dé kek ér de ké ben.”

Ez a Sztá lin-rend szer imázs a, amely még úgy is fen-
n ma radt, hogy ké sôbb azért jobb idô sza kok kö vet kez tek az
em be rek éle té ben. Hogy a sztá li ni, sôt, a hit le ri ná ci ve ze -
tés mi lyen mó don tud ta – a fa na tiz mu sig – be lop ni ma gát
a kis em be rek szí vé be, ez ma már tör té ne lem. (A je len ség
szá mos ta nul mány ban, dol go zat ban ol vas ha tó. Szo mo rú
tény, de a dik tá tor csi ná lás pszi cho ló gi ai és szo ci o ló gi ai
elem zé se el ve zet het ben nün ket az ar cu la té pí tés lé nye gé -
hez.) Az em be rek von zal mát, a vi lág tör té ne lem so rán
mind vé gig ugya na zok kal az esz kö zök kel le he tett ki vív ni.
Ne gon dol juk, hogy egy éne kes me ne dzse lé se, imázs á nak
el ké szí té se sok ban kü lön bö zik egy po li ti ku sé tól, vagy egy
po li ti kai rend sze ré tôl!
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Az ün ne pelt sztár és a po li ti ka össze kap cso lá sa egyéb -
ként más ok ból sem ér dek te len. Né ha egy mû vész és egy
po li ti kai rend szer egy más ra ha tá sa köl csö nö sen se gí ti vagy
rom bol ja a má sik imázs át. Ami kor Mar ton Éva vi lágsz tár -
ként Tu ran do tot éne kelt a MET-ben, és a New York-i la pok
kul tu rá lis ro va ta it a ve le ké szül in ter júk töl töt ték ki, a po li -
ti kai ro va tok ban is több szó esett Ma gyar or szág ról. Mar ton
Éván ke resz tül Ma gyar or szá got lát ták az ame ri ka i ak.
Ugyan ak kor Sal ja pin nak egész éle té ben a ha zá já tól kel lett
szen ved nie az Orosz or szág-anyács ka so vi niz mu sát el len -
szenv vel fi gye lô nyu ga ton. A for ra da lom és az azt kö ve tô
idôk sok orosz mû vész vi lág kar ri er jét tör ték ket té.

Egyéb ként, ha már a po li ti ká nál tar tunk, nagy kér dés
a me ne dzser szá má ra: sza bad-e egy hí res éne kes nek (egy -
ál ta lán mû vész nek) nyil vá nos ság ra hoz nia egy párt hoz
kap cso ló dó po li ti kai vé le mé nyét? A mû vész gyak ran sem -
mi vel sem is me ri ki ma gát job ban a po li ti ká ban, mint
mond juk Ko vács úr, a sar ki fû sze res, még is nyil vá no san ál -
lást fog lal hat, mert olyan hely zet ben van, hogy meg te he ti,
vagy meg is kell ten nie. Van nak szi tu á ci ók, po li ti kai ese -
mé nyek, ál la mok, hely ze tek, ahol a mû vész nem hall gat -
hat, ahol szin te el ke rül he tet len az ál lás fog la lás, mert ma ga
a hall ga tás is vé le mény. A po li ti kai vé le mény for má lás a
sze mé lyi ség, az ar cu lat rész évé vá lik.

Még is azt kell mon da nom, hogy ami kor Cse ke Pé ter,
vagy Vi ki dál Gyu la fe lül a FI DESZ-emel vény re a Kos suth
té ren, vagy ami kor VV Sza bolcs és Dé vé nyi Ti bor nyíl tan
az MSZP EU-kam pá nya mö gé áll, az ar cu la tu kat egy ha tá -
ro zott, s nem min dig jó irány ba for mál ják. Ezek nek az is -
mert em be rek nek (vagy a ta ná csa dó ik nak) mér le gel ni ük
kell, hogy meg éri-e po li ti kai né ze te i ket, be ál lí tott sá gu kat a
je len lé tük kel is ki fe jez ni, ez zel ugyan is az or szág fe lét
ugyan ma guk mö gé ál lít ják, de a má sik fe lét el ve szít he tik.
Már pe dig, is mét lem, az ak tu á lis po li ti kai el kö te le zô dés
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akár egy élet re a sze mé lyi ség, az ar cu lat rész évé te he ti az
adott na pi po li ti ka jel le gét, mi köz ben az a po li ti ka már ré -
gen el tûnt a süllyesz tô ben.

S ha már a sze mé lyi ség és az ar cu lat ke rült em lí tés -
re: azért nem árt, ha leg alább mi, me ne dzse rek tisz tá ban
va gyunk ve le: a sztá rok több sé ge a va ló ság ban me sze nem
olyan, mint ami lyen nek a mé dia be ál lít ja ôket. Hosszan so -
rol hat nám az ese te ket, ame lyek meg üt kö zést kel tet tek a
na ív, vagy nem kel lô en ta pasz talt új ság írók ban, de per sze
so ha sem jut nak ki a szer kesz tô sé gek bôl, hisz az új ság író
leg kö ze lebb is anya got sze ret ne ké szí te ni a sztár ral. So sem
de rül ki, hogy a sztár ve rés sel fe nye ge ti meg az új ság írót,
hogy ne gyed mil li ót kér egy in ter jú ért, hogy rá bo rít ja az
asz talt ri port köz ben, hogy az elô re egyez te tett idô pont el -
len ére ha za kül di a meg je le nô új ság írót az zal, hogy „ma
nincs ked vem be szél get ni”, és így to vább.

De hogy mi lyen a sztár a va ló ság ban, vall juk meg,
nem is lé nye ges. Ugyan is egyet len va ló ság lé te zik csu pán:
amit lá tunk. Le het, hogy az csu pán lát szat, át ve rés, mû vi
ter mék, még is azt fo gad ja el a kö zön ség va ló ság ként.

Pa va rot ti tit ka nem ti tok

Nem gyô zöm hang sú lyoz ni, hogy sok kal in kább a mû vész
sze mé lyi sé ge, sem mint hi he tet le nül szép hang ja a Pa va rot -
ti-tör té net kul csa. Olyan két ség kí vül el sô ren dû éne ke sek,
mint Kirs ten Flags tad, Ni ko lai Ged da, Mel chi or vagy Zin ka
Mi la nov, Pa va rot ti hoz ké pest vi szony lag kis ha tást tet tek a
kö zön ség szé les ré te ge i re. Szük ség van rá, hogy a ki a la kí -
tott ar cu la ton túl a sze mé lyi ség alap vo ná sai is von zó ak le -
gye nek. Si mándy Jó zsef, igen ked velt te no ris tánk lel ké ben
mind vé gig meg ma radt egy sze rû, köz na pi em ber nek (két -
ke zi mun kás volt, amíg éne kel ni nem kez dett), s ez ké pes -
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sé tet te a köz vet len ség re. Ked ves sé ge és mo do ros ság nél -
kü li vi sel ke dé se szim pa ti kus sá és nép sze rû vé tet te egy
egész or szág szá má ra.

Pa va rot ti te hát nem csu pán azért nagy, mert jól éne -
kel. Ca ru so óta nem volt ilyen ope rai sze mé lyi ség. Ha egy
szo ba fes tô, mun ka köz ben éne kel ni kez dett, tár sa rög tön
így szólt hoz zá: mit akarsz, nem vagy te Ca ru so! És ma?
Nem vagy te Pa va rot ti, mond ja. Tény, hogy Car re ras is
gyö nyö rû en éne kelt bu da pes ti kon cert jén, még sem le he -
tett olyan ôr jön gô si ke re, mint olasz kol lé gá já nak a Sport -
csar nok ban, hi szen an nak sze mé lyi sé gé bôl su gár zik az
élet- és em ber sze re tet. Azon ban Pa va rot ti sem volt min dig
ilyen po pu lá ris me gasz tár. Pá lyá ja ele jén eset len volt,
nagy da rab, ma is mert nyílt, ked ves arc ki fe je zé sé nek még
mor zsái sem lát szot tak, ének tech ni kai hi á nyos sá ga i ról pe -
dig csak annyit: ma gas hang ja i ba ka pasz ko dott, s azok sem
vol tak túl fé nye sek. Az tán szé pen las san, az évek so rán ki -
a la kult a Pa va rot ti-imázs. Ér de mes sor ra ven ni e jel lem kép
alap ve tô össze te vô it. (Az imázsana lí zis, alap ve tô fon tos sá -
gú, cél ja a di ag nó zis és a te rá pia, meg vizs gál va a je len le gi
imázs eré nye it és hi á nyos sá ga it, az ide á lis nak, el éren dô -
nek ki tû zött imázst, a kon ku rens imázsok ké pét. Ez az
úgy ne ve zett au di tá lás egy éne kes ese té ben a lé te zô imázs
egé szen gyer mek ko rig va ló le bon tá sát je len ti.)

A Pa va rot ti-imázs össze te vôi:
✒ az éne kes ze né tôl tá vo li hobbik nak hó dol (fes -

tés, te nisz),
✒ nagy csa lád ve szi (il let ve ma már csak vet te) kö rül 

(há rom lá nya van),
✒ van egy egé szen ki csi lány gyer me ke,
✒ gyá sza is van: né hány éve meg halt új szü lött kis -

fia,
✒ kö vér (te hát meg van a fo gya té kos sá ga),
✒ na gyon gaz dag (va gyo na – üz le ti tran zak ci ó in kí -

vül – úgy száz öt ven mil lió dol lár ra te he tô),



ARCULATÉPÍTÉS 57

✒ sze re ti a spa get tit és a jó vö rös bort (no csak, én is 
sze re tem!),

✒ na gyon jó a hát térszto ri ja: sze gény a csa lád ja, 
ap ja pék, any ja do hány gyá ri mun kás, in nen küz -
di fel ma gát a csúcs ra.

Csak a fel so rol ta kat fi gye lem be vé ve Pa va rot tit sze re -
tik a spor to lók, a fes tôk, a nagy csa lá do sok, a kö vé rek, az
élet mû vé szek, a va gyo no sak, a sze gé nyek, (a spa get ti és
vö rös bor mi att még én is), szó val – a so vány, ká ka bé lû kö -
zép osz tály be li (és sü ket) ma te ma ti ku so kat ki vé ve – az
egész em be ri ség. Sze re tik és fi gyel nek rá. Volt idô, hogy a
nôi ma ga zi nok ból egyet len hé ten sem ma rad ha tott ki va la -
mi Pa va rot ti ról szó ló kis hír. Az új ság írók tud ják, hogy az
em be rek min dig ar ról igye kez nek több ér te sü lést gyûj te ni
és el rak tá roz ni, ami vel (aki vel) köz vet le nebb kap cso lat ban
van nak, ami hez (aki hez) szo ros ér zel mi vagy ér de kelt sé gi
szá lak fû zik ôket. S a mé dia eb bôl él. Egy cím lap ki vá lasz -
tá sa kor pél dá ul je len tôs sze re pet ját szik, hogy az adott
sztár A, B, vagy C ka te gó ri ás, van-e fu tó mû so ra a ke res ke -
del mi csa tor ná kon, ha igen, mi lyen né zett sé gû. Van nak
sztá rok, akik hez ne ga tív ér zé sek ta pad nak. Ve lük, ha va la -
mi bol do gí tó tör té nik is, ne héz el ad ni egy fri endly gos sip
ma ga zint, vagy egy úgy ne ve zett nôi bol dog ság ma ga zint. Ôk
a ke mény na pi bul vár la pok cím lap hô sei!

Az tán ott van nak a ré gi sztá rok, akik vagy be rág tak
az egész vi lág ra, ami ért együtt kell sze re pel ni ük fu tó sztá -
rocs kák kal (pél dá ul az el múlt két év ti zed ve ze tô szí nész -
nô je egy va ló ságs how hôs ével), és dac ból le mon da nak a
nyil vá nos ság ról („Én a ma guk lap já ban nem aka rok sze re -
pel ni!!!”), vagy ép pen hogy min den kö vet meg moz gat nak,
hogy be ke rül hes se nek a nagy pél dány szá mú új sá gok ba, a
nagy né zett sé gû té vé mû so rok ba.

„Is te nem, so sem gon dol tam vol na, hogy le me gyek
ku tyá ba, csak hogy a ma guk sze mét lap já ban le gyen ró lam



58 HOGYAN CSINÁLJUNK PAVAROTTIT?

há rom sor!” – fa kadt ki dü hö sen nem rég egy bul vá rúj sá gí -
ró nak egy ope ra é ne kes, aki vel mond juk húsz éve, majd
min den hó nap ban ol vas hat tunk in ter jút, min den kü lö nö -
sebb ap ro pó nél kül.

Jo gos volt a dü he?
És hát ne fe led kez zünk meg azok ról a hí res sé gek rôl

se, akik egye ne sen túl zás ba vi szik a pub li ci tást. A pop sztár,
aki ké pes volt el köl töz ni a csa lád já tól négy nap ra, csak hogy
meg ír has sák ró la a la pok, hogy vál ság ban a há zas sá ga. Vagy
az éne kes, aki nek meg je le nik az új le me ze, és még az nap
koc can egyet a Nagy kö rú ton, rög tön tár csáz za a bul vár lap
szer kesz tô sé gét, hogy küld je nek fo tóst, és a vil lo gó va ku fé -
nyé ben át nyújt egy pél dányt új le me zé bôl a má sik au tó tu -
laj do no sá nak. A PR-sze rel mek rôl ne is be szél jünk…

Le gyünk re á li sak: a sér tett ré gi sztá rok, a ku tyá ba le -
me nô hí res sé gek, a csa lád já tól el köl tö zô pop csil lag és tár -
sa ik ese té ben egya ránt el kel ne egy rá ter mett szak em ber,
aki fel vál lal ná a mé dia (a nyil vá nos ság) és a sztár kö zöt ti
kap cso lat tar tást.

A bál vánnyal va ló egye sü lés gyö nyö re

Pa va rot ti si ke re te hát könnyed gyô ze lem, hi szen az éne -
kes nek szin te sem mit sem kell ten nie a tö me gek szim pá ti -
á já nak el nye ré sé ért: min den a sze mé lyi sé gé bôl kö vet ke -
zik. Ilyen sze ren csés szi tu á ci ó ban a PR-nak csu pán az
adott té nyek kö zön ség hez va ló el jut ta tá sa, az az kom mu ni -
ká lá sa a fel ada ta.

Mind az élet bôl, mind a tö meg kom mu ni ká ci ós ku ta -
tá sok ból jól is mert az iden ti fi ká ci ós él mény. A „köz na pi
em ber” – tény le ges szán dé kot és leg több ször a tu da tos ság
ele mi fo kát is nél kü lö zô en – azo no sul ér de kes és je len tôs
sze mé lyi sé gek kel, és nem csu pán az egyes ri por te rek, él -
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spor to lók, szí né szek si ke ré vel, sor sá val, lát ha tó-ér zé kel he -
tô éle té vel, de a ki vá lasz tott mo dell arc ki fe je zé sét, já rá sát,
vagy akár hang hor do zá sát is utá noz hat ja. Kü lönb sé get kell
azon ban ten nünk a fél té keny és a szim pa ti kus azo no su lás
kö zött. Ne künk ez utób bi ra van szük sé günk, hi szen pél dá -
ul a sztár ral va ló azo no su lás egyik funk ci ó ja pszi chi kai
prob lé má ink ide ig le nes meg ol dá sa, az az lel ki egész sé günk
fenn tar tá sa, és ez csak be te ges ese tek ben egye zik a fél té -
keny ség, az irigy ség, ne tán a bosszú ér zé sé vel. Ha már a
lel ki egész ség rôl szól tam (amit a szaknyelv men tál hi gi é né -
nek ne vez), el kell mon da ni, hogy so kan a szín ház tól, film -
tôl, re gény tôl vár ják tény le ges éle tük kor ri gá lá sát. A hi á -
nyok és hi bák kom pen zá lá sa, ki e gyen lí tô szán dé ka min -
den ki ben mun kál ko dik. Eb ben a fo lya mat ban se gít a sztár,
a mû al ko tás vagy ép pen egy szí nes ma ga zin. Mert kér dem
én: va jon egy ne héz gaz da sá gi hely zet ben lé vô or szág ban,
mint a mi énk, mi ért vá sá rol ják olyan so kan a La kás kul tú -
ra cí mû la pot, mely több nyi re cso dá la to sabb nál cso dá la to -
sabb és so kak nak el ér he tet le nül drá ga la ká so kat és há za -
kat mu tat be? De is me rôs az a tí pu sú em ber is, aki nem
tud au tót vá sá rol ni, még is au tós ma ga zi no kat vesz, és au -
tó ka ta ló gu so kat gyûjt. Vagy pél dá ul, mi ért nincs a di vat be -
mu ta tók pást ja in ál ta lá ban kö vér kés mo dell, mi köz ben az
el hí zás nép be teg ség gé vált a vi lág szá mos ré szén? Miért sé -
tál a pás ton csu pa pár duc tes tû, tö ké le tes szép sé gû nô, mi -
köz ben az ut ca te le van mo let tek kel és so vá nyak kal? A
bál vány kell ne künk, aki kö zel van a tö ké le tes hez, aki re fel
le het néz ni.

Bár, hogy a sztár csi ná lás nál ma rad junk nem baj, ha
a bál vány ban van egy kis em be ri hi ba. Do min gó olyan,
mint egy gye rek, sok szor rá is ját szik a nôk anyai ér zé se i -
re. Sze gény Car re ras jó ké pû, gaz dag, hí res, de tud juk: iszo -
nyú le he tett ott fe küd ni a ha lál kar ma i ban. Pa va rot ti pe dig,
ez az igaz ság: kö vér. És hát me ne dzse re, Bres lin is ren de -
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sen le sze di ró la a ke reszt vi zet nem rég meg je lent A Ki rály
és én cí mû köny vé ben.

Esen dô, hús-vér em be rek. A szte re o tip, hét köz na pi
fi gu rá kat könnyeb ben kö zel en ge di ma gá hoz az át lag em -
ber. Ve gyük csak a leg né zet tebb té vé mû so rok egyi két, az
évek óta ver he tet len nép sze rû ség nek ör ven dô Ba rá tok
köztöt! Mint ha pa ti ka mér le gen mé rics kél nék az ér zel me -
ket (sze re lem, gyû lö let, fél tés, irigy ség…), s mint ha vegy -
kony há ban fej lesz te nék ki a fi gu rák sze mé lyi ség je gye it,
hogy évek re a kép er nyô elé sze gez zék az em be re ket.

Amed dig el me he tünk és amed dig nem

Szak em be rek gyak ran vi tat koz nak azon, sza bad-e (ér de -
mes-e) egy is mert em ber re, a sze mé lyi sé gé tôl tá vol ál ló ar -
cu la ti ele me ket rá erôl tet ni. S ha igen, ké pes-e ezt a sztár
ôszin tén vi sel ni, gya ko rol ni a nagy kö zön ség elôtt. Lo va gol -
tat hat juk-e fény ké pe ken és fil me ken Pa va rot tit, ha tud juk,
hogy – bár a sztár imád ja eze ket az ál la to kat – min dig is pa -
nasz ko dott a nye reg re, amely foly ton fel tö ri az üle pét, és a
lo vat is saj nál ja?

Ilyen lo vas kép több is ké szült. Ez alá tá maszt ja vé le -
mé nye met, mi sze rint min den, ami nem áll szö ges el len tét -
ben a mû vész kar ak te ré vel, „át ru ház ha tó” a sze mély isé gé -
re. Mert pél dá ul egy gyö nyö rû lo vas kép, no ha a nye reg tö -
ri a sztár üle pét, na gyobb si ker re szá mít hat, mint az egyéb -
ként a mû vész sze mé lyi sé gé bôl fa ka dó úszássze re tet, ame -
ri kaifilm-imá dat, vagy ne tán a body-bu il din ges múlt. Igen -
is, tart son a mû vész kis ku tyá kat, ha nem is ra jong ér tük,
vá sá rol jon min dig „Ame ri ka leg ked vel tebb jog hurt já ból”
(fô leg ha meg fi ze tik), ha ott hon rög tön ki is ön ti a WC-be
(csak le ne kap ja egy fo tós a mû ve le tet!), és a nap fé nyes
Ma u ri ti u son, Ha wa i on vagy a vi lág legd rá gább üdü lô he lye -
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i nek egyi kén ve gyen nya ra lót, még ha a szmogos Lon dont
sze re ti is job ban. De ne tá mo gas son po li ti kai vagy tár sa dal -
mi cso por to su lá so kat, ha nem szim pa ti zál ve lük, még ha
ez zel szé le sít het né is ra jon gói tá bo rát. Tart son ve lük jó vi -
szonyt, de ha együtt mû kö dés re ké rik fel, ud va ri a san uta -
sít sa el. Min den mû vész nek ma gá nak kell meg ta lál nia azt a
pon tot, ame lyen túl már nem éri meg az imázs á ért fel ad ni
az el ve it, és nem éri meg sze mé lyi sé gét az el vá rá sok hoz
ido mí ta ni. S ha sze mély isé gé nek né hány je gye az imázs át
vesz élyez tet né, még min dig van le he tô ség a más té ren va -
ló éssze rû, át gon dolt kor ri gá lás ra. Ca ru so pél dá ul egy ál ta -
lán nem adott a kül se jé re. Fal ta az édes sé get, nem bírt el -
len áll ni a fi nom sá gok nak. El hí zott és rosszul mu ta tott a
szín pa don. Imád ta to váb bá a so ka kat ri asz tó har sány sá got;
vér vö rös, or go na li la és bu gyi ró zsa szín mel lé nye ket és zok -
ni kat vett fel ru há i hoz, az el ma rad ha tat lan szé les ka ri má -
jú mi lá nói ka lap pal. Ugyan ak kor, ha nyu god tan úsz kált a
ten ger ben, és fel is mer ték, le fej tet te ma gá ról az ôt a für dô -
zôk ost rom gyû rû jé bôl ki men te ni igyek vô szál lo da szol gák
ke zét, el éne kelt há rom ná po lyi dalt, majd két órán át osz -
to gat ta az au tog ra mo kat.

Mi a konk lú zió? Hi báz ha tunk, té ved he tünk, csak az
ar cu la tunk bír ja el? Igen. A sztár, mint a ne ve is mu tat ja,
le gyen csil lag. De ez zel együtt le gyen em ber sza bá sú. Csil -
lag gal nem tu dunk azo no sul ni. De hogy egy sztár nak, mit
sza bad és mit nem, azt min dig az adott sze mély, kor, mû -
faj, ar cu lat és a kö zön ség dön ti el. Rob bie Wil li ams ügyet -
le nül len get te a ma gyar zász lót bu da pes ti kon cert jén. Így is
sze ret tük. Tony Cur tis eny hén szól va nem ta vasz il la tú
száj jal val lott sze rel met egy új ság író nô nek. Ez zel együtt is
el bû vö lô volt. El ton John me le gí tô ru há ban éne kel te el rá -
adásszá mát a Hô sök te rén. Meg ôrül tek ér te a ra jon gók.
Sop hie Mar cau tô lem két mé ter re rág ta a kör me it az ele -
gáns Le Me ri di en hall já ban. Vál to zat la nul sze re tem a film -
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je it. Pa va rot ti el vált, hogy hu szo né ves tit kár nô jét el ve hes -
se. Imázsa tö ret len. Do min go is ha son ló lé pést fon tol ga tott
egy ro mán kór is ta lány ked vé ért, az új ság írók nak azon ban
ez egy ál ta lán nem je len tett hú zó té mát a Mar git-szi ge ten
tar tott saj tó tá jé koz ta tón. John Mal ko vich mé reg drá ga sö -
tét öl töny ben ült egy talks how-ban, és egy ször nyû sé ges fe -
hér pa mut zok ni vi lá gí tott ki a nad rág szá ra alól. Ne ki nem
ár tott. Sin e ad O’Con nor lép ten, nyo mon szid ta a pá pát,
las san már nem lesz ka to li kus or szág, ahol kon cer tez het.
Mégis, „Nothing Compares To You” címû slágere verhe tet -
len nek bizonyult a toplistákon.

Tü kör nél kül ne smin kelj!

Le het sé ges per sze, hogy ezek a „ne ga tí vu mok” a sztárok
ima gó jának ré szei. A mai PR-szak em be rek kö zül so kan vall -
ják a „Vág juk po fon a köz íz lést!” – el vét. Nem egy in ten dáns
bot rá nyok kal pró bál ja meg ope ra há zá ra fel hív ni a fi gyel met.
Ja va sol ják pél dá ul, hogy az éne kes utaz zon egy ko le ra jár -
vánnyal súj tott af ri kai or szág ba, ra kas sa ki szí na rannyal me -
den cé je fa la it (ezt azért elôbb be szél je meg a me ne dzse ré -
vel, mi vel so kak sze mé ben ki vagy is ágot, nagy ké pû sé get je -
lent és el len szen vet hor doz), vagy – ahogy már szó volt ró la
– egy sze rû en csak mond ja le az elô adá sa it és tûn jön el, az
ég vi lá gon sen ki se tud ja, ho vá. (Bár ez a boly gó túl ki csi ah -
hoz, hogy egy pa pa raz zo rá ne ta lál jon, bár ho va is búj jék).

Ko moly ra for dít va a szót, ké szít sünk tu laj don ság lis -
tát, ír juk fel egy pap ír ra az éne kes leg jel lem zôbb tu laj don -
sá ga it. Áll ja nak ren del ke zé sünk re az in for má ci ók, hogy új,
szo kat lan mó don kom bi nál has suk ôket.

A fen ti pél dák kal ar ra sze ret ném fel hív ni a fi gyel met,
hogy bár elô nyös kü lön bö zô köz sze re tet nek ör ven dô tu laj -
don sá go kat fel ven ni, min dezt alá kell ren del ni a sze mé lyi -
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ség sa já tos sá ga i nak, az egyén ér té ke i nek, és le he tô leg eb -
bôl kell ki bon ta ni az egye dit, a sem mi hez sem ha son ló
imázst. Nem sza bad úgy jár ni, mint a mér nök, aki nem
ked vel te sze re tô je szô ke ha ját, s fe le sé ge haj szí né hez ha -
son ló ra, az az vö rös re fes tet tet te, ugyan azt a par fü möt vá -
sá rol ta mind két hölgy nek, min den fil met kü lön-kü lön
meg né zett ve lük, de mi kor tel je sen át va rá zsol ta a sze re tô -
jét, el hagy ta, mert rá jött, hogy a fe le sé gé bôl egy is elég.

Te hát a köz ked velt sab lo nok ból csak az egyé ni sé gét
nem vesz élyez te tô ket ve gye át az éne kes. Min den kép pen
össz hang nak kell len ni az alap ve tô adott sá gok és a ki a la kí -
tott (ki ala kí tan dó) ar cu lat kö zött. Épít he tünk „Pa tyom kin
fal va kat”, ahol a fa lak mö gött nincs sem mi, de ha ma rabb
le lep le zô dünk, mint hin nénk.

Mint már ko ráb ban em lí tet tem, itt hon a sztá rok ma -
guk ra van nak utal va, ezért né ha túl zá sok ba es nek, csak
hogy nyil vá nos sá got kap ja nak. Pedig ha nem ötperces
sztárságra vágynak, vigyázniuk kellene.

Az ör dög a rész le tek ben rej lik

Pa va rot ti pri vát, spon tán nak in dult, majd tu da to san ter ve -
zett imázs á vá ala kí tott jel leg ze tes szo ká sai; a nagy fe hér
ken dô kon cer te ken, vagy az, hogy min den elô adás elôtt ba -
bo ná ból haj lott szö ge ket ke res a hát só szín pa don (már a
vi lág min den ré szé rôl küld tek ne ki a ra jon gói, nem egyet
szín arany ból) szin tén a sztár hoz tar to zó „hó bor tok”. Ezek
nél kül már szin te nem is kel le ne a na gyér de mû nek. Sôt. A
hó bort, mint véd jegy, mint már ka jel zés él to vább, em lé -
kez tet ve a mû vész re. 

A pi ros ing 1955-tôl kezd ve Ja mes De an-t je len tet te.
A ruhadarab a lázadás szimbóluma lett. 
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Ami kor Do min go egy tíz év vel ez elôt ti MET-gá lán fe -
hér ken dô vel je lent meg, min den ki ha ho tá zott. Pa va rot ti a
leg job ban. A fe hér ken dô, mint jel, Pa va rot tit jel zi. Va jon az
Eif fel-to rony ról hány em ber nek jut na eszé be Lon don? Nem
vé let len, hogy ame lyik vá ros nak nincs pél dá ul sza bad ság-
szob ra, vagy pi si lô kis gyer me ke, Ha lász bás tyá ja, Hra dzsin ja,
szó val egye di és lát ha tó szim bó lu ma, az kény te len kre ál ni
va la mi egye dit. E szim bó lu mo kat a hoz zá juk nôtt in for má ci -
ók, ta pasz ta la tok, kép zel gé sek, és vá gyak te szik jel kép pé, az
imázs rész évé. Ahogy Da vid Vic to roff ír ja Már kasz te re o tí pi -
ák cí mû mun ká já ban: a már ka ké pek vá gyak kal, ide á lok kal,
töb bé-ke vés bé ho má lyos ér zel mek kel meg ter helt kol lek tív
kép ze tek. Ezek a vo ná sok a mí to szok kal ro ko nít ják.

Akad nak per sze mû vé szek, akik ki fe je zet ten el le ne
van nak az úgy ne ve zett „ma ní rok nak”. Car re ras pél dá ul
ha tá ro zot tan el ve ti a kü lön bö zô „di li ket”, s fel szó lít: ne fel -
tû nôs köd jünk fel es le ge sen! Ô más kép pen épí ti imázs át:
min den ki vel vég te le nül ud va ri as, hi he tet le nül ér zel mes,
ál ta lá ban gyö nyö rû és ara nyos ku tyá i val, gyer me ke i vel
fény ké pez te ti ma gát. Do min go iga zi ba rát, min dig kész
meg hall gat ni má so kat, szép ség ver se nye ken vesz részt
(mint zsû ri tag), gyak ran ének li – fi a ta labb spa nyol kol lé gá -
já hoz ha son ló an – a szé le sebb kö rök ben nép sze rû mu si ca -
lek be tét da la it, holly wo o di örök zöl de ket, és szí ve sen sze re -
pel a ma gas su gár zá si szám mal ren del ke zô ter mék rek lá -
mok ban (pl. az idôn ként ná lunk is lát ha tó ko sár lab da- és
tész ta rek lám ban). Né ha, na gyon rit kán per sze ôk is el kö -
vet nek PR-hi bá kat, de imázs uk olyan sta bil, hogy ezen a
szin ten ez már le het sé ges. Pa va rot ti meg en ged he ti, hogy
le mond jon egy Ver di Re qu i em-et a mün che ni sport csar -
nok ban (ami re az em be rek ki zá ró lag mi at ta vet tek je gyet),
s el néz he ti, hogy a kö zön ség ré szé rôl fütty kon cert kí sér je
en nek be je len té sét, és tün te tô taps vi har kö szönt se az elô -
adás vé gén a ki se gí tô ként be ug rott te no ris tát. Do min go
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már meg en ged he ti ma gá nak (sôt, mek ko ra rek lám fo gás!),
hogy le mez re éne kel jen egy Man ri co-Stret tát, mely nek be -
fe je zô ma gas C-jén el csuk lik a hang ja, s a pro duk ci ót így,
ja ví tat la nul tár ja a kö zön ség elé. Az iga zán nagy sztá rok
enn él na gyobb bal lé pé se ket is meg en ged het né nek ma guk -
nak, de nem te szik. An nál in kább te szik ezt mi fe lénk, ahol
még ve ze tô éne ke se ink is hal moz zák a vég ze tes PR-hi bá -
kat (Bi zony, egy ref lek tor fény ben ál ló mû vész jó for mán
min den hi bá ja az ima gó ját vesz élyez te ti). Si mándyt a leg -
na gyobb Er kel-te nor nak tar tot ták, hang ja igen nép sze rû
volt há rom év ti ze den ke resz tül. A hi bát ak kor kö vet te el,
ami kor hang sza lag cso mó ja után is el vál lal ta a sze re pe ket.
Így ha ma szó ba ke rül a mû vész, sok hoz zá ér tô ra jon gó nak
azon nal erôl kö dô ének lé se jut eszé be, pe dig Don Car lo sa,
Bánk bán ja má ig uto lér he tet len.

Egyéb ként egy olyan or szág ban, amely azo kat is el
tud ja pusz tí ta ni, aki ket sze ret, egy-egy PR-hi ba egyen lô le -
het az ön gyil kos ság gal.

Me mó ri ánk a mé dia

Nyu ga ton pon to san tud ják, hogy a mai kor em be re sok hi -
bát haj lan dó meg bo csá ta ni, mert meg ér tôbb, mint ôsei, de
elô de i nél ne he zeb ben fe lejt. Wag ner ope rá i nak egész so ra
bu kott meg a be mu ta tón, Ros si ni „A se vil lai bor bély”-át ki -
fü tyül te a kö zön ség. Még is al kot hat tak to vább, s más kor si -
ke re ket ér tek el. Is mert az olasz basszis ta ese te is, aki in -
disz po nált sá gá val tönk re tet te a múlt szá zad ele jén egy Bel -
li ni-mû be mu ta tó ját. Két hó nap ra rá Eu ró pa-han gos si kert
ért el Oz min ként, s még Lon don ba is meg hív ták ven dég -
sze rep lés re.

Ma száz szor kell zse ni á li san éne kel ned, hogy el is -
mer je nek, de hi bázz csak egy szer, s örök re el buk hatsz,
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mert a mé dia örök is mé tel ge té sé vel élet ben tart ja a hi bát.
So ha nem fe lej tet ték el Gi u sep pe di Ste fa nó nak, hogy in -
disz po nál tan éne kelt a Te at ro Co lon ban. Min den ki Pip pó -
ja volt, az „arany han gú pa csir ta”, de a Sca la ban, leg na -
gyobb si ke re i nek csú csán is össze bó lin tot tak az em be rek:
„sze gény, Bu e nos Ai res ben azért na gyon le sze re pelt, ma is
errôl írtak a lapok”. 

Pip po pá lyá ja egyéb ként is rö vid volt, fék te len élet -
mód ja mi att gyak ran éne kelt rosszul, s ha mar vissza kel lett
vo nul nia. Va ló szí nû leg nem is mer te, vagy – pénz ügyi okok -
ból – nem is mer te el az ide vo nat ko zó alap sza bályt: nem
éne kel ni sza bad, de rosszul éne kel ni so ha! In kább mond -
junk le egy elô adást, ez sok kal ki sebb csa pás imázsun kat
te kint ve, mint rosszul vé gig éne kel ni azt.

Per sze nem csak egy éne ke si gik szer rel, de, mint már
idéz tünk rá pél dá kat, egy nyi lat ko zat ban tett meg gon do lat -
lan szócs ká val is el le het ve szí te ni a szim pá ti át, fel le het for -
gat ni az imázst. Ez saj nos for dít va nem mû kö dik: egy jó
gesz tus nem hoz rend be egy rossz ar cu la tot. Ezért fon tos az
egy ko ri gyá ros vé le mé nye, amely sze rint, ha vá lasz ta nia kel -
le ne, hogy mit tart son meg, a gyá ra it vagy az üz le ti hír ne vét,
gon dol ko dás nél kül az utób bit vá lasz ta ná. A gyá ra kat 90 nap
alatt fel le het épí te ni, a hír név hez évek kel le nek.

Azért, mert va la mit nem le het meg fi zet ni,
nem ad ják in gyen

A jó imázsal ko tók, PR-fô nö kök te hát nagy gon dos ság gal és
hoz zá ér tés sel épí tik fel vé den cük ké pét. Pon to san tud ják,
hogy a sztá rok nyu gal mat és ma ga biz tos sá got su gár zó mély
ma gán hang zók ural ta ne vé tôl, dé li tem pe ra men tu mos mi -
vol tu kig min den ap ró moz za nat nak je len tô sé ge van az
imázs szem pont já ból. Va ló ban ap ró sá gok, de ége tô szük ség
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van rá juk, ha nem akar az éne kes a ver seny bôl ki es ni. Ho -
gyan kell pél dá ul a szín pa don vissza men ni taps ra, sôt, ho -
gyan kell vas tap sot kip ro vo kál ni? (Ná lunk idôn ként ki tû nô
szí né szek el játsszák a Ham le tet, hol tan össze rogy nak,
majd utá na vi gyo rog va haj lon ga nak a függöny elôtt, s ez zel
az egész es te él mé nyét el ront ják.) Vagy hogy mi lyen nyak -
ken dô, ing il lik eh hez vagy ah hoz az öl töny höz, ho gyan
kell az ut cán meg je len ni a nyil vá nos ság elôtt? Meg kell ér -
te ni Do min go vagy Pa va rot ti tü rel mét, amint egy fá rasz tó
elô adás után az ope ra há zak ra jon gói-klub já ban órá kig el -
be szél get nek az au tog ram mért vá ra ko zók kal, mind egyi -
kük höz van egy ked ves sza vuk, s nem moz dul nak, míg a
leg utol só lá to ga tó vá gya it is ki nem elé gí tet ték. Lát hat juk
Gig lit, amint a Tél apót játssza a New York-i ren dô rár vák -
nak a sa ját há zá ban fel ál lí tott ka rá csony fa alatt (hí res
fény kép!), vagy amint Ve len cé ben éj fél kor el ro han a Fe ni -
ce ope rá ban meg tar tott ra gyo gó, jó té kony cé lú kon cert rôl,
hogy a Pi az za San Mar co csil lag fé nyé ben meg is mé tel je mû -
so rát a gon do lá sok ból, kony ha le gé nyek bôl és kis pén zû
nász utaspá rok ból ál ló kö zön ség nek. Lát ni, ahogy 1917-
ben a Pi á vén éne kel a ka to nák nak…

„Mi cso da mû vész!” – mond ják a la i ku sok.
„Mi cso da PR!” – mond ják a hoz zá ér tôk.
„Mi cso da imázs!” – mon dom én.
A saj tó köz ben ál lan dó jel zôk kel, cím kék kel lát ja el

az in du ló kat és be fu tot ta kat egya ránt, se gít sé gé re si et ve a
lus ta vagy bi zony ta lan pol gár nak a ska tu lyá zás ban. Így ta -
pad nak szin te epo szi jel zôk a sze mé lyi sé gek hez: a nagy
Ca ru so, az is te ni Cal las. (Vi gyá zat! Szá mos pél da van ne -
ga tív jel zôk re is!) Ez a mi ti zá lás hoz zá tar to zik a hír név hez,
amely – töb bek kö zött a saj tó és egyéb szak mai hír csa tor -
nák ef fé le mun kál ko dá sai kö vet kez té ben – fel erô sí ti a vá -
ra ko zást. Így az tán az éne ke sek új ope ra há zak ba ér kez vén
sok szor ener gi á juk tel jes egé szét a „hal lo má sok nak” va ló
meg fe le lés re for dít ják.
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Sok te het ség nek per sze a hír név so sem ada tik meg
(na gyon rit kán vi szont te het ség nél kül is meg sze rez he tô).
Mon ser rat Ca bal lé hosszú éve ken át Né met or szág ban és
Svájc ban fan tasz ti kus elô adá so kat pro du kált, de sen ki sem
for dí tott rá kü lö nö sebb fi gyel met. Ô ma ga – er re em lé kez -
ve – már fel ka rolt fi a tal te het sé ge ket, így pél dá ul a kez dô
Car re rast, és a te no ris ta szá má ra, az ak kor már szop rán -
sztár nak szá mí tó Ca bal léval va ló ének lés biz to sí tot ta a hír -
ne vet. Pa va rot ti is az is me ret len ség to rok szo rí tó ér zé sé vel
ér ke zett Ame ri ká ba, és ke mény stá ci ó kat kel lett vé gig -
szen ved nie a hír né vig ve ze tô úton. A fi a ta lok meg is mer te -
té sé nek meg könnyí té sé re hoz ta lét re a Pa va rot ti-ének ver -
senyt, tud ván: sok kez dô éne kes ala poz hat ja meg a kar ri -
er jét egy ver se nyen va ló he lye zés sel, hi szen a pénz dí jak
mel lé leg több ször egy ope ra há zi szer zô dés is jár.

(Van egy hoz zánk kö zel ál ló, konk rét pél da is Pa va -
rot ti atyai ma ga tar tá sá ra. Ami kor tíz év vel ez elôtt fel lé pett
az Er kel Szín ház ban a Bo hé mé let ben, ak kor a tí ze zer dol -
lár és a fe hér li pi cai mén mel lé egy kez dô fran cia éne kes -
nô bu da pes ti fel lé pé sét kér te az ope ra ház igaz ga tó sá gá tól.
Ar ról Pa va rot ti már nem te he tett, hogy a hölgy, aki a Sze -
rel mi báj italban akart fel lép ni, nem tud ta sze re pe je len tôs
ré szét, és így a kar mes ter – az utol só pil la nat ban – kény te -
len volt te te mes mennyi sé get húz ni a par ti tú rá ból.)

Né ha, jó han gú, de rosszul me ne dzselt éne ke sek hez
olyan las san ér ke zik el a hír név, hogy mi re meg is me ri ôket
a pub li kum, már csak hal vány után za ta ik egy ko ri ön ma -
guk nak. (Ilyen volt pél dá ul Cal las.)

A nye rô név: két szó négy szó tag gal

Tény, hogy az a faj ta hír név, amely rôl a fe je zet ele jén szól -
tam, s amellyel az éne ke sek ope rai kö rö kön kí vül is nagy
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tö me gek elôtt nép sze rû ek, na gyon rit ka. Egy ge ne rá ci ón
be lül mind össze né hány éne kes sel tör té nik meg a cso da.
De ha meg tör té nik, ak kor az imázs szin te sért he tet len. Sôt,
az éne kes ne ve, mint ar ról már ír tam, im má ron már ka név:
ô és az ope ra mû fa ja eggyé vá lik.

Apropó, név! Nem rég ta lál koz tam Bernd We i dung gal.
Hogy ki az a Bernd We i dung? Ak kor mon dom más képp:
nem rég ta lál koz tam Tho mas An dersszel. Ugye, így már
mind járt más? Ki ne em lé kez ne a Mo dern Tal king szép fiú -
já ra? Pe dig We i dung és An ders egy és ugyan az a sze mély.
Az éne kes nek a me ne dzse re ja va sol ta, hogy vál toz tas sa
meg a szü le i tôl ka pott és örö költ ne vet, ami ért per sze rög -
tön ô lett a csa lád fe ke te bá rá nya (ro ko nai má ig Bernd nek
szó lít ják). Vi szont a ra jon gók ki tud ták mon da ni a ne vét.

Köz is mert, hogy a fo gyasz tó is gyak ran hasz nál ja a
nép sze rû már ka ne ve ket az egész áru faj ta meg je lö lé sé re. A
Fri gi da i re vagy a Gil let te ere de ti leg már ka ne vek vol tak, ma
már azon ban fri dzsi der rôl és zsi lett rôl be szé lünk, bár mi -
lyen le gyen is a va ló di már ka. Pa va rot ti ne ve – amely nek
ki ej té sét il le tô en a Ko dak hoz, Per sil hez, As pi rin hoz ha son -
ló an alig van kü lönb ség a nyel vek kö zött – min den ki szá -
má ra az ope rá val egyen lô. És per sze a kö vér, sza kál las
olasz ké pe e ter mék emb lé má ja, az az nem más, mint pél -
dá ul a Mer ce des há rom ágú csil la ga. Az is nagy elôny, ha
egy név egye di, nem túl hosszú. Egy egy szó ta gos név
(Kent, Taff) rek lám ér té ke a két szó ta gos név há rom szo ro -
sa, mi vel em lé ke ze ti és meg kü lön böz te té si le he tô sé ge lé -
nye ge sen ma ga sabb, mint a két szó ta go sé. Leg ha té ko -
nyabb nak a sza kér tôk még is azt a már ka ne vet tart ják,
amely két szó ból és négy szó tag ból te vô dik össze: Co ca-
Co la, Remy Mar tin, „Pa va-rot ti”.

A sztár szob ra szin te le dönt he tet len. Igaz, sok vájt fü lû ope -
ra ra jon gó fa nya log va pa na szol ja, hogy Pa va rot ti min dent a
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sa ját stí lu sá ban éne kel. Ezért nem hi te les, sôt, szám ta lan -
szor bán tó an mo do ros a da lé nek lé se. Szí nész nek sem túl jó,
ijesz tô en di let táns nak tû nik a szín pa don. Még is, ezek az em -
be rek min dig ott van nak az el sô vá sár lók kö zött a te no ris ta
egy-egy új dal le me ze vagy MET-be li fel lé pé sé nek vi de o fel vé -
te le meg je le né se kor. Mert von zód nak hoz zá, mint éne kes -
hez, és mint sze mé lyi ség hez. Nos, tu laj don kép pen e von za -
lom fel éb resz té se és meg tar tá sa az imázscsi ná lás lé nye ge. És
ha hi szik, ha nem, ez is egy faj ta mû vé szet.
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A publicitás

Ha a mé dia tud ja, min den ki tud hat ja

„…Ri chard Ni xon nak vi szont nem le he tett pa na sza a saj -
tó ra. Min den ho va el kí sér te egy klakk, amely gyak ran nem
csak ôt hur ráz ta, ha nem le hur rog ta el len fe lét, Vo or hist. Ez
már kö zel járt a meg fé lem lí tés hez. Ugyan ak kor az L. A. Ti -
mes ha sáb ja in meg kezd ték a Ni xon-ikon, a li li o mos lo vas
fi gu ra ki ala kí tá sát. Fi a tal. Egye nes. Há bo rús ve te rán. Kvé -
ker szár ma zá sú, de nem hú zó dik a harc tól. Csa lád apa.
Nem ke rül ge ti a for ró ká sát… Ni xon és Lyndon B. John son
nagy gon dot for dí tott a saj tó ra, de ’59-tôl kezd ve a te le ví -
zió las san, fo ko za to san új po li ti kai sze rep kört ala kí tott ki
Ken nedy szá má ra. Egy sze rû en sztár lett be lô le. A te le ví zió
szá má ra, ki vált képp ab ban a kor ban, ami kor a kö zön ség
még nem te kin tet te gya nús nak a csil lo gást, va ló ban olyan
tu laj don sá gai vol tak, mint egy film csil lag nak. A te le ví zió
ré vén sze mé lye kö rül ger jesz tett iz gal mi ál la pot nagy se gít -
sé gé re volt a saj tó ban. Ken nedy leg na gyobb té vé di a da la ab -
ban az év ben a Ri chard Ni xon nal ví vott el sô te le ví zi ós vi -
tá ja volt… At tól a nap tól ha nyat la ni kez dett a kor mány zó
párt fe je se i nek ha tal ma, és az el nök je löl tek is más ként fes -
tet tek, mint ré gen: ele gán sabb öl tönyt, de rék ban kar csú sí -
tott za kót vi sel tek, ha ju kat kis sé hosszabb ra nö vesz tet ték,
mert a kép er nyôn a nor má lis haj vi se let a kez dô dô ko pa -
szo dás ré mét idé zi fel. Még a sze rep lôk sza ga is más lett: a
ré gi szi var bûzt a koz me ti kai sze rek il la ta vál tot ta fel, de a
je löl tek fér fi as sá gá ra, ma chis mo-já ra va ló te kin tet tel né -
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me lyik té vé tár sas ág, így a CBS is, szi go rú ren del ke zés sel
ki til tot ta a fény ké pé sze ket a smink szo bá ból a fel lé pés
elôtt. A je löl tek és me ne dzse re ik et tôl fog va idô be osz tá su -
kat nem annyi ra vá ro sok hoz és ál la mok hoz, sok kal in kább
a te le ví zi ós pi a cok hoz iga zí tot ták. Ez már a te le ví zió vi lá ga
volt, il lett is hoz zá: a je löl tek nek el kel lett ad ni uk ma gu -
kat… John son kü lö nö sen nagy gon dot for dí tott az írott saj -
tó ra. Pon to san tud ta, mi kor van a lap zár ta, tud ta, hogy
New Yorkban a pén tek a hét leg fon to sabb nap ja, a cikk-írás
ide je. Was hing ton ból te hát csü tör tö kön kell el kül de ni az
anya go kat…”

Azt gon do lom, Da vid Hal bers tam: Mert övék a ha ta -
lom cí mû köny ve a PR egyik alap mû ve, bib li á ja. A pub li -
cityvel va ló kap cso la té pí tés, is mert ségszer zés, imázsala kí -
tás al fá ja és ome gá ja ez a mû.

Ma nap ság is mert sé get sze rez ni vi szony lag könnyû,
de könnyû azt el ve szí te ni is. A tö meg kom mu ni ká ció pil la -
na tok alatt fel kap egy ne vet, na po kig, eset leg he te kig for -
gat ja, az tán a név el tû nik a mé di á ból és az em lé ke ze tünk -
bôl is. Mint Andy War hol mond ta: a jö vô ben min den ki hí -
res le het egy ne gye dó rá ra. Az itt kö vet ke zô ol da la kon se -
gít sé get sze ret nék nyúj ta ni a me ne dzse rek, PR-szak em be -
rek, és pub li ci tás-ügy nö kök szá má ra az is mert ség meg ter -
ve zé sét és meg tar tá sát il le tô en, hogy ügy fe lük szá má ra ne
csak egy ne gye dó rá ra sze rez zék meg a hírt, s ne vet.

Aki nem hír, az nincs

A hír, a hírér té kû köz lés min dig a leg fon to sabb ele me volt
a kom mu ni ká ci ó nak, és így a tö meg kom mu ni ká ci ó nak is.

Má ra a hír még fan tasz ti ku sabb ér ték ké nôtt. Vi lá gunk -
ban aki és ami nem hír, az nincs. Az in for má ció ma a le gér -
té ke sebb áru cikk, min den üz let ág ban. A hír leg jobb cso ma go -
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ló esz kö ze pe dig a szto ri. A fo gyasz tó meg kö ve te li a ma ga na -
pi szen zá ció ját, így a hír egy re gyak rab ban ön ger jesz tô: tör té -
nés hí ján – bi zo nyos ön tör vé nyek és di vat hul lá mok sze rint –
meg csi nál ja ön ma gát. De mi ért hagy nánk a kó sza hír re meg
az új ság írók ra ezt a mun kát? Mi ért ne mon da nánk el mi a
szto rit, a mi szto rin kat? A pub li ci tás ugyan is nem más, mint
cél za to san ter ve zett, hír ér té kû vé for mált üze ne tek ter jesz té -
se a ki vá lasz tott mé di u mo kon ke resz tül va la mely szer ve zet
vagy sze mély ér de kei ki fe je zé sé nek és ér vé nye sí té sé nek elô -
moz dí tá sá ra – szol gál ta tá si díj fi ze té se nél kül.

A hí rek 99 szá za lé ka szá munk ra ér dek te len vagy kel -
le met len in for má ci ót tar tal maz. Még is min den reg gel meg -
hall gat juk a hí re ket, és es te meg néz zük a hír adót. Min den
nap meg vá sá rol juk a szin te sem mi va ló ban új és ér de kes
ese mény rôl nem tu dó sí tó új sá got is. Igé nyünk van az in for -
má ci ók ra, bár le het, hogy ezt az igényt a ránk zú du ló in for -
má ci ós la vi na kel tet te fel. Kell, mert van. És egy re több van.
Ki mu tat ták, hogy az egyes em ber egy nap alatt kb. 80 ezer
kü lönál ló in for má ci ót ké pes be fo gad ni, ez zel szem ben már
most át la go san mint egy 250 ezer in for má ci ó val áraszt ják el.

Idô szá mí tá sunk kez de té tôl az em be ri ség tu dá sál lo -
má nya leg alább hét szer két sze re zô dött meg. El ôször idô -
szá mí tá sunk sze rint 1–1750-ig, majd 1750–1900-ig, 1900–
1950-ig, és vé gül év ti ze den ként. Ez a fo lya mat egy re gyor -
sul. A nö vek vô tu dá si gény pe dig egy re több in for má ci ót
igé nyel. A me ne dzser nek a kö zön ség és a mé dia ré szé rôl
je lent ke zô in for má cióéh sé get kell fel hasz nál nia ar ra, hogy
a mû vész tör té ne te it el mond ja.

Mit, ki nek, hol, ho gyan és mi ért?

A mé dia el lá tá sa ér de kes, de tár gyi la gos in for má ci ók kal, és
kis szí nes szto rik kal se gí ti leg in kább em be rünk imázs át a
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kö zön ség gel meg is mer tet ni és meg sze ret tet ni. Ez nem hir -
de tés, nem rek lá mo zás, mi vel sem az idô ért, sem a he lyért
nem fi ze tünk, vi szont az elôb bi ek kel szem ben az a hát rá -
nya, hogy az anyag, ke zünk bôl ki ke rül ve, szá munk ra el len -
ôriz he tet len né vá lik, nincs be le szó lá sunk ab ba, hogy mi kor,
hol és ho gyan hasz nál ják fel üze ne tün ket. Ezért kell a PR-
szak em ber nek tud nia, hogy MIT, KI NEK, HOL, HO GYAN,
MI ÉRT és eset leg KI VEL kel le ne el mon dat nia. 

A PR-osnak há rom te rü le ten kell ala pos is me re tek kel
ren del kez nie. Tö ké le te sen kell is mer nie, ami rôl szól ni kí -
ván, va la mint a kom mu ni ká ci ós csa tor ná kat, és a cél kö zön -
sé get. Ezen be lül is mer nie kell „ter mé ke” sze re pét a cél kö -
zön ség, a fo gyasz tó éle té ben. So ha ne ke zel je a kö zön sé get
massza ként. Az in for má ció ha tá sa ép púgy vál to zik a cél zott
kö zön ség cso por tot el ér ve, ahogy a fény meg tö rik a víz csep -
pe ken. És a kü lön bö zô csep pe ken min dig más kép pen tö rik
meg a fény. A PR-szak em ber nek le gyen ér zé ke a hír ér té kû
in for má ci ók fel is me ré sé hez, le gyen ké pes hí re ket ír ni és el -
ad ni, és le gyen ener gi á ja e na gyon ke mény mun ká ra, il let ve
a ku dar cok el vi se lé sé re. Mert eb ben a mun ká ban lesz nek
ku dar cai.

Mint min den pi a co ri en tált te vé keny sé get, ezt is egy
terv, egy lis ta ké szí té sé vel kell kez de nünk. Ez az úgy ne ve -
zett nyil vá nos sá gi terv el sô sor ban a cél ja in kat tar tal maz za.
Ilyen cé lok le het nek pél dá ul az em be rek in for má lá sa az
éne kes múlt já ról és ter ve i rôl, a kö zön ség be csá bí tá sa az
elô adá sok ra, az éne kes fel fut ta tá sa: vé den cünk le gyen az
or szág (ne tán a vi lág) el sô tíz éne ke se kö zött, és a ne vé vel
bár mit el le hes sen ad ni. Ter mé sze te sen ezen a lis tán meg
kell je löl nünk, hogy mely cé lok él vez ze nek el sôbb sé get, és
ezek re kell össz pon to sí ta nunk.
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Sze ret, nem sze ret, szív bôl, iga zán

A kö vet ke zô lé pés a meg cél zott kö zön ség és a hoz zá ve ze -
tô csa tor nák (új sá gok, rá di ók, té vék, ren dez vé nyek, mû so -
rok stb.) meg ta lá lá sa és elem zé se.

Egy je ru zsá le mi pop kon cert (ilyen is van ar ra fe lé!)
elôtt, ame lyen kint ta nu ló egye tem is ta ként csá pol tam az
orosz emig rán sok ból ál ló Ma si na ne vû egy üt tes nek, min -
den jegy hez egy pap ír la pot kap tak a né zôk. A la pon a kö -
vet ke zôk re kér dez tek rá a kon cert szer ve zôi: név, cím, te -
le fon szám, e-ma il, élet kor, nem, fog lal ko zás, is ko lai vég -
zett ség, ked venc ze nei irány zat, hány le mezt vet tem ta -
valy, ked venc ma ga zin.

Nem volt kö te le zô ki töl te ni, de aki meg tet te, az be -
dob hat ta egy ha tal mas ur ná ba a pénz tár mel lett, és ka pott
egy Ma si na-ki tû zôt. Frap páns meg ol dás! A szer ve zôk azon -
nal tud ták, hogy több sé gé ben hány éve sek, mi lyen is ko lai
vég zett sé gû ek, mi lyen ne mû ek, mi lyen ér dek lô dé si kö rû ek
sze re tik a Ma si nát. Gon do lom, leg kö ze lebb már ezek re az
in for má ci ók ra épí tet tek a mar ke tingter vük ben.

Jimmy Jam és Terry Le wis nem ki sebb sztá rok mö -
gött vég zett hát tér mun kát, mint Be yon cé, Sting, vagy Rod
Ste wart. Ôk ket ten úgy gon dol ják, hogy bár a mar ke ting
mind a négy „P” be tûs ele me (pro duct, pri ce, pla ce, pro -
mo ti on) lét fon tos sá gú, az alap ve tô lé pés még is a cél kö zön -
ség ki je lö lé se.

Rög tön pél dát is hoz nak: „Végy egy pap ír la pot, csi -
nálj egy táb lá za tot négy rub ri ká val. Az el sô fö lé írd oda,
hogy ter mék. A má so dik fö lé, hogy cél cso port. A har ma dik
fö lé, hogy a cél cso port jel lem zôi. A ne gye dik fö lé, hogy el -
adá si pon tok. Na, ak kor le gyen a ter mé ked mond juk egy
nyá las fiú csa pat, öt ki dol go zott tes tû áloms rác cal. A cél -
cso port? Egy ér tel mû: 13-15 éves lá nyok. A cél cso port jel -
lem zôi? Füg get le ne dé si óhaj a szü lôk tôl, tan árok tól, pu -
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ber tás ko ri za va rok. El adá si pon tok? Egy ér tel mû: ná luk
kis sé idô sebb, von zó fi úk, ro man ti kus da lok kal a re per to á -
ron. De lás suk ugya nezt, ter mék ként egy elekt ro ni kus
tánc da lo kat elô adó szin ti-po pos sztárt je löl ve meg. Cél cso -
port a 19-24 éves fi a ta lok. Jel lem zô ik: pár ke re sés, szó ra ko -
zá si vágy. Út a biz tos el adás hoz? Hosszú, tánc ra al kal mas,
nem túl vál to za tos tem pó jú szá mok.”

Ijesz tô, igaz? Mint ha egy kémiai laborban, szigorú
szabályok szerint kevernénk ki a cél cso por to kat, az igé nye -
ket. Pe dig így kell. És mi nél inkább betartjuk a keverési
szabályokat, an nál na gyobb lesz a ta lá la ti arány.

A kö zön ség ki je lö lé se után fon tos, hogy jó em pá ti ás
kész sé günk le gyen. Vé gig kell pél dá ul gon dol ni: va jon ho -
gyan és mi vel le het ne ben nün ket a ki je lölt cél fe lé csá bí ta -
ni? Te gyük fel ma gunk nak a kér dést: mi az, ami en gem Do -
min go-ra jon gó vá ten ne? A kér dés re adott vá la sza ink ér vé -
nye sek lesz nek a kö zön ség egy bi zo nyos kö ré re. Ne künk
azon ban pon to san meg kel le ne ta lál ni a po ten ci á lis ér dek -
lô dôk kö rét, s ez egy éne kes ese té ben elég ne héz. A szno -
bok úgyis el men nek ope rá ba, min den je len tô sebb le mezt
meg vá sá rol nak. A fi a tal egye tem is ták, fô is ko lá sok, ha a ka -
ka sül lô rôl is, de meg né zik az elô adá so kat, ki kop lal ják a
hang zó a nyag árát. A szak ma be li ek szak ma i lag ér de kel tek,
míg az ope ra iránt ér dek te le nek és a nyug dí ja sok nem ké -
pez nek po ten ci á lis vá sár ló kö zön sé get. Elôb bi ek ér dek lô dés,
utób bi ak pénz hi á nyá ban. Még is mind annyi an fon to sak le -
het nek a szá munk ra. A fi a tal ta nu lók fel nôt tek lesz nek, és
be fo lyá sol ják majd a kö rü löt tük lé vô vi lá got. A szak ma be li -
ek irányt ad nak, ôk dob nak fel ne ve ket, a szno bé ria csu pán
át ve szi azo kat, s di va tot csi nál egy-egy in du ló mû vész bôl.
Az idô köz ben el tá vo lo dott nyug dí ja sok, kis pén zû tan árok
és tit kár nôk, akik egyéb ként örök re el je gyez ték ma gu kat az
ope rá val, egy kis anya gi tá mo ga tás sal könnye dén vissza hó -
dít ha tó ak a mû faj hoz, kör nye ze tük ben szó szó ló ink lesz -
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nek, és ez az ap ró be fek te tés sok szo ro san meg té rül. (Mis -
kol con pél dá ul a pre mi e rek elôt ti na pon „mun ka nél kü li
elô adást” tar tot tak né hány éve, ame lyet az ál lás ta la nok és
csa lád tag ja ik in gyen te kint het tek meg. Mel les leg so ha nem
ta lál koz tam még ná luk kri ti ku sabb kö zön ség gel.) Egy em -
ber éle té ben körülbelül két száz öt ven má sik em ber re van
ha tás sal. Elég, ha csak fe le annyi nak kel ti fel az ér dek lô dé -
sét min den egyes cél sze mély. Akik te hát szim pa ti zál nak az
ope rá val, azok ha mar meg nyer he tô ek, akik pe dig vi szo lyog -
nak tô le, azo kat hi he tet len (és nem va ló szí nû, hogy meg té -
rü lô) ener gi á ba ke rül ne a mi ol da lunk ra ál lí ta ni. Cél kö zön -
ség ként te hát meg je löl het jük azt a ré te get, amely a két vég -
let kö zött he lyez ke dik el. Ez az úgy ne ve zett köz tes, bi zony -
ta lan tö meg dön ti el a po li ti kai vá lasz tá so kat is.

Az ope rát il le tô en ez a meggyôz he tô ré teg a fel sô-kö -
zép és a te he tô sebb kö zép osz tály tag ja i ból, il let ve az egé -
szen fi a ta lok ból áll.

Ha nem ér ted meg, aki nem ért meg, 
so ha sem ért meg

Ha meg ta lál tuk ôket, néz zük, mi lyen fél-, vagy egé szen ha -
mis in for má ci ók kal ren del kez nek az ope rá ról és az éne ke -
sek rôl. Né ha mély sé ge sen sért ve érez het jük ma gun kat eze -
ket a té nye ket meg is mer ve. Ezért a leg jobb, ha er re az idô -
re kö zöm bös sé tesszük a ma gunk szá má ra az ope rát. Sôt!
Meg pró bál juk meg ér te ni a dur vább vé le mé nye ket is.

Ahogy egy ked ves is me rô söm mond ta; az ope ra szín -
pa don kö vér szop rá nok or dít ják gör be lá bú, tör pe te no rok
ké pé be, hogy „Sze rel mem!”. Köz ben ék te len csin nad rat ta
szól a ze ne ka ri árok ból, és mi vel a szö veg bôl egy szót sem
ér tünk, azon kez dünk ha ho táz ni, hogy az iz zadt ság csep -
pek rá cso kat húz nak a hó ri hor gas basszista smink jé re.
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Ne ga tív elô íté le tek? Klasszi kus szte re o tí pi ák? Vál -
toz tasd meg ôket!

Nem lesz könnyû dol god. Ahogy McPhee ír ja a kul tu -
rá lis túl élés rôl ki fej tett el mé le té ben: „a fil men kí vül a ha la -
dó mû vé szet ma a nem be a va tot tak szá má ra lé nye gé ben
hoz zá fér he tet len; ter mé sze té nél fog va nem nép sze rû, mert
ki fe je zé si esz kö zei egy hosszas, zárt fej lô dés fo lya mán bi -
zo nyos tol vaj nyelv vé ala kul tak. Nép sze rû csak fi a tal mû vé -
szet le het, mert min den, hosszabb múlt ra vissza te kin tô
mû vé szet meg is me ré sé hez is mer ni kell a ko ráb bi pro duk -
tu mo kat, a már meg ha la dott fej lô dé si fo kot.”

De va jon hogyan nyerd meg a ke vés bé kép zet te ket?
Ho gyan vedd rá a po ten ci á lis kö zön sé get, hogy fi gyel jen rád?

Min den út a mé di án ke resz tül ve zet Ró má ba

A Laj tá tól ke let re még min dig akad nak po li ti ku sok és mû -
vé szek, akik úgy gon dol ják, hogy ôk és a mon dan dó juk, il -
let ve a mû vé sze tük van olyan ér de kes és ér té kes, hogy
szin te rá be szé lés nél kül „el kel je nek”. Ma gya rul: az ô bo -
ruk nak nem kell cé gér. 

Saj nos té ved nek.
Nincs olyan al ko tó, vagy po li ti kus, aki nek a hí re a saj -

tó, a rá dió, a té vé se gít sé ge nél kül ma nap ság el jut na a kö zön -
ség hez. Sem Pa va rot ti ról, sem Ma don ná ról, sem Clin ton ról
nem tud nánk sem mit, ha nem szól na ró luk a mé dia. Az ok -
ta tá son, ne ve lé sen kí vül ez a mo dern kor egyet len esz kö ze,
amellyel va ló ban be fo lyá sol hat juk az em be rek ér dek lô dé si
irá nyát, vi sel ke dé sü ket és vé le mé nyü ket.

Is mét lem, ha ha té kony kom mu ni ká ci ót aka runk,
min dig leg alább két irányt kell fi gye lem be ven nünk. Az
egyik a kö zön ség, a má sik a mé dia fe lé mu tat. Ez a gon dol -
ko dás a pub li ci tá si mun ka alap ja. A ke res ke de lem ben köz -



A PUBLICITÁS 79

hely, hogy ugyan azt a ter mé ket több nyi re más kép pen „ad -
juk el” egy ti né dzser nek és egy negy ve né ves nek, egy vi dé -
ki nek és egy pes ti nek, egy hu mán és egy re á lér tel mi sé gi -
nek, egy ál ta lán egy fér fi nak és egy nô nek. A hí rek el adá sá -
nak cso port ra sza bott mód sze re it is mer ni kell. Ha te hát a
cél kö zön sé gün ket el akar juk ér ni a mé di án ke resz tül, jól
kell is mer nünk a cso port tag ja i nak szo ká sa it, kedv te lé se it,
kör nye ze tét, és az el sô sor ban rá juk jel lem zô vo ná so kat.

Ki nek, ho va, ho gyan, mit?

Ha tud juk, hogy kik nek üze nünk, ak kor már köny-
nyebb meg ta lál ni azt, hogy mit üze nünk ép pen ne kik.

Nyu ga ton a pub li ci tás sal fog lal ko zó em be rek nem
csu pán ki vá laszt ják és le ad ják a hí re ket a ri por te rek nek, de
al kal ma sint meg is ír ják (vagy meg fi ze tett szak em be rek kel
meg is írat ják) a pub li ká lás ra al kal mas anya got. Akár ki ír ja,
a me ne dzser nek tud nia kell, hogy a mé dia ka pi tá nya it mi
ér dek li, mi lyen jel le gû szö ve ge ket sze ret nek pub li kál ni. Az
USA-ban a nem hir de té ses, úgynevezett fe a tu re-storyk (a
ter mék ar cu la tát ala kí tó, be mu ta tó anya gok) 81 szá za lé kát
ki dob ják vagy vissza kül dik a fel adó nak, és csak 6 szá za lé kát
(az ak tu á li san ér de kes in for má ci ó kat) hasz nál ják fel a lap -
szer kesz tôk. Ért he tô, ha a ha zai kö rök ben is elôny ben ré -
sze sí tik az új don ság gal ren del ke zô szto ri kat a má sod la gos,
túl be szélt és kis hír ér té kû anya gok kal szem ben.

Ér de mes meg fi gyel ni, ho gyan nyer gel át az egy kor
ha gyo má nyo san „gos sip-tag adó” mé dia a szen zá ci ók ra, az
ak tu á lis topsz to rik ra. A Nôk Lap ja szer kesz tôi né hány éve
még min den bi zonnyal un do rod va dob ták volna ar rébb a
Ba rá tok közt egyik fô sze rep lô jé nek cím lap tör té ne tét, az
egyik leg utób bi szám cím ol da lán azon ban ott mo soly gott
egy sze rep lô a so ro zat ból.
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Aki fi gyel me sen ol vas gat ja az el múlt hó na pok, évek
Nép sza bad sá ga it, könnye dén fel fe dez he ti a bul vá ro so dást.
A ki rá lyi té vé hír adó it is el lep ték a kis szí ne sek.

Ma már ön gyil kos ság fû szer nél kül ad ni a hí ré telt.
Nem vé let len, hogy nyu ga ton a ve ze tô la pok több sé ge a
bul vár szeg menst fe di le. A The Sun, vagy a Bild esélyt sem
ad a „ko moly” kon ku ren ci á nak.

Per sze ah hoz, hogy tud juk, a tö meg kom mu ni ká ci ó -
ban ki, mit, ho gyan sze ret, az az mi rôl, ho gyan és me lyik
mé di át tá jé koz tas suk, ér de mes át ta nul má nyoz ni a saj tó ki -
ad vá nyo kat és a rá di ók, té vék prog ram ja it.

Az egyes ma ga zi nok cik ke i nek vizs gá la ta kor fi gyel -
jük meg a szó hasz ná la tot, a fo gal ma zást, a könnyed ség re
va ló tö rek vést, vagy ép pen a tár gyi la gos sá got, a tá vol ság -
tar tó szem lé le tet, és de rít sük fel, hogy mi lyen in for má ci ók,
ho gyan és mi lyen stí lus ban ke rül het nek be ép pen ab ba a
saj tó ter mék be.

A meg cél zott mé dia stí lu sá tól, jel leg ze tes sé ge i tôl füg -
get le nül, a meg írás so rán hasz nál junk rö vid mon da to kat,
és kezd jük anya gun kat a fon to sabb in for má ci ók kal, mert
ha a szer kesz tô húz, az írás vé gé bôl húz. Ad junk cik künk -
nek ha tá sos cí met, eset leg al cí met is, ame lye ket a szer -
kesz tôk ugyan ál ta lá ban meg vál toz tat nak, de ja vas la ta in -
kat ön kén te le nül is fi gye lem be ve szik.

A meg írás so rán ügyel jünk a hu mor ra is! Ha anya -
gunk ban a vi lá gos ság, az ér zék le tes ség, az ér de kes ség a
gyors vo nat, ak kor a hu mor az exp ressz. Ha jó. Mert ha
rossz, ak kor ép pen az el len ke zô ha tást éri el. Nem ne vet -
nek, ha nem ki ne vet nek.

A saj tó ban tör vény nek szá mí tó for mák ra, ter je del mi
le he tô sé gek re, és ha tár idôk re, lap zár ták ra fi gyel jünk!

Ha le het, egy ol dal nál hossz ab ban ne ír junk. Te le fon -
szá munk fe lül le gyen, mert könnyen le het, hogy a szer -
kesz tô el sem jut a lap al já ra. Egy sor ban hat van be tû hely
le het és egy ol da lon ma xi mum 30 sor.
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De az összes for mai szôr szál ha so ga tás nál fon to sabb,
hogy az adott lap ér tel me zé se sze rin ti hírt jut tas sunk el a
szer kesz tô ség nek. Az új ság írók nak né ha rend kí vül ne héz
meg ér tet ni még a mar ke tin ge sek kel is, hogy egy-egy szto ri
egy sze rû en nem va ló az adott lap ba. Sok szor még a mar ke tin -
ges pró bál ja meg meggyôz ni a ri por tert ar ról, hogy té ved, és
az ál ta la aján lott tör té net igen is a lap ba va ló. Sôt, vé gül sér tô -
döt ten csap ja le a te le font, hogy ak kor hív ja a fô szer kesz tôt.

Ahe lyett, hogy át gon dol ná, mi kép pen is tud ná a tör -
té ne tet úgy csa var ni, hogy az ki elé gít se a lap igé nye it.

Az if jú te het sé ge ket fel fut tat ni kí vá nó szak em be rek -
nek dup lán meg kell küz de ni ük min den so rért. A leg több
ma ga zin, bul vár lap kö ve tô mé dia. Nem csi nál sztárt, in -
kább a kész sztár ról húz za le a bôrt. Hány szor, de hány szor
kell hal la nia a me ne dzser nek, hogy „majd tes sék vissza jön -
ni, ha sztár lesz a vé den ce, ak kor be fog fér ni a lap ba”.

Fel ol da ni az el le nál lást, az az iga zi fér fi mun ka!
Mond juk kap csol juk csak össze a név te len sztárt egy is -
mert tel. Konk rét pél da: kár tyáz zon Gre gor ral a Ve len cei-
ta vi há za kert jé ben az if jú ti tán, és ül tes se nek fel egy ku -
tyát egy har ma dik szék re. A hí recs ke ar ról szól majd, hogy
Ru di ku tya is ki bi cel Gre gor nak a par tin, de oko san be le le -
het szô ni, hogy „a Sza bó Egon te no ris ta el le ni par tin”!

Per sze nagy kér dés, hogy kit is ne ve zünk sztár nak?
Ki szá mít sztár nak? Egy fô szer kesz tô egy szer fel dü hö dött a
sok sztár je lölt döm ping jén, és ki je len tet te: „Ná lunk csak is
az szá mít sztár nak, akit tíz, ut cán meg kér de zett nô bôl leg -
alább nyolc is mer!”

Iga za is volt, meg nem is. Is me ret len ar cok kal nem
le het sem pél dány szám nö ve lés re haj tó, sem éle té ért küz dô
la pot el ad ni. Ugyan ak kor az in cur ka-pin cur ka ma gyar
show biz nisz nem ter mel annyi sztárt, amennyi vel meg le -
het ne töl te ni ennyi ma ga zint, na pi la pot (úgy, hogy ne
ugya na zok nak a sztá rok nak az arc ké pe kö szön jön vissza
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min den lap szám ban). De a kö ve tô mé di ák va ló ban igény -
lik, hogy el ôször más hol csi nál juk meg a sztá run kat, s csak
utá na te gyük le elé jük az asz tal ra: itt van, fo gyasszá tok!

Ez a te le ví zi ós csa tor nák nál ugyan így mû kö dik. Ter -
mé sze te sen van, hogy egy-egy té vés be lob biz za a ne ki fon -
tos sztárt va la ho vá (na gyon fi gyel ve, hogy ne lóg jon ki na -
gyon a ló láb), de iga zán di ból a ke res ke del mi csa tor nák is a
be fu tott mû vé szek re ha rap nak.

So kat se gít het a pub li ci tás sal fog lal ko zó szak em ber -
nek, ha az új sá gok he lyett a hír ügy nök sé ge ket cé loz za
meg. Idôt és pénzt nye rünk, hi szen in nen min den lap hoz
el jut a hír anyag. Ugyan ak kor a hír ügy nök sé gek nem igen
kö zöl nek szí nes hí re ket, csak szür ke in for má ci ó kat.

Ha elô for dul hat, hogy vá rat lan ese mé nye ket kell a
mé di á val kö zöl nünk és ez a mû vé sze ti élet ben gya ko ri (be -
teg ség, elô adás el ma ra dá sa, szen zá ci ós fel ké rés stb.), ak -
kor is mer nünk kell a köz vet len te le fon von ala kat az egyes
mé di ák hír szo bá já ba. Az iga zán ki vált sá gos sztá rok no te -
szé ben ott la pul az adott la pok fô szer kesz tô i nek te le fon -
szá ma. Ôk szin te cim bo ra ként ke ze lik a la pok telj ha tal mú
ura it, és min dig összeb ra tyiz nak egy-egy anya got, ha ép -
pen szük sé gük van rá. Per sze az okos fô szer kesz tô (és új -
ság író is) biz niszt csi nál a „ba rá ti se gít ség bôl”. Rend ben,
most a ked ved re te szünk, de majd ké rünk tô led va la mit
(mint a Ta nú ban Vi rág elv társ). Most írunk a le me zed rôl, a
kon cer ted rôl, akár mid rôl, de ami kor el ha gyod a csa lá dod,
de to xi ká ló ba ke rülsz, rád száll az adó ha tó ság, ak kor majd
a mi la punk lesz az egyet len, ame lyik nek meg szó lalsz,
ame lyik nek ôszin tén me sélsz a topsz to ri ról!

A határidôk rabszolgái

A mé dia a ha tár idôk rab szol gá ja, és ha egy sür gôs in for má -
ció több ké zen megy át, nem biz tos, hogy lap zár tá ig meg ér -



A PUBLICITÁS 83

ke zik ren del te té si he lyé re. Ha pél dá ul az éne kes tíz perc cel
lap zár ta elôtt ka ram bo lo zik, s a meg fe le lô te le fon szá mok
bir to kunk ban van nak, ez már az es ti hí rek be be ke rül het.
(Mond ják: az iga zán jó me ne dzser, a tíz perc cel lap zár ta
után tör tén te ket is el he lyez te ti lap ban.) Vé gül is egy új ság
szá má ra szin tén nagy do log, hogy ô tá jé koz tat hat el sô nek az
éne kes sel tör tént sze ren csét len ség rôl. Csak más nap ki ne
de rül jön, hogy a ko csit az éne kes fe le sé ge ve zet te, mi köz ben
vé den cünk ott hon néz te az es ti fil met. A szen zá ció így 
könnyen ne ga tív for du la tot ve het. Ki zá ró lag a plety ka la pok
sze re tik a „meg le pe tés-ügy nö kö ket”, a saj tó nagy ré szé nek
ôsz in te, se gí tô kész szak em be rek re van szük sé ge. A saj tó
szem szö gé bôl ta lán a be csü le tes ség, a sza va hi he tô ség a pub -
li ci tás sal fog lal ko zó szak em ber leg fon to sabb tu laj don sá ga.
Ha a mé dia meg bí zik ben nünk, ha hi te le sek va gyunk, úgy
nincs olyan ka pu, amely ki ne tá rul na elôt tünk.

A leg na gyob bak nak per sze nem kell a mé dia után
fut ni, hoz zá juk el jön a mé dia. Min den fü le mü le ne kik fü -
tyül, hogy Arany Já nost idéz zem. Ôket egye ne sen a fô szer -
kesz tô ke re si. A sztár ri por ter megy hoz zá juk in ter jút ké -
szí te ni. És ôk sok min dent meg te het nek, mert tisz tá ban
van nak ve le, hogy az nap ôk ad ják el a la pot. Kér het nek egy
ke re test az anyag hoz. Hogy ez mit je lent? A sztár ba bá ja
ki tá lal, el árul ja, hogy az ital volt kap cso la tuk meg ron tó ja.
A szen zá ci ó ért cse ré be azon ban kér egy ke re test, amely -
ben a ba ba ru habolt ját rek lá moz za a lap. Per sze át lát szó
szö veg gel, hogy a hi va tal ne köt hes sen be le. Mond juk úgy:
„…hi á ba van ba ba bu tik ja Mag dol ná nak a Kö rú ton, hi á ba
imád ják a ve vôk a cso dá la tos olasz im port ru hács ká kat,
csil lo gó né met gye rek já té ko kat, Mag dol ná nak mos ta ná ban
alig ha  lesz szük sé ge ba ba hol mik ra: a sza kí tás a sztár ral
vég le ges nek tû nik.”

Ha hir de tés ben kel le ne meg vá sá rol nia a he lyet, sok -
szá ze zer rel válna könnyebbé a pénz tár cá ja. Kü lön ben is
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hosszan vizs gá lód hat na, hogy épp az adott ma ga zin-e a
legal kal ma sabb egy ba ba bolt rek lá mo zá sá ra.

Amint sztá runk fut ta tá sa, úgy a hir de tôk szem szö gé -
bôl is meg ha tá ro zó a lap imázsa. Az egyik cég nek túl lan -
gyos a Nôk Lap ja. A má sik nak túl dur va a Blikk (hi á ba van
250 ez res pél dány szá ma, nem hir det ben ne, per sze ha a
Blikk fél mil li ós pél dány szám mal ren del kez ne, töb bé egyet -
len hir de tô nek se vol na ve le szem be skru pu lu sa). A fi a ta -
lok nak szó ló Ma xi má ban mi nek is hir det ne re u ma gélt?

Ami kor PR-o sok va gyunk, egy ki csit hir de tôk is va -
gyunk. Hi á ba csak egy kon cert rôl van szó, nagy ban meg ha -
tá roz za pél dá ul a sztár imázsát, ha a Ma gyar Nem zet ben,
vagy a Blikk ben hir det. Job bos? Bul vár? Pil la na tok alatt
meg kap hat juk a jel zô ket!

De vissza a min den ha tó sztá rok in ter jú i hoz. So sem
fe lej tem el azt a mind össze 5-6 per ces in ter jút, ame lyet az
olasz or szá gi lab da rú gó-vi lág baj nok ság sor so lá sá nak ide jén
Pa va rot ti val (a hí re sen nagy fo ci ra jon gó val) ké szí tet tek. A
te no ris ta élet nagy sá gú ké pe meg je lent a vi de o te le fon kép -
er nyô jén, és élô ben vá la szol ga tott a kér dé sek re – sok mil lió
em ber sze me lát tá ra. E be szél ge tés nek ép pen a spon ta ne i -
tás lát sza tá ban volt az ere je. Lát szat, írom, hi szen nyíl ván
elô re tisz táz ták az in ter jú min den rész le tét.)

Min den re ké pesnek kell len ni

Lé te zik a nyom ta tott saj tó ban va la mi, ami erô sebb
és gyor sabb ha tás sal le het az ol va só ra, mint bár mi lyen
frap  pán san meg írt anyag. Ez pe dig nem más, mint a jó
fény kép.

A kép ma már sokkal je len tô sebb té nye zô a szö veg -
nél. Va jon mi ért szí ne se dett ki min den ha gyo má nyo san fe -
ke te-fe hér na pi lap? Va jon mi ért nô nek év rôl év re a ké pek
az ol da la kon?
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Kü lö nö sen a bul vár szeg mens ben je len tôs a ké pek ere -
je, sôt, ural ma! Van olyan ho ni ma ga zin, amely nek már el e -
ve úgy ala kí tot ták ki a brandjét, hogy 70%-30% le gyen a kép-
szö veg arány. A kép re gé nyek óta tud juk, hogy a jö vô a sok
kép, ke vés szö veg. Egyes la pok ma már azt is meg te szik,
hogy egy egész ol dal ra (vagy uram bo csá: ol dal pár ra) húz nak
föl egy fény ké pet, és ír nak hoz zá egy bô vebb kép alá írást.

A fo tókat el sô sor ban cik kek il luszt rá lá sá ra hasz nál -
juk, de né mi kép alá írás sal ön ma guk ban is meg áll ják a he -
lyüket. Sôt! Amikor Ma ria Cal las és Re na ta Te bal di éve kig
tar tó, a vi lág el sô éne kes nô je cí mért foly ta tott vé res har cát
kö ve tô en l960-ban – mi kor már egyi kük hang ja sem volt a
ré gi – a két dí va egy más keb lé re bo rult, egyet len írott
anyag sem ve het te fel a ver senyt az er rôl ké szült fo tó val,
amely ak kor be jár ta az egész vi lá got.

A fo tó val me gi déz het jük a va ló sá got, de meg is má sít -
hat juk azt. Van nak szem szö gek, fény-ár nyék be ál lí tá sok,
me lyek a csú nyát szép nek, a ki csit nagy nak mu tat ják, s a
kö vér leg fel jebb tes tes.

A jó ri port fo tó sok már a gép el kat tin tá sa elôtt meg -
ter ve zik ké pe i ket, de ugyan ak kor nyi tot tak a vé let len min -
den je lent ke zé sé re. A fo tó sok má sik, ke vés bé te het sé ges
cso port ja azon ban unal mas, rossz mi nô sé gû ké pe ket ké -
szít. Vagy azért, mert nincs saj tó-ta pasz ta la tuk, vagy fo gal -
muk sincs, mi re van szük sé gük a la pok nak. Üd vös, ha sa -
ját fo tó sunk van, aki pon to san tud ja, de leg alább is meg ér -
ti, ha el mond juk, hogy éne ke sünk jó fo tó té ma, de még
jobb, ha egy me den cé ben úsz kál, rövidnadrágban fo ci zik,
vagy egy édes kis ba bát (uno kát) tart a kar já ban. Nem be -
szél ve ar ról, ha ép pen Do min gó val fog ke zet. Car re ras me -
sé li, hogy el kap tak há rom fo tóst, amint a kli ni ka ud va rán
ál ló fá ra mász va vá ra koz tak, hogy len cse vég re kap ják a
kór te rem ben a le u ké mi ás te no ris tát. Egyi kük be val lot ta,
hogy egy új ság két mil lió pe se tát ígért ne ki egy „Car re ras az
ágy ban” ké pért.
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Nem ha ra gud ha tunk a le sel ke dô fo tó sok ra (ahogy a
Di a na her ceg nôt ül dö zô pa pa raz zik ra ha ra gud tak so kan),
mert ôk csak a nagy kö zön ség kí ván csi sá gát, az az a mi ér -
dek lô dé sün ket akar ják ki elé gí te ni. Vagy ta lán nem az új -
ság ol va só és a té vé né zô sze ret né lát ni a her ceg nôt és a te -
nor ki rályt a ma gán élet ter mé sze tes kö ze gé ben? Nem mi és
a ba rá ta ink ve sszük meg a ma ga zi no kat ezek kel a ké pek -
kel? A fo tós csak tel je sí ti a nagy kö zön ség kí ván sá ga it.

Me ne dzser ként elô kell se gí te nünk, hogy a vé den cünk -
rôl ef fé le ter mé sze tes, vagy mond juk úgy, in tim fo tók ké szül -
hes se nek. A szín pa di, vagy kon cert ké pek ugyan is nem vi szik
iga zán kö zel éne ke sün ket a ra jon gók hoz, csak fel mu tat ják,
mint egy tá vo li, imád ni va ló csil la got. Az em be ri pil la na to kat
meg ra ga dó fo tók se gí te nek test kö zel be hoz ni a sztárt.

A cél sze mély be mé ré se

A kö vet ke zô kér dés az, hogy sze mély sze rint kit ke -
res sünk meg in for má ci ó ink kal, cik ke ink kel, fo tó ink kal a
mé di á ban?

Fon tos, hogy min dig le gyen sa ját, friss új ság író jegy zé -
künk, mi vel a hi va ta los lis ta már a ki nyom ta tá sa pil la na tá -
ban ela vult (szü let nek és hal nak a mé di umok, ván do rol nak
az új ság írók, vál toz nak a po zí ci ók). Még jobb, ha ki fe je zet -
ten az adott te rü let tel, je len eset ben a kul tu rá lis, mû vé sze ti,
hí rek kel, prob lé mák kal, ese mé nyek kel fog lal ko zó sze mé -
lyek rôl ve ze tünk sa ját, ta pasz ta la ta ink kal és vé le mé nyünk -
kel ki e gé szí tett lis tát. Így név re le het kül de ni az anya ga in -
kat. A té mánk kal fog lal ko zó új ság írók kal fenn tar tott jó és bi -
za lom ra ala pí tott kap cso lat mun kánk si ke ré nek a tit ka.

Ki a la kult a szer kesz tô sé gek ben egy faj ta gya kor lat,
mi sze rint az új ság írók úgy mond le oszt ják ma guk kö zött a
sztá ro kat. Nem il lik el ven ni egy más sztár ját, de né ha a sza -
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bad sá go lá sok, be teg sé gek mi att rá kény sze rül nek az új ság -
írók, hogy más sztár já val ve gye nek fel anya got. No ez azért
nem olyan nagy szív fáj da lom szá muk ra, mert a ma gyar saj -
tó pi a con fo lya ma tos té ma hi ány van. El áru lok egy tit kot:
ma már nem el sô sor ban ab ból lesz jó új ság író, aki ki tû nô -
en ír! Ha nem aki nek meg van a kap cso la ti tô ké je, a tit kos
for rá sa, az össze kö tô há ló za ta ah hoz, hogy min dennap hoz-
ni tud jon egy lé cet át vi vô szto rit.

Ak kor sincs baj, ha sen kit sem is me rünk egy adott
mé di á ban. Ilyen kor ki nyo moz zuk azo kat a szer zô ket, akik
a lap ban a mi té mánk ról pub li kál nak, majd az imp -
resszum ban meg ta lál juk a lap cí mét, te le fon- és faxszá mát,
eset leg e-ma il el ér he tô sé gét. Ha megvan a sztorink, és te le -
fo non je lez tük a ki vá lasz tott új ság író nak, szer kesz tô nek,
hogy mi vel kí nál juk meg, ak kor át küld jük a szer kesz tô ség -
be, akár kész cikk formájában, és a kí sé rô le ve let is a cikk
tar tal má ról, in gye nes sé gé rôl.

Le gyen ön bi zal munk be tör ni a mé dia fa lai kö zé. Tud -
nunk kell, hogy a mé dia em be re i nek is szük sé gük van ránk,
az in for má ci ó ink ra, a tör té ne te ink re. Még a leg na gyobb hír -
köz lô cé gek, tö meg kom mu ni ká ci ós ma mut szer ve ze tek, a
ha tal mas em be ri és tech ni kai ap pa rá tu su kat együtt vé ve sem
le het nek egy szer re min den ütt je len. A szer kesz tôk há lá sak
le het nek, ha ne kik va ló hí re ket kül dünk. Anya ga ink in gye -
ne sek, fel té te lez he tô en ér de ke sek, és ha nem lóg ki a di rekt
pub li ci tá si cél, ak kor kö zöl he tô ek is.

„Én írok le ve let ma gá nak”

A mé dia em be re i nek meg ke re sé sé re nincs „leg jobb mód -
szer”. A mód szer ugyan is a szi tu á ci ó tól, kur rens anya gunk
hír ér té ké tôl, de leg in kább az adott új ság író pre fe ren ci á i tól
függ. Né hány ri por ter imád ja a te le font. Má sok gyû lö lik, és
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le vél ben vár ják az in for má ci ót. Egye sek a fa xot ré sze sí tik
elôny ben, utál ják a ci ga ret tát, va la mint, ha uraz zuk ôket.
És így to vább. Ta lán még min dig a le vél a leg jobb kon tak -
tusfel vé te li for ma a mé di á val, no ha ál ta lá ban olyan sok
pos tát kap egy új ság író, hogy ha nem kel ti fel a fi gyel mét a
fel adó ne ve, fél re dob ja a kül de ményt. Még is a le vél a leg ke -
vés bé to la ko dó esz köz, így az el sô idô ben ez a le gal kal ma -
sabb for ma a mé dia meg ke re sé sé re.

Ter mé sze te sen min den kül de mé nyünk ben ad juk
meg a te le fon szá ma in kat, in ter ne tes el ér he tô sé gün ket, cí -
mün ket. Ha mi aka runk va la mit „be csem pész ni” a mé di á -
ba, ak kor alap ve tô fon tos sá gú, hogy el ér he tô vé te gyük ma -
gun kat éj jel és nap pal, hét köz nap és a hét vé gén. A rá dió te -
le fon, az üze net rög zí tô, a te le fax, az in ter netel érés be szer -
zé se a leg ki sebb üz le tek nek, vál lal ko zá sok nak is alap ve tô
be ru há zá sa. Ne fe lejt sünk el név je gyet he lyez ni a bo rí ték -
ba, mert a gya kor lat sze rint, ha ma gát a le ve let el is dob ja
a cím zett, a név je gyet be te szi a név jegy tar tó já ba.

Ha a szer kesz tô ség be te le fo ná lunk, az el sô pil la nat -
ban bi zo nyo sod junk meg ar ról, hogy va jon:

1. a meg fe le lô sze mély nek mond juk-e el a szto rin -
kat? (fél éle tün ket az zal tölt jük, hogy nem a meg fe le lô em -
ber rel be szé lünk),

2. a meg fe le lô pil la nat ban za var juk-e? (most ép pen
rá ér), és

3. meg hall gat-e ben nün ket így, te le fo non, vagy in -
kább írás ban küld jük el ne ki az anya got?

Az új ság író kat ma már olyan mér he tet len sok in for -
má ci ó val bom báz zák nap mint nap, hogy nem sza bad fenn -
akad nunk raj ta, ha azt ké rik, hogy a te le fo non el mon dot ta -
kat is mé tel jük el e-ma il ben is. Az e-ma il ben meg kap ja a ri -
por ter az ada to kat, az el ér he tô sé ge ket, és nem száll el az in -
for má ció, mint egy be szél ge tés so rán. Rá adá sul az e-ma il
ka pasz ko dó a múlt ban tör tént ese mé nyek fe li dé zé sé re. Egy
e-ma il re hi vat koz ni le het, egy te le fon be szél ge tés re so ha.
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Ami kor a ke ve sebb több

Le gyünk na gyon rö vi dek, mert az új ság írók ide je drá ga.
Min dig „azo no sít suk” ma gun kat: kik va gyunk, és mi kor ta -
lál koz tunk vagy vol tunk utol já ra kap cso lat ban ve le. Az új -
ság írók na pon ta több tu cat em ber rel be szél nek, s eset leg
már ak kor sem em lé kez nek ránk, ha az nap reg gel hív tuk
fel ôket. Ha hív juk, leg alább há rom-négy kü lön bö zô öt let -
tel áll junk elô egy szer re. Ha az egyik ki esik, a he lyé re áll -
has son egy má sik. Ha csak egy ka punk van, és az be zá ró -
dik, ak kor nincs több le he tô ség!

Más részt vi gyáz zunk: a me ne dzser nek nem az a fel -
ada ta, hogy az új ság író in for má ci ó i gé nyét a le he tô leg na -
gyobb in for má ci ó tö meg gel elé gít se ki! Hi ba vol na azt gon -
dol ni, hogy az új ság író ké pes kor lát lan menny iség ben in -
for má ci ót fel dol goz ni, meg ér te ni és el fo gad ni. Túl sok adat
ese tén fenn áll a ve szély, hogy az új ság író nem tud ja ki bo -
goz ni a lé nye get, és a ne héz agy mun ka elôl eset leg az elu -
ta sí tás ba me ne kül. Meg kell szûr nünk az in for má ci ó kat.
Nem az a fon tos, ami ne künk fon tos, ha nem ami a mé di á -
nak. Hány és hány mar ke tin gest, sztár csi ná lót kell vissza -
uta sí ta ni uk az új ság írók nak, szer kesz tôk nek csak azért,
mert vé ge lát ha tat la nul hosszú li tá ni á ban akar ják elô ad ni
az elô adan dót!

Ha a te le fon vé gén csak üze net rög zí tôt ta lá lunk, az
gyak ran fej fá jást okoz ne künk. Mû vé szet ugyan is ki ta lál ni,
mit mond junk hat van má sod perc alatt, amely meggyô zi a ri -
por tert, hogy ér de mes vissza hív nia ben nün ket. (A leg jobb,
ha nem ké rünk vissza hí vást, csak be dob juk a hír csa lit és
meg ígér jük, hogy majd ké sôbb hív juk. És per sze hív juk!)

A te le fax gyors. Ol csó. Ha tá sa a le vél hez ha son ló.
Leg fel jebb a kül le me nem olyan von zó. Iga zi hát rá nya
még sem ez. Az új ság írók tól ál ta lá ban szer kesz tô sé gi fax-
szá mot ka punk, így üze ne tün ket bár ki lát hat ja a szer kesz -
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tô ség ben. Ez vesz élyes já ték, mert ha nem is ez a jel lem zô,
azért van nak be é pí tett em be rek. Egy új ság ké szül egy cím -
lapszto ri ra, amely el vi leg ki zá ró lag ne ki van meg, er re más -
nap a kon ku ren cia is ki jön ugyan az zal az exk lu zív val. És
ez több ször is meg tör té nik, kü lö nö sen vi lág ra szó ló anya -
gok ese tén. Va la hogy át szi vá rog a szen zá ció a kon ku ren  -
ciá hoz. Ho gyan? Ki vi szi át szto rit a má sik part ra? Nyo mo -
zás kez dô dik, eset leg fe jek hul la nak. Sem mit sem je lent.
Le het, hogy va la ki be sú gó, de az is le het, hogy csak egy új -
ság író szól ta el ma gát egy má sik lap nál dol go zó kol lé gá já -
nak egy saj tó tá jé koz ta tón, egy par tin.

Vall juk be ôszin tén: egy egész sé ges mé di a cá pa kép te -
len ma gá ban tar ta ni a Nagy Szto rit!

Arra is van pél da, hogy egy sztár ról ne ga tív anyag ké -
szül, és va la ki el kö pi ne ki (ta lán a ké sôb bi együtt mû kö dés,
vagy a múlt bé li ha vers ág okán). Olyan kor me net rend sze -
rû en ér ke zik a te le fon a fô szer kesz tô höz a sztár tól, aki
mis má sol, hogy ô ilyen anyag ról nem tud, de majd utá na -
néz, és biz to san nem is olyan dur va.

Ez per sze a fel ké szü let len fô szer kesz tô. A fel ké szült
fô szer kesz tô el ér he tet len né te szi ma gát. Csak a tit kár nô -
jén ke resz tül le het a kö ze lé be fér kôz ni, a hölgy azon ban
rend re le ta gad ja: há zon kí vül van a fô szer kesz tô úr! A mo -
bil ját pe dig ki kap csol ja, ha is me ret len hí vó szá mot je lez.

A fa xon át kül dött üze net te hát a leg ke vés bé vé dett.
Nagy „tit ka in kat” so se ilyen for má ban küld jük át!

Ter mé sze te sen ma már az e-ma il a leg gyor sabb és a
leg biz ton sá go sabb üze ne te ink, írá sa ink el kül dé sé re. Nagy
elô nye, hogy nem kell be gé pel tet ni, azon nal le het szer -
kesz te ni, il let ve hogy a rend szer gaz dák nem na gyon kuk -
kol nak be le, hisz egy szer kesz tô ség in ter ne tes le ve le zé se
na pi szin ten le vé lez rek ben mér he tô.
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Ran de vú a mé di á val

Az új ság író val va ló szem élyes ta lál ko zás al kal má val ér kez -
zünk haj szál pon to san, a té mát il le tô en pe dig le gyünk rö vi -
dek és tárgy sze rû ek. Olyan hely ze tet te remt sünk, hogy a
szer kesz tô sé gi szo bá ban ri por te rünk ne hall gat has sa fél
fül lel a rend ôr sé gi hí re ket, és ne gé pel jen, mi köz ben be szé -
lünk hoz zá. Vár juk meg, amíg sza bad lesz, és a fi gyel mét
tel jes egé szé ben mon dan dónk nak szen tel he ti. De ak kor
va ló ban le gyen elég szá munk ra az öt perc, ha csak öt per -
cet kér tünk tô le.

Amint ar ról már szó esett, az üze net el jut ta tá sá val
még ko ránt sem fe je zô dött be a mun kánk. A ri por te rek nek
to váb bi in for má ci ók ra le het szük sé gük. Min dig áll junk ké -
szen a ki se gí té sük re. Ez a mi ér de künk. Ha ép pen nem ren -
del ke zünk a kért in for má ci ó val, mond juk azt, hogy ha ma ro -
san meg sze rez zük, és an nak bir to ká ban vissza hív juk ôket.

Né hány éve, ami kor az Eöt vös Ló ránd Tu do má nye -
gye tem kul tu rá lis me ne dzser sza kán igye kez tem be a vat ni
a hall ga tó kat a pub li ci tás rej tel me i be, fel állt egy sá padt
lány és azt mond ta:

– Új ság író va gyok, és fo gal mam sincs, hogy in ter júk
elôtt hon nan ke res het nék anya got egy-egy ri por ta la nyom ról.

Ter mé sze te sen az in ter net ko rá ban ez köl tôi kér dés,
rá adá sul ta pasz ta lat ból tu dom, hogy ma már szá mos lap nál
fi gyel nek a he lyi arc hí vum gya ra pí tá sá ra, tö ké le te sí té sé re.
De bár csak len ne min den sztár nak egy saj tó sa, aki egy óra
le for gá sa alatt el jut tat min den fon to sabb anya got a sztár ról
a szer kesz tô ség be! S ezál tal fel ké szí ti a toll for ga tót a ta lál -
ko zás ra!

Nyu ga ton az új ság írók eset le ges kér dé se i nek meg vá -
la szo lá sá val a me ne dzser fog lal ko zik, aki nek egyik alap ve -
tô fel ada ta, hogy az éne kes sel kap cso la tos min den lé te zô
anya got be gyûjt sön és el rak tá roz zon. Má ra el hí re sült a Pa -
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va rot ti-le vél tár, ame lyet kez det ben a volt fe le ség, Adua, ké -
sôbb a tit ká rai ve zet tek. Eb ben az arc hí vum ban a te nor -
sztár le ve le zé sei, fo tói, a ró la szó ló kri ti kák, cik kek, ri por -
tok ta lál ha tók. Ha hir te len je lent ke zik egy új ság író, vagy
egy mû sor fü zet-szer kesz tô egy dá tu mért vagy más konk rét
ada tért, nem gond ki ke res ni.

Mit bír el egy kap cso lat?

Né ha az új ság írók túl el fog lal tak ah hoz, hogy tár gyal ja nak
ve lünk, vagy egy sze rû en vé de kez nek az „újabb erô sza kos -
ko dó hír ho zó val” szem ben. Ilyen kor töb bé vagy ke vés bé
ud va ri a san, de el uta sí ta nak. Ter mé sze te sen meg kell ér te -
nünk, de el mond hat juk, hogy „jö vô hé ten is mét fel hí vom
Önt! Re mé lem, nem gon dol ja, hogy to lak szom, de szo rít az
idô! Na gyon sze ret ném Ön nek át ad ni az anya got, a szto ri
túl jó ah hoz, hogy va la hol má sutt el her dál jam.” Ke vés új -
ság író tud az ilyen mon da tok nak el len áll ni.

És is mét lem, erô sza ko sak va gyunk ugyan, de jót te -
szünk: egy új ság író szá má ra öröm le het úgy egye di in for -
má ci ó hoz jut nia, hogy egy moz du la tot sem kell ér te ten ni!

A saj tó em be re i vel va ló kap cso lat egyik sar ka la tos
pont ja az aján dé ko zás. Szá mos új ság író úgy ér zi, hogy a
ne ki adott ita lok kal, szín ház je gyek kel meg akar juk ven ni
az ér dek lô dé sét, a „se gít sé gét”.

Tud nunk kell: ki nek, mi kor, mit ad ha tunk. A jegy
jár, az ebéd ter mé sze tes kö zeg egy be szél ge tés hez, de a ko -
mo lyabb aján dék már koc ká za tot rejt. Ha egy új ság írót le
le het fi zet ni, ak kor az ha mar ki de rül het, és írá sa hi tel te len
lesz. Ez ne künk, vagy vé den cünk nek sem jó. Ront ja az ar -
cu la tot. In for má ci ó in kat más hol sem fog ják ob jek tív hí rek -
ként el fo gad ni.

Egy pub li ci tás sal fog lal ko zó szak em ber nek ál ta lá ban
igen ki ter jedt kap cso la tai van nak, és fô leg új ság írók sze re -
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pel nek a ba rá ti lis tá ján. En nek elô nye, hogy min dig akad -
hat egy meg bíz ha tó em be rünk egy-egy mé di á ban. Hát rá -
nya, hogy a ba rá tunk ál ta lá ban csak a jó ról ír, ha tisz tes -
sé ges. (Ha meg nem tisz tes sé ges, ak kor nem jó, ha a ba rá -
tunk, mert rossz fényt vet het ránk is.) Ha rosszat ta pasz tal
vé den cünk pro duk ci ó já ban, ak kor in kább nem ír vé den -
cünk rôl, mi vel rosszat nem akar, jót meg nem le het. Fo -
gad juk el az ál lás pont ját, so se hoz zuk az új ság írót – ba rá ti
szí ves sé get kér ve – kel le met len hely zet be.

A ba rát ság gal kap cso lat ban meg kell je gyez nünk,
hogy bár mi lyen kö ze li vi szony ban va gyunk is az új ság író -
val, bi zo nyos dol go kat so ha, de so ha nem mond ha tunk el
ne ki. Az éne kes elô éle té nek ké nyes pont jai, lel ki gond jai,
ének tech ni kai ne héz sé gei, pénz ügyi vagy csa lá di prob lé -
má ja nem tar to zik rá. Nem jó, ha ti tok tar tást kér ve tá jé -
koz tat juk az in ti mi tá sok ról. Az ô kö te les sé ge a nyil vá nos -
ság tá jé koz ta tá sa. Er re es kü dött fel. Ne hoz zuk kel le met len
hely zet be. És kí sér tés be se.

Azt sem tud hat juk, hogy a toll for ga tó mi kor lesz ba -
rát ból ál lá sát, po zí ci ó ját fél tô, bi zal mas in for má ci ó ink kal
vissza élô el len ség. Le het, hogy ve ze tô mû vé szünk túl zott,
de né mi igaz ság is volt a sza va i ban, ami kor nem rég így fa -
kadt ki: „Ha egy új ság író nak el mon dod egy tit ko dat, az
olyan, mint ha egye ne sen a Kos suth Rá dió Es ti Kró ni ká já ba
ki a bál nád be le!”

„Re pül a ne héz kô, ki tud ja hol áll meg”

Amint már em lí tet tem, a mé di á nak szánt írá sok és fo tók
fö lött, ha már el küld tük, nincs ha tal munk. Füs tö lög he -
tünk, hogy az utol só elôt ti ol da lon je lent meg cím lapsz to -
ri nak szánt anya gunk, rá adá sul ap rócs ka be tûk kel szed ve,
egy hu szad ran gú sport hír alatt, de sem mit sem te he tünk.
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Az is kín zó bosszú ság le het szá munk ra, ha a mé dia
em be rei húz zák, vág ják, nyír ják és át ír ják az anya ga in kat.
De ez a mun kánk koc ká za ta. Csak kü lön le ges ese tek ben
kér het jük az örök ké idô szo rí tá sá ban ver gô dô szer kesz tôt
ar ra, hogy mu tas sa meg a pub li ká lás ra le a dott vég sô vál to -
za tot. Ha rá te le fo ná lunk, meg okos ko dunk, az az anya gunk
köz lé sé nek aka dá lya le het.

Te le ví zi ós anya gok ké szí té se kor se más a hely zet.
Meg tör tént, hogy egy mar ke tin ges kol lé ga ott ser te per télt
egy le mez be mu ta tón a té vés táb sar ká ban, és fo lya ma to san
irá nyít gat ni akar ta az ope ra tôrt, meg a ri por tert: „Most ar -
ra tes sék men ni, most er re, most azt tes sék fil mez ni, jaj,
ide tes sék jön ni, itt a mû vész nô!…”

A stáb tag jai egy szer csak meg un ták a sze ka tú rát,
össze pa kol tak, és fa kép nél hagy ták a kô vé der medt mar ke -
tin gest.

Tá masszunk re á lis el vá rá so kat. Nem min den ese -
mény cím lap anyag! Sôt, igen gyak ran elô for dul az is, hogy
a mé dia azt mond ja: NEM! Ilyen kor mo soly gunk, és egy
má sik anya got aján lunk, még ha úgy is érez zük, hogy az év
szto ri ját vagy a va la ha ké szült leg lé leg ze te lál lí tóbb fo tót
utasították vissza. Ha ez nem sér ti a ri por tert, ke res sünk
más la pot anya gunk nak, de ke rül jük a né ze tel té rést, a vi -
tát, a rossz vi szonyt. A mi enk nél na gyobb te rü le tû és la -
kos sá gú or szá gok ban is pil la na tok alatt le sze di a saj tó az
ál ta la nem ked velt sze mé lyek rôl a ke reszt vi zet (em lé kez -
zünk csak a Wa ter ga te bot rány ra vagy Mi cha el Jack son
ese té re a kis fi úk kal!), mennyit ront hat ak kor imázsun kon
az az itt ho ni né hány or szá gos na pi- és he ti lap!

Az em be rek több sé ge büsz ke, s ezért sze re ti, ha va -
la mi lyen ügy ben a ta ná csát ké rik. For dul junk bát ran prob -
lé má ink kal a mé dia em be re i hez. Aki ta ná csot ad, az se gít,
és né mi leg el is kö te le zi ma gát az ügy mel lett. (Per sze ne
azt kér dez zük meg, hogy ho gyan ke rül he tünk a lap ba vagy
a kép er nyô re, mert az ti los!)
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A Rek lám, a Biz ton ság, meg a Nagy Szto ri

Ejt sünk né hány szót a la pok és té vé csa tor nák kö zöt ti há -
bo rús ko dás ról, mert ez PR-os ként, me ne dzser ként be fo -
lyá sol hat ja mun kán kat. Jo gos-e egy szer kesz tô, ro vat ve ze -
tô ha rag ja, ha egy az övé nél sok kal na gyobb pél dány szá mú
lap hoz visszük a szto rin kat? Jo gos-e egy té vés fô szer kesz -
tô dü he, ha át ci pel jük a Nagy Szto rit a kon ku ren ci á hoz,
mert az a leg né zet tebb mû sor sáv ban haj lan dó su gá roz ni
anya gun kat, szem ben az ô té vé jé vel, amely csak a reg ge li,
né hány szá zez res né zett ség gel bí ró cse ve gôs mû sor ba tud -
ja be tusz kol ni?

A vá lasz: jo gos, de nincs mit ten ni. Igye kez zünk el ke -
rül ni, hogy bár kit is meg sért sünk. Mond juk így: „Jó, igaz
ugyan, hogy át vit tem en nek és en nek a lap nak a tör té ne -
tet, hi szen azt ne gyed mil li ó an ol vas sák, de jöj jön ná la tok a
foly ta tás! Hidd el, a ná luk va ló meg szel lôz te tés sel még meg
is ágya zunk a ná la tok közlendô sztorinak!”

Ezt ki vé den dô a mé dia ka pi tá nyai ma már sze re tik
együtt mû kö dé si, mé di a part ne ri szer zô dés sel le vé de ni ma -
gu kat, kü lö nö sen ha elô re lát ha tó lag si ker rel ke cseg te tô
ese mény rôl van szó.

Egy pél da: a ke res ke del mi té vé mar ke ting ve ze tô je
meg ál la po dik a sztár kon cert jé nek tá mo ga tá sá ról. A mar -
ke tin gi gaz ga tó asszisz ten se azon nal tár csáz za a SA LES
osz tályt, mely a hir de té sek ér té ke sí té sé vel fog lal ko zik.
Majd sor ra hív ja a kü lön bö zô mû so rok fe le lôs szer kesz tô it,
hogy mely ter mé ket (sztárt) kel le ne pro mo tál ni egy be szél -
ge tés, vagy egy hír ere jé ig.

Ez zel be in dul az au to ma ti ka.
Amit a me ne dzser kap:
✒ egy bi zo nyos GRP-nyi (Gross Ra ting Po int) rek -

lám idô, ame lyet ked ve sze rint hasz nál hat fel a
sztár, az ese mény rek lá mo zá sá ra (er re alább rész -
le te sen ki té rek),
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✒ az On Air-rek lá mo kon kí vül be szél ge té sek, hí r-
a dá sok a reg ge li ma ga zin ban, a hír mû so rok ban stb.

Amit a te le ví zió kap:
✒ lo gó a kon cer ten, az írott saj tó be li hir de té sek ben,
✒ a te le ví zi ós csa tor na ne vé nek han goz ta tá sa, meg -

je le ní té se min den lé te zô cikk ben, hir de tés ben,
rá dió rek lám ban,

✒ re pi je gyek, me lye ket akár sa ját célokra, akár 
üz le ti part ne rek meg aján dé ko zá sá ra hasz nál hat
fel a te le ví zió.

Ter mé sze te sen a le he tô sé gek tár há za ki me rít he tet -
len, de a leg fon to sabb a biz ton ság: a té vé csa tor na nem ma -
rad le a kon cert rôl, a sztár ról, a Nagy Szto ri ról (sôt, nagy
va ló szí nû ség gel ki zá ró la gos sá got kér a mé di a part ner sé gért
cse ré be), a me ne dzser pe dig nyu godt le het a hír ve rés fe lôl.

Ami a GRP-t il le ti: tegyük fel, hogy egy rek lá mo zó
kap 350 GRP-t, az az egy cso ma got, ame lyet sa ját be lá tá sa
sze rint hasz nál hat fel. Vá laszt hat mond juk egy reg ge li mû -
sort a ter mé ke (sztár ja) rek lá mo zá sá ra, az úgy 5-6 GRP-t
emészt fel. Egy es ti hír mû sor sáv já ban azon ban akár 20
GRP-t is el vi het egy rek lám. Ez azt je len ti, hogy a cso mag -
já ért nagy já ból 17 fô mû sor idôs rek lám mal szá mol hat.
Egyet len rek lá mot sen ki sem vesz, hisz egy iga zán né zett
mû sor kör nyé kén egy perc hat-hét mil lió fo rin tot kós tál.
In kább meg ve szi cso mag ban, ol csób ban, ma nô ve re zé si le -
he tô ség gel. Hi szen nem min den ter mék (sztár) kon form
egy es ti hír adó val! Vagy mi nek is rek lá moz nék mond juk
me zô gaz da sá gi ter mé ke ket az es ti hír mû so rok elôtt, mi kor
a gaz dák ak kor már rég al sza nak? Az ô el éré sük höz a ko ra
reg ge li mû sor sáv a leg meg fe le lôbb. És bi zony 350 GRP-bôl
akár fél évig is el rek lá moz ha tok ab ban az ol csó sáv ban.

Épí tô já té kot a me se fil mek ide jén kell rek lá moz ni,
tex ti löb lí tôt pe dig a könnyû holly wo o di pro duk ci ók kör -
nyé kén.
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Amúgy a leg in kább fô mû sor idôs hir de té sek ben na pi
fo gyasz tá si cik ke ket, ban ki és élet biz to sí tá si szol gál ta tá so -
kat, au tó már ká kat igye kez nek el ad ni.

Ér de kes volt, hogy né hány éve, a Dá ri dó 3,5 mil li ós
né zett sé ge el len ére alig le he tett hir de tôt ta lál ni a mû sor -
sáv ba, Laj csi show -ját ugyan is épp az az el öre ge dô ré teg
néz te, amely már nem igen je lent vá sár ló ké pes ke res le tet.

Végül el áru lok egy tit kot: ha egy nagy hir de tô bu kik,
az az mond juk egy üdí tô i tal gyár tó ról ki de rül, hogy a gyár -
tás so rán egész ség re ár tal mas anya gok ke rül tek a ter mé ké -
be, az italt rek lá mo zó té vé csa tor na vagy új ság lesz az utol -
só, ame lyik hírt ad a bot lás ról. Az írat lan sza bá lyok sze rint
ugyan is nagy hir de tôt nem sza bad bán ta ni!…

Kis szí ne sek nagy hasz na

Ter mé sze te sen nem szol gál ha tunk örök ké ak tu á lis szen zá -
ci ók kal a mé dia szá má ra. De az ol va sók nak az éne ke sek kel
kap cso lat ban nem is er re van szük sé gük. Az em ber el ké -
ped, ha át né zi azt a több ezer új ság ki vá gást Ma ria Cal las -
ról. Kö rül be lül húsz fon tos cikk van, ame lyek bôl va ló ban
lé nye ges dol go kat tu dunk meg az éne kes nô rôl. A töb bi ple-
ty ka és kis szí nes. Tud nunk kell a té nyek bôl, ese mé nyek -
bôl kis szí nest kre ál ni.

Pél dá ul Pa va rot ti Svéd or szág ba megy kon cer tez ni.
Ez a tény. Szá mos te le fon ér ke zik a köz pon tok ba kü lön bö -
zô em be rek tôl, s per sze le ve lek. Eze ket a te no ris ta még
ott ho ná ban meg kap ja. Me ne dzse re ki vá laszt né há nyat kö -
zü lük, majd vé den ce ke zé be ad ja a bo rí té ko kat, hogy dönt -
sön. Az éne kes ki vá laszt ja egy rák be teg nô le ve lét, és
Stock holm ban el sô dol ga fel hív ni ôt a kór ház ban, to váb bá
ha tal mas vi rág csok rot kül de ni ne ki, amely le ír ha tat lan bol -
dog sá got okoz a ha lá los be teg nek.
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Az új sá gok te le van nak a hír rel.
Ezt ne ve zik – már bo csá nat! – „kis szí nes nek”. Ha te -

hát ép pen nem tör tén ne sem mi ér de kes az éne kes sel, hír ér -
ték kel ren del ke zô ese ményt kell szer vez ni. En nek min dig
he lye lesz a mé di á ban. (El né zést a dur va pél dá ért, sem mi
eset re sem hin ném, hogy az éne kes tu da to san, ki fe je zet ten
az imázsépí tés cél já val vet te vol na fel a kap cso la tot a hal -
dok ló asszonnyal, bár – el sô sor ban az Egye sült Ál la mok ban
– egy ál ta lán nem el kép zel he tet len ez a vég le te kig meg ter ve -
zett, igen ke gyet len harc a kö zön ség szim pá ti á já ért.)

A stock hol mi pél dát il le tô en, még az is le het sé ges,
hogy a jól be ola jo zott saj tó gé pe zet do bott fel egy tel je sen
ár tat lan nak, ben sô sé ges nek és ôszin té nek kí vánt gesz tust a
pub li ci tás szint jé re. (Csak is mé tel ni tu dom: egy bi zo nyos
pon ton túl a saj tó szá má ra nin cse nek töb bé tit kok, és ha a
Very Im por tant Per son meg va kar ja a fül cim pá ját, az is PR-
te vé keny ség nek szá mít.)

Vu jity Tvrtko ba rá tom évek óta gyûj ti nagy sztá rok
kis szto ri ja it, ame lyek va la hogy min dig ak kor buk kan nak
elô, ami kor az adott hí res ség nek le me ze je le nik meg, vagy
mû so ra in dul egy té vé csa tor nán. Önök, ked ves ol va sók, bi -
zo nyá ra mo so lyog va ér te sül nek ró la, hogy te szem azt Szi -
ge ti Fe renc ma is egy szé ken áll va tö rül kö zik meg für dés
után, mert így szok ta meg gyer mek ként, a ma má ja ugyan -
is min dig egy szék re ál lít va tö rül te meg a kis Fe ri két. Eset -
leg azon is kun cog hat nak, hogy Ba lázs Pa li me lí roz tat ja Ri -
csi ku tyá ja „fri zu rá ját”, il let ve hogy a mi nap ki men tett egy
ôzet a bé ké si er dô bôl (va jon mi ért kell egy ôzet ki men te ni
egy er dô bôl?). Könnyen le het, hogy Cson ka Ban di ször nyû
éj sza ká ját se tud ják kel lô ko moly ság gal ke zel ni, ho lott a
szí nész csu pán an nak kö szön het te élet ben ma ra dá sát a
gázs zi vár gás köz epet te, hogy csön get tek ná la és fel éb resz -
tet ték vég ze tes ál má ból (a cikk ben ter mé sze te sen ott van,
hogy „…tu laj don kép pen en nek kö szön he tô, hogy And rás
na pok ban meg je lent le me ze nem lett em lé kal bum!”)
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Ám kár ne vet ni, mert az adott lap ol va sói fal ják eze ket
a kis szí ne se ket. Igen is ér dek li ôket, hogy Scho bert Nor bert
két na pon ta a zu hany alatt bo rot vál ja a szôrt a nem iszer vé -
rôl. És az is, hogy ki min den ki vel NEM jött össze Haj dú Pé -
ter (Gesz ler Do rottya, Nagy Ô Ani kó, Ábel Ani ta, Ba rá tok
közt Til da, Big Brot her Zsa nett, Tor nóczky Ani ta…).

Igen, önök nek iga za van: ha min den bul vár hír igaz
vol na, ak kor a ki lenc év vel ez elôtt az Egye sült Ál la mok ban
an gol nyel ven show mû sort ve ze tô Fri de ri kusz Sán dor ép -
pen 4 éve len ne hi tes ura an nak a Stahl Ju dit nak, aki 3 éve
la kik egy ne pá li ko los tor ban, úgy, hogy köz ben New York -
ban sza kács.

Na és? Kit ér de kel? Lo va gol juk meg a bul vár saj tó
kor lát lan le he tô sé ge it! A kis szí ne sek nagy hasz not rej te -
nek! És ki em lék szik már a ta va lyi hó ra?

A kis ha mis

Johnny Wright elég jó ne vû me ne dzser. Olyan „név te len
kis sztá rocs ká kat” fut tat, mint Jus tin Tim ber la ke, Brit ney
Spe ars, vagy a Backst re et Boys és az ’N SYNC. Ô ma is úgy
hi szi, hogy vé den ce min den pil la na tá ból hírt kell ko vá csol -
nia. Mint mond ja, el ké pesz tô pén ze ket öl a mar ke ting be,
és ha te he ti, ha lál ra za bál tat ja az új ság író kat különbözô
partikon vagy vacsorákon, csak hogy egy be tût ír ja nak a
sztár ról a lap juk ban. Wright úgy fek szik és úgy kell, hogy
köz ben fél szem mel min dig va la mi lyen szto rit ku tat. De
na gyon csa va ros eszû ám! Nem min dig azt tart ja szto ri nak,
amit mi el sô re an nak hin nénk.

„Reg gel hét kor be csön ge tett hoz zám a sztár – me sé li
a top me ne dzser. – Hosszú éj sza kám volt, a po kol ra kí ván -
tam a ma nust. Rá för med tem, hogy mi nek éb resz tett fel
haj na lok haj na lán, mi re át szel le mült po fá val kö zöl te, hogy
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el hoz ta a dalt, amit éj sza ka írt, és zse ni á lis, azon nal meg
kell hall gat nom. Ját sza ni kez dett a zon go rán, én meg a leg -
na gyobb bul vár lap szer kesz tô sé gét hív tam. Tíz perc múl va
ott volt a fo tós. Le ka pott min ket: ôt a zon go rá nál lán gol va,
en gem há zi kön tös ben, ki al vat lan ság tól be da gadt sze mek -
kel. A fo tós fél re vont és azt kér dez te: ak kor meg ír hat juk,
hogy meg szü le tett az év da la? Meg ráz tam, mint Krisztus a
var gát: de hogy azt ír já tok meg! Az kit ér de kel? Azt ír já tok
meg, hogy ez az ál lat fe léb resz tet te a me ne dzse rét haj nal -
ban, hogy le játsz has sa ne ki az új nó tá ját, és még ga tyát se
húz hat tam, annyi ra be volt zsong va!

Mit mond jak, imád ták a szto rit a lap nál!”

Ol va só ink ír ták

A leg ma ga sabb ol va sott ság gal – ér de kes mó don – még sem
a „szí nes” ol da lak ren del kez nek. Sta tisz ti kák sze rint az új -
sá gok leg nép sze rûbb ré szé nek a szer kesz tô sé gi, ol va sói,
vagy nyílt le ve lek szá mí ta nak. Az ezek ben va ló meg je le nés
a leg egy sze rûbb mód szer, hogy vé le mé nyün ket és üze ne -
tün ket el jut tas suk a kö zön ség hez.

Ami kor Gig li nek – Ca ru so ha lá la után – ele ge lett a
ve le és más te nor kol lé gá i val va ló össze ha son lí tá sok ból,
nyílt le ve let in té zett a New York Ti meshoz. Ez az ak kor
még csak épp hogy meg ho no so dott for ma el is me rô re ak ci ó -
kat vál tott ki az ol va sók ból. Gyak ran idé zik egyik hí res
(má ra szó lás sá vált) mon da tát a le vél nek: „Én nem II. En -
ri co Ca ru so va gyok, ha nem I. Be ni a mi no Gig li!”

Ke vés az annyi ra al kal mas for ma a búj ta tott rek lám -
ra, mint a nyílt le vél.

Te gyük fel, hogy vé den cün ket Sós Tó dor nak hív ják,
s né mi pub li ci tás ra van szük sé ge. A kö vet ke zô ol va sói le vél
je le nik meg egyik na pi la punk le ve le zé si ro va tá ban:
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„Tisz telt Szer kesz tô úr! A te réz vá ro si ak ne vé -
ben írok lap juk nak, mely nek egyéb ként im már
húsz éve hû ol va só ja va gyok. Fel há bo rí tó nak
tart juk, hogy ha zánk egyik leg pa ti ná sabb épü -
le te, az Ope ra ház kö rül tel je sen fel van tö re dez -
ve az asz falt. Ha esik az esô, a re pe dé sek víz zel
tel nek meg, és ha tal mas po cso lyák ék te len ked -
nek az úton. A múlt kor, ami kor Sós Tó dor ven -
dég sze rep lé sé re áll tunk sor ba je gyért, egy te -
her gép ko csi ránk ver te a sa rat! Va jon nem szé -
gyel li ma gát az ön kor mány zat, hogy ilyen bal -
ká ni áll apo tok kö zött tart juk a kül föl di tu ris -
ták ál tal leg lá to ga tot tabb in téz ményt? Tisz te -
let tel: Kis An na, kö zép is ko lai ta nár”

Nos, az asz falt va ló ban tö re de zett az Ope ra ház kör nyé kén.
Sós Tó dor fel lé pé se ide jén tény leg zu ho gott az esô. Kis An -
na pe dig a szomszédom nagy nén jé nek le ány ko ri ne ve.

A le ve le zé si ro va tok ve ze tôi bol do gok lesz nek, ha ér -
de kes, ol vas má nyos le ve le ket kap nak. Ma ugyan is az ol va -
sói le ve lek 90%-a pén zért ri mán ko dó se gély ki ál tás, s a ro -
vat gaz dák már-már rá kény sze rül nek, hogy egy-egy más
tar tal mú le ve let kre ál ja nak sa ját kút fô bôl, a sok el ke se re -
dett kol du lás mel lé.

S ha már kol du lás: jó té kony ko dás!
Egy gye rek rák osz tály nak ado má nyo zott mé reg drá ga

mû szer rel na gyob bat emel he tünk az imázson, mint száz
nagy si ke rû kon cert tel. Ezt a sztár ja ink, és hát a gaz dag ja -
ink több sé ge nem tud ja. Ül nek a pén zü kön, épít ge tik a bi -
ro dal mu kat, és nem ma rad utá nuk más, csak a va gyo nuk.
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Ne csak si ke res le gyen, okos is!

Mi u tán, ne künk, mû vé sze ti me ne dzse rek nek, az éne kest kell
a nyil vá nos ság hoz se gí te nünk, ve le is meg kell ér tet nünk a
mé di á val va ló jó kap cso lat je len tô sé gét. (Köny vem ele jén er -
re a prob lé má ra már idéz tem egy ko ri ijesz tô pél dá kat.)

A kö zön ség gel sem ta ná csos uj jat húz ni, de a kö zön -
ség, ha va ló ban sze re ti a sztárt, egy idô után meg bo csát. A
mé dia azon ban egyet len bal lé pés után örök re el len ség ma -
rad hat.

Köz tu dott, hogy az év szá zad leg na gyobb éne kes nô jé -
nek tar tott Ma ria Cal las idôn ként fél váll ról ke zel te az új ság -
író kat. A fran cia, olasz és an gol toll for ga tók még va la -
mennyi re el tûr ték ezt, de ki nek bo csá tott meg va la ha is egy
ilyen hi bát az ame ri kai saj tó? Pél dá ul a szo ká sos össze tû zé -
se ket Kurt Ba um te no ris tá val és a hí res Bor is Chris toff-fal,
ami kor az éne kes nô ra gasz ko dott hoz zá, hogy egye dül
men jen a füg göny elé. Ma rio del Mo na có val Me xi kó ban
mind ket ten meg akar ták gá tol ni a má si kat egy-egy ma gas,
ne héz, hosszan ki tar tott hang ki ének lé sé ben, és a ku lisszák
mö gött majd nem tett le ges ség re ke rült sor. Idéz het jük az
éve kig tar tó Cal las–Te bal di há bo rút is, vagy más mû faj ból a
le gen dás Ka te Wins let–Le o nar do Di Cap rio el len té tet.

Az em be rek haj la mo sak vol ná nak csu pán a mû vész
ki szá mít ha tat lan sze mé lyi sé ge ro vá sá ra ír ni a fel so rol ta -
kat, a mé dia azon ban ne ga tív szín ben tûn te ti fel az ese mé -
nye ket. Ami Cal las nak düh, az a saj tó nak hisz té ria, ami
Cal las nak egy elô adá son mú ló rosszul lét mi at ti in disz po zí -
ció, az a saj tó nak „az éne kes el vesz tet te a hang ját, az éne -
kes már nem a ré gi!” A mû vész nô any ja ki pa kol a New
York-i la pok nak: a sze ren csét len asszony ere jét meg fe szít -
ve dol goz ni kény sze rül, míg lá nya „arany tá nyér ból gyé -
mán tot sze mel get, nagy ka nál lal eszi a ka vi árt, és ró zsa szín
pezs gô vel ön tö zi meg”. A köz vé le mény ôr jöng ve csám csog
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a bot rá nyo kon, Cal las mély dep resszi ó ba esik, hó na po kig
nem vál lal fel lé pést.

Az eh hez ha son ló saj tó tám adás egyet len mû vész nek
vagy me ne dzser nek sem könnyen el vi sel he tô tra u ma. Még -
is meg kell ta nul ni tûr ni, a szú rást ki vé de ni, és bár mi tör -
tén jen is, tud ni, ho gyan dol goz zunk ha tá so san együtt a
mé dia em be re i vel.

Az in ter jú a lanyt meg edzik

Az új ság írók kal va ló szem élyes ta lál ko zá sok ra kü lön fel
kell ké szí te nünk a mû vészt. Ne bíz zuk csu pán az ô kom -
mu ni ká ci ós te het sé gé re és ter mé sze tes in tel li gen ci á já ra az
in ter júk si ke rét. Mi az éne kes nél sok kal pon to sab ban is -
mer jük az in ter jút ké rô mé dia jel lem zô it, az új ság író sa já -
tos stí lu sát, szem lé le tét, az adott pub li ká ció fon tos sá gát a
pil la nat nyi hely zet ben, a va ló szí nû leg te rí ték re ke rü lô té -
má kat és a vé let le nül elô for du ló hi bák, fél re ér té sek le he tô -
sé gét. Min dezt az éne kes nek nem kell pon to san is mer nie.
De ne künk a fel so rolt szem pon tok alap ján össze kell ál lí ta -
nunk egy lis tát a fon tos köz len dôk rôl, a vár ha tó kér dé sek -
rôl és az ezek re ad ha tó vá la szok ról. A lis tán sze rep lô in for -
má ci ó kat meg kell be szél nünk a mû vésszel, mert le het
olyan mon dan dó, amelyet ô nem vál lal, vagy akad hat olyan
in for má ció, gon do lat, ami nincs a lis tán, de amit min den -
kép pen sze ret ne el mon da ni. Nyil ván ne künk kell el dön te -
nünk, hogy „mi me het ki, és mi nem me het ki” a nyil vá -
nos ság elé az adott mé di án ke resz tül, de nem le he tünk dik -
tá to rok. Tisz tá ban kell ve le len nünk, hogy bár mennyi re is
tud juk a dol gun kat, a mû vész vi szi vá sár ra a bô rét. A vég -
sô dön tés jo ga a nyil vá nos ság gal va ló kap cso lat ban az övé.
(Mi énk pe dig a tá vo zás jo ga, ha azt lát juk jó nak.)
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Ha tud ha tó, hogy az in ter jút ké szí tô új ság író el len sé -
ges, vagy mond juk fi nom ab ban, erô sen bí rá ló szán dék kal
ér ke zik, ak kor er re is fel le het ké szí te ni az in ter jú a lanyt.
Ve gyük fel a tám adó mé di a mun kás sze re pét, és olyan pro -
vo ka tív kér dé se ket te gyünk fel vé den cünk nek, amelyeket
– fel té te lez he tô en – az in ter jú so rán kap ni fog. Ezen a fôp -
ró bán a mû vész ki ala kít hat ja a vi sel ke dé si tech ni ká ját, és
per sze a konk rét mon dan dó ját is a tám adás sal szem ben.

Ter mé sze te sen, ha hosszabb ide je dol go zunk együtt
va la ki vel, ak kor ez a fel ké szí té si pro ce dú ra is sok kal gör dü -
lé ke nyebb, vagy akár el is ma rad hat. Ilyen kor a me ne dzser
és a mû vész fél sza vak ból, sôt, egy pil lan tás ból is meg ér tik
egy mást, mint a ré gi há za sok.

Be szé lô üz let: In ter jú

A me ne dzser tud ja, a sztár nak tud nia il lik: ha in ter jút kér -
nek, ti los vissza uta sí ta ni. Le kell ül ni, le gyen idônk az új -
sá gí ró ra. Ám so se higgyük, hogy a ri por ter elsôsorban a
sztár ter mé ké re (lemezére, koncertjére, szerepére) kí ván -
csi! Ha ar ra kí ván csi, nem jó ri por ter. Ha csak a ter mék rôl
be szé lünk, nem va gyunk jó ri por ta la nyok. Az em be re ket
min den ér dek li, ami a sztár ral kap cso la tos, de a ter mék a
leg ke vés bé. Igen, tu dom, ne künk a dal, a kon cert, a film a
fon tos. Az új ság író is tud ja, hogy mi a fon tos szá munk ra,
hisz tisz tá ban van ve le, hogy szá munk ra az hoz pénzt, nem
az, hogy pöttyös lett reg gel re a szap pan tar tónk. De ha a
szap pan tar tónk ról csö pög te tünk egy kis szí nest, le he tô sé -
günk nyí lik a ter mé künk rek lá mo zá sá ra is. Mielôtt a sztár
le ül az újságíróval, gondolja végig, mit kiáltozhat majd a
rik kancs a vele készült interjú alapján!

Az in ter jú, ha jól hasz nál juk, üz let. Ha rosszul hasz -
nál juk, fel es le ges idô po csék lás. Egy bul vár lap kez dô új ság -
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író ja le ült egy szí nésszel be szél get ni. A szí nész ára doz ni
kez dett a da rab ról, az elô adás ról. Az új ság író né ha meg pró -
bált a ma gán éle té ben ku ta kod ni, de a szí nész rend re el hes -
se get te eze ket a kér dé se ket, és foly tat ta az egye te mi ki se -
lô a dást Sha kes pe a re dra ma tur gi ai ér zé ké rôl.

Imá dom Sha kes pe a re-t. Ám ezú ton üze nem a szí -
nész nek, hogy bocs, de az anyag so sem fog meg je len ni!

Mon da ni és hang za ni

Amíg a nyom ta tott saj tó nak írunk anya got, nem kell azon iz -
gul nunk, ho gyan fog nak mon da ta ink hang za ni, ha fel ol vas -
sák, elô ad ják ôket. A rá di ó ban, té vé ben pub li kált anya gok -
nál azon ban sok fé le, az ed di gi ek tôl el té rô prob lé ma me rül -
het fel, ezért ta lán leg jobb, ha pró ba kép pen han go san fel ol -
vas suk ma gunk nak a szö ve get. Rö vid, ért he tô mon da tok kal
dol goz zunk, be ál lí tott sá gunk po zi tív le gyen, pon tos, vi lá gos
sza va kat hasz nál junk és tar tóz kod junk a mí ves és fel leng zôs
jel zôk tôl, a mi nô sí té sek tôl. Ke ve set hasz nál juk az „sz” be tût,
mert ezt a mik ro fon el tor zít hat ja. A b, a p, és az s hang zók -
kal ugya nez a hely zet. Az „ô, ôk” név má sok kal is vi gyáz -
nunk kell, a hall ga tó min dig tud ni akar ja, hogy ezek a meg -
je lö lé sek ki re, kik re utal nak. A leg fon to sabb azon ban, mint
az írott szö veg ese té ben is, az anyag rö vid sé ge. Fe lol va sás kor
mér jük le a hoz zá ve tô le ges hang zá si idôt.

El vi leg ke vés be le szó lá sunk van az el hang zás idô -
pont já nak és idô tar ta má nak a ki vá lasz tá sá ba, ezért jó, ha
min dig akad tar ta lék anyag a tar so lyunk ban. Ki tud ja mi -
kor, mi, ho va kell? Tíz per ces anya gunk nem fér be a nyol-
c per ces hely re, ezért el csúsz tat ják egy hét tel. Van azon ban
oda egy hat per ces anya gunk is! Er re nagy va ló szí nû ség gel
rá bó lin ta nak.
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A ma gyar rá di ók ban, té vék ben azon ban rit ka, hogy
elô re el ké szí tett anya go kat el fo gad ja nak. (Vall juk be, en -
nek egyik oka, hogy ezen a te rü le ten nincs meg fe le lô mi -
nô sé gû aján lat.) Sok kal va ló szí nûbb, hogy egy-egy mû sor -
ba in ter jú ra, be szél ge tés re hív ják vé den cün ket, vagy jobb
eset ben ki jön nek a la ká sá ra, vagy fel lé pé se hely szí né re.

Ilyen eset ben ugya núgy ké szít jük fel a köz len dô in -
for má ci ók ra a mû vészt, mint az írott saj tó ese té ben. A
meg je le nés és az el mon dás mód ja az, ami a rá dió és a té vé
ese té ben egé szen más.

Ha in ter jút kí ván nak ké szí te ni ve lünk, vagy vé den -
cünk kel, igye kez zünk meg tud ni még az adás elôtt, hogy
mi rôl lesz szó. A rá di ó ban jegy ze te ket is le het hasz nál ni,
csak a la po zás ne hal lat szód jon. Ar ra is fel kell ké szül ni,
hogy vá rat lan ag resszív kér dé sek re kell vá la szol ni, s a mû -
vész egy pil la nat ra sem jö het za var ba. (Er rôl az írott saj tó -
val kap cso lat ban már szól tam, de ab ban az eset ben a pro -
vo ká ció nem okoz gon dot, mert át gon dol hat juk a vá laszt,
vagy akár ki is tér he tünk a kér dés elôl.)

A rá di ó ban vagy a té vé ben a gyors be széd bi zony ta -
lan, ide ges em ber be nyo má sát kel ti. A mon da tok kö zött
tart sunk szü ne tet, s no ha ez szá munk ra évek hosszú sá gá -
val bír majd, ezek a má sod perc nyi szü ne tek még is bölcs,
szel le mes és ma ga biz tos jel lem rôl fog nak ta nús kod ni.

Rá dió – rád jó!

Rá di ós kol lé gák es küsz nek a nagy ti tok ra, mi sze rint egy sztár
fel vé te le i nek rend sze res ját szá sa na gyobb pro mó ci ót je lent,
mint egy be szél ge tôs mû sor ven dé gé nek len ni. Ez még az ál -
la mi fô adók ra is igaz, bár mind há rom hall ga tott sá ga jócs kán
meg csap pant a ke res ke del mi adók be in du lá sa óta.
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Ma már rend sze re sen vizs gál ják a ját szá sok rend sze -
res sé gét, és nép sze rû sé gi lis tát ál lí ta nak össze a leg több -
ször su gár zott nó ták alap ján.

Eb bôl az kö vet ke zik, hogy a sztár, aki nek a da la it
gya kor ta su gá roz zák, akár csak a rá dió se gít sé gé vel is or -
szá gos hí rû le het.

Eb bôl az kö vet ke zik, hogy a ze nei igaz ga tók, a prog -
ram igaz ga tók, a mû sor szer kesz tôk nagy urak. Agyon hall -
gat hat nak és a top lis ták élé re játsz hat nak egy-egy sztárt.

Na ná, hogy eb bôl is kö vet ke zik va la mi! Még pe dig az,
hogy az utób bi évek ben el ke se re dett harc in dult a me ne -
dzse rek, sztá rok ré szé rôl a ze nei igaz ga tók ke gyé ért.

Ám ne gon dol juk, hogy csak a ter mék tu laj do no sa i -
nak fon tos a zök ke nô men tes együtt mû kö dés. Ha ugyan is
ked ve li a kö zön ség a sztárt, ak kor a rá dió szí ve sen su gá roz
a da la i ból, így ugyan is nô a hall ga tott sá ga. S ha na gyobb
lesz a hall ga tott sá ga, ak kor több rek lá midôt tud ér té ke sí te -
ni. Így te hát ért he tô, ha a rá dió il le té ke se i nek is ér de kük a
sztárt su gá roz ni.

Per sze nem min den rá dió jó rád. Az az amint az írott
saj tó ban, úgy a rá dió ese té ben is pon to san kell meg vá lasz -
ta nunk a cél cso por tunk hoz el ve ze tô ide á lis csa tor nát. Nem
ugya na zok hall gat ják a Ju ven tust, mint a Klub Rá di ót.

Ér de mes az tán a mû sor ve ze tô szem élyé re is fi gyel ni.
A rá dió ese té ben még él nek a hall ga tók ban a ré gi ref le xek:
ké pe sek egy-egy ne kik ked ves rá di ós sze mély isé gért be -
kap csol ni a ké szü lé ket. Ör dögh Csil lá nak, vagy Fo dor Já -
nos nak ál lan dó hall ga tó kö zön sé ge van, akik akár haj nal
né gyig fenn ma rad nak, ha kedven cü ket akar ják hal la ni. A
Boch kor–Bo ros pá ros ver he tet len a reg ge li sáv ban. Ha fel -
hív juk a Slá ger ben a Bu me rán got, és meg hív juk élô adás -
ban Boch ko ré kat a vé den cünk kon cert jé re, az töb bet ér,
mint tíz fi ze tett rek lám.
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Fon tos te hát, hogy a mû sor fo lyam mely ré szé be ékel -
jük be vé den cün ket.

Ter mé sze te sen a ha gyo má nyos utat a rá di ók ese té -
ben se le het meg ke rül ni. Te le fo nál junk a meg fe le lô sze -
mély nek (ze nei igaz ga tó, prog ram igaz ga tó).

Ha nem ér rá, kér jünk tô le egy cí met, aho va el küld -
het jük a pro mó cso ma got az alap ve tô in for má ci ó kat tar tal -
ma zó rö vid is mer te tô vel, il let ve a pro mó CD-vel, amelyen
a sztár éne kel.

Ha idô pon tot ad, hoz zuk ma gunk kal a pro mó cso ma -
got, és szem élye sen ad juk át.

A ta lál ko zón igye kez zünk rá ven ni az il le té kest, hogy
ve gye fel vé den cünk egyik szá mát a he ti ját szá si lis tá ra.
Ajánl juk fel cse ré be, hogy min den le het sé ges he lyen és al -
ka lom mal (in ter júk, élô kon cert, új ság cik kek, té vés nyi lat -
ko za tok, pla ká tok stb.) el hang zik majd tá mo ga tó ként a rá -
dió adó ne ve.

Lát szód ni tud ni kell!

A te le ví zi ó nál ma ke vés erô sebb pro mó ci ós esz köz lé te zik.
A lé pé se ket már is mer jük: mi nél elôbb ta lál jon el a DVD-nk,
vagy a CD-ROM-unk az il le té kes hez.

A té vé vesz élye sebb mû faj, mint a rá dió. Ha csú -
nyács ka a vé denc, vagy ki nyúlt za kó ban ül be a mik ro fon
mö gé, a rá dió még ma gas ba rö pít he ti. De a te le ví zi ó ban lát -
szód ni kell, és nem akár hogy lát szód ni.

Te le ví zi ós be szél ge tés ese tén ügyel jünk az öl töz kö -
dé sünk re. Sem mi csí kos, sem mi va kí tó an fe hér! A pasz tell -
szí nek és a fi nom, ele gáns, de nem csil lo gó ék sze rek min -
dig von zób bak, mint a hi val ko dó, ma ga mu to ga tó vi se let.
Nem árt, ha elôre ismerjük a stúdiódíszlet színeit,, stílusát.
Ezek támpontot adhatnak öltözködésünket illetôen,
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miután maguk a díszletek is rendkívül alapos kutatási
eredmények alapján készülnek: mely színeket, formákat
kedvelik leginkább az emberek. (Hogy a színek milyen
fontosak: az egyik mobilcég például annyira félti a kikisér-
letezett rózsaszínjét, hogy levédette.) 

Ha képernyôn vagyunk, na gyon so kat mo so lyog junk!
KE EP SMI LING! – szól a PR egyik alap sza bá lya.

De vi gyáz zunk! A „né ma je lek” árul kod nak! A kép er -
nyô kü lö nö sen nagy tár há za a mo so lyok nak. De va jon me -
lyik iga zi, és me lyik csak ma che? So kak ban szin te pav lo vi
ref lex ként mû kö dik, hogy ha rá juk fó ku szál a ka me ra,
azon nal mo so lyog ni kez de nek. A né zô ket azon ban ne héz
fél re ve zet ni! Azon nal ki szúr ják az ôsz in tét len mo solyt! De
ugya núgy ki ad ják a sztárt az arc ki fe je zé sek, a gesz tu sok, a
test nyelv. Gyors pis lo gás, ajak ha rap dá lás, ujj per cek ro pog -
ta tá sa, szö szök sze de ge té se a ru há ról, fész ke lô dés stb. De a
han gos je lek is ki ad nak ben nün ket: a re gisz ter gyors vál -
toz ta tá sa, a be széd se bes sé ge, a hang erô.

A pro fi vi sel ke dés mel lett fon tos még, hogy ne fe lejt -
sünk el min dig min dent meg kö szön ni! Meg kö szön ni a
meg hí vást, az ér dek lô dést, a ked ves sé get, a fi gyel met, a
vissza hí vást, a cik ket, a ri por tot, a lá to ga tást, még a meg -
kö szö nést is meg kell kö szön nünk.

A té vé ben ar cunk min den egyes rez dü lé sé re fi gyel -
nünk kell. Egy al ka lom mal ve ze tô sztá runk kis sé pro vo ka -
tív kér dést ka pott a hí re sen ke mény ri por ter tôl. Né ma ma -
radt, de a mi mi ká ja árul ko dott: nem tud ta lep lez ni a fel há -
bo ro dá sát, majd a sér tô dött sé gét.

No igen, a sér tô dés szót tes sék ki tö röl ni a szó tá runk -
ból. Sem egy me ne dzser, sem egy sztár nem sér tôd het meg
so ha, sem min. Egy bul vár lap, de egy ke res ke del mi csa tor -
na is ké pes éve kig úgy tu dó sí ta ni egy sztár ról, hogy nincs
is szük sé ge a ve le va ló kap cso lat ra. Eze ket az anya go kat
nem tud juk kont ro lál ni. Ve ze tô mé di a sze mé lyi sé ge ink kö -
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zül töb ben is be rág tak egy-egy anyag mi att bi zo nyos bul -
vár la pok ra. Vé gül azon ban „tér den csúsz va” kéredzkedtek
vissza a fô szer kesz tôk höz, mert rá jöt tek, hogy na gyobb
szük sé gük van ne kik a la pok ra, mint for dít va.

Kü lö nö sen, ha so ká ig „hír” sze ret nénk ma rad ni, ak -
kor fon tos a si mu lé kony ság, az eset le ges sér té sek le nye lé -
se. A röp ke sztá rok nem tö rôd nek a jö vô vel. Ma gyar or szá -
gon min dig van 4-5 friss sztár, akik rôl egy idô ben hír döm -
ping gel szol gál nak a la pok, majd ela vul nak, és ki dob ják
ôket a sze mét be. Ugyan, ki em lék szik ma már a Big Brot -
her2 gyôz te sé re, Zsó fi ra? Vagy ki akar na a BB1 Zsa nett jé -
vel la pot el ad ni?

Ne künk azon ban a masszív, tar tós sztár sá got kell
meg cé loz nunk. Frei Ta má sét, aki egy na pok ban le zá rult
ku ta tás sze rint a má so dik leg nép sze rûbb té vés sze mé lyi ség
a ma ga ka te gó ri á já ban, s imázs át még az sem tud ta meg té -
páz ni, hogy kol lé gá ja, Juszt Lász ló utá nament a moszk vai
anya gá nak, és meg döb ben tô in for má ci ók kal ér ke zett ha za
(ugye em lé kez nek: a mi nisz ter el nök el len fo ga dott bér gyil -
ko sos anyag…).

A masszív, tar tós sztá rok ál lan dó ven dé gei a té vék -
nek. Ér de mes meg fi gyel ni, hogy ha mond juk egy is mert
éne kes kon cert re ké szül, ho gyan tur néz za vé gig a kü lön bö -
zô té vék reg ge li cse ve gôs mû so ra it. Volt már olyan, hogy
egy sztár reg gel 6:45-kor a m1 Nap kel té jé ben kez dett,
majd fél nyolc kor már a TV2-s La zac ban ücsör gött (egész
kö zel van egy más hoz a két mû sor stú di ó ja), s vé gül fél ki -
lenc fe lé be e sett a vá ros má sik vé gé rôl su gár zott, RTL Klub
fé le Reg ge li be. Ó igen, és dél kö rül fel buk kant az egyik kis
csa tor nán is, va la mi fô zô ma ga zin ban.

Val lom, hogy az iga zi sztár ság ma el kép zel he tet len a
min den ha tó te le ví zió köz re mû kö dé se nél kül.
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Sajtókapcsolatok

Ha az újságíró jön

A mé dia saj tó kon fe ren ci á ra va ló el csa lo ga tá sa kor a ri por -
te rek és szer kesz tôk ar ra szá mí ta nak, hogy olyan hí rek kel
lát juk majd el ôket, ame lye ket egyéb ként nem kap ná nak
meg. Sôt mi több, tit ko kat sú gunk a fü lük be, hi szen egy
szak em ber sze rint: hír az, amit va la kik va la hol el akar nak
tit kol ni.

Er rôl Ma gyar or szá gon saj nos szó sincs. Olyan ke vés
saj tó kon fe ren cia pro du kál hasz nál ha tó hí re ket, hogy a leg -
több új ság író gya nak vás sal te kint ezek re az ese mé nyek re.
Ezért kell meg gon dol ni, hogy va ló ban szük ség van-e a saj tó -
kon fe ren ci á ra, van-e meg fe le lô mon da ni va lónk, eset leg csak
ki nyi lat koz tat ni aka runk, vagy kér dé sek re is szá mí tunk. És
ha a sajtótájékoztató mellett döntünk, ak kor a ren dez vényt
a leg ap róbb rész le te kig elô re meg kell szer vez ni.

Vá lasszuk ki a meg fe le lô he lyet, helyi sé get a kon fe -
ren ci á ra. Er re el sô sor ban a te le pü lés köz pont ja kö rül el he -
lyez ke dô tár gya ló ter mek, ho te lek kon fe ren ci a ter mei, vagy
kü lön fé le ét ter mek a le gal kal ma sab bak. Ezek ki vá lasz tá sá -
ban dön tô a tech ni kai fel sze relt sé gük, amely meg ha tá ro zó
a tévések és rá di ó sok szem pont já ból. Meg fe le lô ek-e a vi lá -
gí tá si, han gi fel té te lek, elég na gyok-e az aj tók, szé le sek-e a
fo lyo sók, a lif tek ah hoz, hogy a té vé sek el fér je nek tech ni -
kai ap pa rá tu suk kal, ma rad-e hely a te rem ben fel ál lí ta ni ka -
me rá ju kat, lám pá i kat? Van-e fax-szo ba, internetes kapcso-
lat, hogy az újságíró azon nal el küld hesse az anyagot?
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Akár jön, akár nem, ked ves ne kem

Ha ki vá lasz tot tuk az idô pon tot és a he lyet, ki küld jük a
min dig sze mély re szó ló meg hí vó kat azok nak az új ság írók -
nak, akik a mi té má ink kal fog lal koz nak a lap ban. A meg hí -
vó le het exk lu zív nyom tat vány is, de én a sze mély re szó ló
le ve let (di rect ma il) job ban sze re tem. A meg hí vott ne vé re
szól, hisz a sa ját ne vét min den ki sze re ti. Fon tos, hogy saját
kezûleg ír ja alá a meg hí vó fél, mert ez a szem élyes fi gye lem
és meg be csü lés je le.

Rö vid idô vel az ese mény elôtt ak tu á lis az em lé kez te -
tô te le fon.

No ha so kan nem ked ve lik e „fi gyel mez te tô” hí vá so -
kat, még is na gyon fon tos sze re pük van egy PR-ese mény
meg szer ve zé sé ben. Ezek a te le fo nok az idô pont és a hely
el is mé tel te té sé bôl, nem rit kán azok új ra le íra tá sá ból áll.

E te le fo no kat ne vált sa fel az e-ma il! Van, hogy az új -
ság író na po kig nem néz rá a ma il bo xá ra.

Ha a meg hí vott sze mély nem tud (nem akar) el jön ni
a ren dez vény re, ne vi tat koz zunk, s ne pró bál juk meggyôz -
ni. Ajánl juk fel, hogy rög tön a kon fe ren ci át kö ve tô en el -
küld jük ne ki an nak tel jes anya gát. Nem az a cé lunk, hogy
min den szé ken ül je nek, ha nem hogy a pub li ká ci ók meg je -
len je nek. El jö het a nap, ami kor a ma tá vol ma ra dó új ság író
ül majd ren dez vé nyün kön az el sô sor ban. A részt ve vô ket
per sze be csül jük meg még job ban: a szo ká sos hát tér anyag,
pap ír ké pek és di gi tá lis, JPEG for má tu mú fény ké pek, au -
dió- és vi de o ka zet ták osz to ga tá sán kí vül biz to sít suk a csak
ne kik, je len lé vôk nek szó ló exk lu zív szto rit, ez is csá bí tó le -
het az el kö vet ke zô ese mé nye ken va ló rész vé tel re. A kon fe -
ren ci át kö ve tô en a té vés, rá di ós em be rek rö vi debb in ter jút
kér het nek sa ját ál lo má sa ik szá má ra. Le gyünk ké szek bár -
mi kor a ren del ke zé sük re áll ni, ha ez nem aka dá lyoz za a
töb bi meg hí vott nak meg ígért prog ra mot.
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Akit jól tá jé koz tat nak, az jól tá jé koz tat

Egy ope ra é ne kes, egy popsztár ese té ben kép te len ség ter -
mék be mu ta tót csi nál ni (ha csak nem éne kel né hány tak -
tust a sztár, ami ért min dig há lá sak a ci vi lek), hi szen a ter -
mék be mu ta tó ma ga az  e lô a dás. Egy elô adás, kon cert olyan
pro duk tum, amit nem le het elô re meg gusz tál ni, ki pró bál ni.
Ép pen ezért fon tos min den lé te zô hát térin for má ci ó val el -
lát ni a je len le vô új ság író kat. En nek tesz ele get az úgyne ve -
zett saj tó cso mag, amely ben elô nyös, ha ben ne van:

✒ egy egy la pos ki vo nat az éne kes pá lya ké pé rôl,
✒ en nek egy hosszabb, há rom-négy ol da las ver zi ó ja,
✒ egy má so lat a kon fe ren cia be ve ze tô jé nek szö ve -

gé rôl,
✒ hát térin for má ci ók az éne kes rôl,
✒ do ku men tu mok (cik kek, fo tók, ri por tok) má so la -

tai,
✒ pub li kál ha tó fo tók,
✒ bár mi lyen más in for má ció, amely se gít het a ri -

por ter nek egy jó szto rit ír ni,
✒ hang hor do zók és ap róbb szu ve ní rek, aján dé kok: 

zász lócs kák, pó lók az éne kes ké pé vel, nyom ta tott
dzse kik és sap kák stb.

Ami a be ve ze tô elô adást il le ti, rö vi dek le gyünk, pon -
to sak és ké szül jünk fel a leg vá rat la nabb kér dé sek re is.
Kezd jünk idô ben, ne vár junk a ké sôn jö vôk re. Az új ság írók
min dig ro han nak, tér jünk ha mar a tárgy ra. Ha te het jük, ki -
hasz nál va a rá dió és TV nyúj tot ta ma gas mi nô sé gû tech ni -
kai szin tet, ve gyük fel ka zet tá ra a kon fe ren cia anya gát. Ez
ké sôbb alap anyag le het a részt nem vett ri por te rek, il let ve
a rá di ós és a té vés mû so rok szá má ra.

Eset leg ké szít tes sünk sa ját gyár tá sú fel vé telt, s azt
jut tas suk el a je len nem lé vô te le ví zi ós csa tor nák ré szé re.
Ez per sze jó val na gyobb idô be li- és anya gi be fek te tést igé -
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nyel, mint egy új ság ba szánt anyag meg írá sa. És hát nem
utol só sor ban szak mai tu dást. Nem is na gyon dí vik mos ta -
ná ban, hogy a té vé csa tor nák kül sô csa pa tok tól, úgy ne ve -
zett fre e lan ce rek tôl fo gad ná nak anya got, hacsak nem ar ról
van ne künk (és csak ne künk!) anya gunk, hogy a sztár hol -
tan esik össze, ka ram bo lo zik, vagy ki ment egy kis lányt a
Ba la ton ból. Bár a té vék ma nap ság ál ta lá ban be já ra tott be -
szál lí tók kal és bel sô gyár tás sal dol goz nak, ha még is vál lal -
juk a vissza u ta sí tás koc ká za tát, vagy szu per szen zá ci ót szi -
ma to lunk, ér de mes tisz tá ban len nünk a kö vet ke zôk kel:

✒ egy ka me ra ope ra tôr rel, tel jes stáb bal 25 ezer fo -
rin tot kós tál na pon ta,

✒ ha stúdiót akarunk bérelni, az igazán nagy ösz- 
sze get nem a he lyi ség bér le ti dí ja, ha nem a mun -
ka tár sak ho no rá ri u ma je len ti (egy szak ma i lag
kor rekt fel vé tel hez leg alább tíz szak em ber szük -
sé ges, úgy mint vi lá go sí tó, smin kes, hang mér nök,
ope ra tôr, tech ni kus, ká be le zô stb.)

✒ ha di gi tá lis vá gó mun ka társ kell, az ô köz re mû kö -
dé se to váb bi hé te zer fo rint ba ke rül, órán ként,

✒ a ka me rák bér le ti dí ja rend kí vül el té rô, de sok  tí z-
ez res té tel rôl van szó,

✒ az anya got BE TA, vagy DV for má ban kell el jut tat -
ni a csa tor nák hoz, ki vé ve, ha szu per szen zi anyag  -
ról van szó, mert ak kor jó bár min (az UMA TIC
tech ni ka má ra tel je sen ki ko pott a gya kor lat ból!).

Kü lönb sé get kell ten nünk a saj tó kon fe ren cia és a fo -
g adás, vagy par ti kö zött. Azo nos célt szol gál nak: a ri por te -
rek fi gyel mé nek fel kel té sét és szim pá ti á já nak meg nye ré -
sét, de ezt más és más esz köz zel érik el. A par tin kö tet len
be szél ge tés re hív juk meg a saj tó em be re it, ahol ben sô sé ge -
sebb kö rül mé nyek kö zött, az éte lek és ita lok csá bí tá sá ban
sok kal sze mély re szó lóbb és egye dibb in for má ci ó kat kap -
hat nak vé den cünk rôl. Egy-egy jól si ke rült par ti nagy ban
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nö ve li az új ság írók tá jé ko zott sá gát és szim pá ti á ját. És nö -
ve li a pub li ká ci ók szá mát és hi te les sé gét.

Mert övék a ha ta lom?

Be szél jünk vé gül a nem kí vánt pub li ci tás ról, hi szen a leg -
több me ne dzser és mû vész et tôl ret teg a leg in kább. Mert -
hogy az új ság írók, min den erô fe szí té sünk el len ére, nem -
csak ak kor jön nek, és nemcsak ak kor ír nak, ha mi akar juk.
Ki rály Lin da éne kes nô mond ja a sztá rok kal kap cso lat ban:
„Iszo nya to san erôs em ber nek kell len ni ük, mert a sztár -
ság gal ne ga tí vu mok is jár nak. A kö zön ség nem is mer he ti
meg tel je sen azt az em bert, akit nap, mint nap lát vagy
hall, ezért könnyen ki a la kul hat nak bi zo nyos tév hi tek, elô -
íté le tek ve le kap cso lat ban.” Te gyük hoz zá, hogy gyak ran a
média mun ka tár sai kap nak föl és fúj nak lu fi vá egy-egy szó -
be szé det, amelyet ké sôbb ugyan sa ját ma guk cá fol nak
meg, de ad dig ra már ki tû nô el adást (nézettséget) pro du kál -
nak a lég gömb-cím lap pal. Ezek után kis sé mu lat sá gos,
hogy so kan úgy tart ják: nincs rosszabb egy sztár szá má ra,
mint ha rossz kri ti kát kap. Ez bi zony nem így van.

En ri co Ca ru so 1906. november 16-án el sé tált a New
York-i Cent ral Park ál lat kert jé be. A ma jom ház ban tö meg
volt, s ide-oda ta szi gál ták az éne kest, míg nem egy ne héz
kéz a vál lá ra csa pott.

– Le tar tóz ta tom! – dö rög te egy rend ôr és be kí sér te
az el ké pedt te no ris tát az ôr szo bá ra. Az zal vá dol ták, hogy
mo lesz tált egy nôt, úgy mond be le csí pett a hát só fe lé be. Ca -
ru so egy óra múl va is mét a Sa voy ban volt, de össze e sett a
ki me rült ség tôl. Az új sá gok nagy be tûs fô cí mek kel és fény -
ké pek kel kö zöl ték a hírt. A pa na szos ti tok za tos mó don el -
tûnt, mi u tán a rend ôr ôr szo bán ha mis lak cí met dik tált be.
En nek el len ére nem so ká ra a vi lág min den zu gá ba el ju tott
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a per verz, er kölcs te len kül föl di csá bí tó hí re, s a „Ma jom -
ház-bot rány” szen zá ció-ér ték ben ve te ke dett a San Fran -
cis co-i föld ren gés sel. A tárgy alás kor rupt volt, elég te len bi -
zo nyí té kok kal. Iga za le he tett Puc ci ni nek, aki úgy vél te: az
egész dol got „egy el len sé ges imp resszá rió fôz te ki”.

Két ség te len, hogy a MET el len fe lé nek, a Man hat tan
Ope rá nak szer fel ett öt le tes pro pa gan da fô nö ke, Wil li am J.
Gu ard utóbb egész sor szaf tos tör té ne tet gyár tott a kon ku -
rens ope ra ház le já ra tá sá ra. Nem kis sze re pe volt pél dá ul
ab ban, hogy Ca ru so, éle te vé ge fe lé, gya ko ri lel ki és szel le -
mi ki me rült ség tôl szen ve dett. A te no ris ta éle té nek leg ne -
he zebb idô sza ká ban, az az fe le sé gé vel va ló konf lik tu sá nak
ide jén, az imp resszá rió fi ze tett ri por te rei foly ton ott ólál -
kod tak kö rülötte, hogy ki szí nez hes sék az el ha gyott fe le ség
tör té ne tét, aki fel ál doz ta kar ri er jét a há lát lan és becs vá gyó
te no ris ta ked vé ért. Ca ru so su gár zó, hu má num mal te li
egyé ni sé ge azon ban örök ké biz to sí tot ta a ma ga szá má ra a
kö zön ség sze re te tét.

Wil li am J. Gu ard ügyes ke dé sét új ság író-ta nít vá nya im
el ítél ték. Kér dés, a gya kor lat ban mi re kény sze rí ti ôket a
mé dia és a kö zön ség. „A mé dia em be re i nek tu laj don kép pen
sem mi más dol guk nincs, mint ki elé gí te ni az ol va sók gi gan -
ti kus in for má ci ó éh sé gét. Bár mi áron!” – mond ta Tad Lath -
rop, aki a mai ame ri kai ze ne biz nisz mar ke ting csá szá ra.

Van, ami véd he tet len, van, ami nem

Ilyen prob lé mák, és más, nem várt ese mé nyek bár mi kor
adód hat nak egy mû vész éle té ben. Az utób bi idô ben kü lö -
nö sen meg sza po rod tak az ilyes fé le cir ku szok, elég, ha a Ti -
na Tur ner rel kap cso la tos AIDS, il let ve a Mi cha el Jack sont
il le tô pe do fil-vád ra gon do lunk. Vagy ar ra, hogy Clin ton el -
nök nép sze rû sé ge a Le winsky-botrány szét kür tö lé se kor jóc-
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skán esett, il let ve hogy a fran cia filmsz tár, Ge rard 
De par  di eu fi a tal ko ri bo lon do zá sai mi att nem kap ta meg az
Os cart zse ni á lis Cyra nó já ért.

Kép zel jük el, ki de rül vé den cünk rôl, hogy ho mo sze xu -
á lis, vagy iszik, nô csá bász, zsa ro ló, plasz ti kai mû tét re vár,
aber rált ké pe ket tart a fi ók já ban, és így to vább. A te le fo nok
ál lan dó an csö rög nek, ri por te rek ug rál nak ke resz tül az aj tón -
kon és az ab la kun kon, mik ro font dug nak az or runk alá, po -
fát lan és gyak ran me ga lá zó kér dé sek kel bom báz va min ket.

Ma gyar or szá gon ilyen kor a sztár vissza vo nul. Tün te -
tô leg hall gat, vagy frö csög ve per rel fe nye ge tô zik. Az oko -
sabb ja, aki nek cé ges mar ke tin ge se is van (több nyi re a fog -
lal koz ta tó já nál), a mar ke tin ges re há rít ja a nyi lat ko zás fe le -
lôs sé gét (a té vés, le mez ki adós sztá rok saj tó szó vi vôk kel
szá mol hat nak, több sé gük nek egy sze rû en meg sem en ge di
a csa tor na, vagy a ki adó ve ze té se, hogy egyez te tés nél kül
nyi lat koz zon). Ám a mar ke tin ges leg több ször mind össze
ar ra jó, hogy – a sztár ba rát sá gos imázsát vé den dô – ô küld -
je el az új ság írót me le gebb ég haj lat ra.

Pe dig a „nem nyi lat ko zom” stra té gi á ja szá munk ra és
vé den cünk szá má ra a vé get je len ti. A hall ga tás al kal mat ad
a leg sö té tebb ta lál ga tá sok ra.

A saj tó tám adá sa ese tén a kö vet ke zô ket te het jük:
✒ sem mit, ha az új ság író nak bár mi ben iga za van,
✒ ha té ve dett, ta lál ko zót ké rünk az új ság író tól, és 

meg pró bál juk rá be szél ni, hogy ír jon új cik ket,
✒ ha er re nem haj lan dó, ak kor le ve let írunk ne ki, 

és ez után ke res sük is mét te le fo non,
✒ ha ez sem si ke rül, ak kor a szer kesz tôt ke res sük 

(nem ja va solt!),
✒ ha a pub li ká ció so kat árt, ak kor hely reigazí -

tást kell kér ni új cikk íra tá sá val, il let ve en nek el -
ma ra dá sa ese tén – saj nos – be kell pe rel ni a la pot.
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De! Ne fe led jük, ha mi hi báz tunk, és baj van, az ôsz-
in  te ség a leg jobb po li ti ka. Az új ság írók egy ré szé nek tám adó
be ál lí tott sá ga az ôsz in te ség ha tá sá ra ál ta lá ban meg vál to zik,
és ezek az em be rek las san mel lénk áll hat nak. Igen, úgy vé -
lem, ez az iga zi ha di tett: el len ség bôl ba rá tot ko vá csol ni!

Ami még fon tos: a csa pás tól füg get le nül min dig mo -
so lyog junk, le gyünk po zi tí vak, és ne mu tas suk, hogy sa -
rok ba va gyunk szo rít va.

Van nak, vol tak em be rek, akik mint ha úgy szü let tek
vol na, hogy jó a saj tó val a kap cso la tuk (Ken nedy, Gor ba -
csov, Re a gan, Man de la, Ha vel, Do min go, Sting), má sok
örök ké küsz köd nek az új ság írók kal (sok ma gyar po li ti kus,
spor to ló és szí nész). Ha si ke rül az el sô cso port ba ve re ked -
nünk ma gun kat, ak kor a leg na gyobb vész ese tén is jó in du -
la tú ma rad ve lünk szem ben a mé dia nagy ré sze. Nagy ré -
sze, írom, mert min dig lesz nek el lend ruk ke rek, ilye nek
még a leg na gyobb sztá ro kat is szo ron gat ják. Pa va rot ti ír ja
vic ce sen egy ’69-es Álar cos bál ról: „A kri ti ku sok lel ke sed -
tek. Még az az egy is, aki min dig ta lál ben nem va la mi ki vet -
ni va lót”.

Egyes kri ti ku so kat az ol va sók, né zôk is te ní te nek, és
ôk is af fé le vá te szek nek tart ják ma gu kat. Ami nem a kö re -
i ken, íz lés ha tá ra i kon be lül tör té nik, az el eve vesz tett ügy.
De ha egy mû vész már el ért egy bi zo nyos szín vo na lat, ha
sok ba rát ja és ra jon gó ja van, és mi at ta te lik meg es tén ként
az ope ra ház, ak kor szá má ra a mû vé sze ti kri ti kák – a jók is,
a rosszak is – el vesz tik a je len tô sé gü ket.

So se fe lejt sük el: ma gu kon a kri ti ká kon nem ér de -
mes dü hön ge ni. A mû vész ér zé keny, ô ak kor is ha rag szik,
ha a kri ti kus nak iga za van, de mi tud juk, és ve le is meg  kell
ér tet nünk, hogy sem mi sem ela vul tabb, mint a teg na pi új -
ság. Az új ság írók kal va ló há bo rús ko dás he lyett jobb, ha
ener gi á in kat a kö vet ke zô pro duk ci ók szín von alá nak eme -
lé sé re for dít juk.
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So se fe lej tem el: az új te nor nem ze dék egyik leg ki vá -
lóbb ja, Jo sé Cu ra két egy mást kö ve tô év ben is kon cer tet
adott az Er kel Szín ház ban. Anyám, Cu ra nagy ra jon gó ja
mind két ese mé nyen je len volt, ám a má so dik fel lé pés nem
nyer te el annyi ra a tet szé sét, mint az el sô. Az elô adás utá -
ni par tin oda fér kô zött a vi lágsz tár kö ze lé be, és így szólt
hoz zá né me tül: „Drá ga mû vész úr, tet szett a mai kon cert -
je, de ta valy azért jobb volt!” Cu ra ren dít he tet le nül mo -
soly gott to vább, csak a sze mén lát tam, hogy leg szí ve seb -
ben fel nyár sal ná az én drá ga szó ki mon dó anyá mat. És tud -
ják, hogy né hány pil la nat nyi hall ga tás után mit mon dott?
Ezt: „Asszo nyom, ígé rem, jö vô re össze sze dem ma gam!”

Anyám az óta is ha lá lo san sze rel mes Cu rá ba.
Hát csak így a kri ti kák kal!

Még né hány szó a saj tó ról

Az em be rek egy re ke ve seb bet ol vas nak, köny vet és új sá got
egya ránt. Ám míg a ha gyo má nyos mér té ka dó (és mér ték -
tar tó) la pok pél dány szá ma fo lya ma to san csök ken, a bul -
vár új sá gok tö ret len nép sze rû ség nek ör ven de nek. Le het fe -
jet csó vál ni, le gyin te ni, vagy dü hön ge ni a gya kor ta nem túl
szín vo na la san meg írt és nem túl íz lé se sen il luszt rált „szí -
nes új sá go kon”, de el kell fo gad nunk, hogy a pub li ci tás iga -
zi ere je – az írott saj tó ban – ma a bul vár la po ké.

Ugyan ak kor ma a bul vár saj tó már sok kal ki szol gál ta -
tot tabb a te le ví zi ós csa tor nák nak, mint akár csak egy év ti -
zed del ko ráb ban. A szer kesz tô sé gek be min den reg gel meg -
ér kez nek az elô zô na pi né zett sé gi ada tok, ame lyek ta lán a
leg fon to sabb szem pont tal bír nak az ak tu á lis lap szám
össze ál lí tá sát il le tô en. Jo go san, hisz az em be rek tu laj don -
kép pen min dennap sza vaz nak a táv irá nyí tó juk kal, így
dönt ve el, hogy adott nap me lyik mû sor, az az me lyik sztár
él ve zi a leg na gyobb nép sze rû sé get.
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A té vé egye du ral ma mel lett per sze könnyû dol ga van
an nak a me ne dzser nek, aki egy si ke res té vép ro duk ci ó val
ruk kol elô. Ha nem ha nincs ilyen pro duk ció a ta lon ban, ha
az ál ta lunk me ne dzselt sztár nem lát ha tó, vagy nem ele get
lát ha tó a kép er nyôn, ak kor más meg ol dá sok ra kény sze rü -
lünk. Az okos sztá rok, vagy a bu tus sztá rok okos me ne -
dzse rei tu da to san irá nyít ják a saj tó fi gyel mét ma guk ra.
Ma don na pél dá ul még ma is fel pör ge ti a „pub li city”-jét, ha
új le me ze je le nik meg, vagy kon cert kö rút ra ké szül. Olyan -
kor el sza po rod nak a kép ügy nök sé gek nél a „tré ning ru hás”
és a „bi ki nis” ké pek, ame lye ken ál ta lá ban a csa lád já val
lát ha tó.

Az új ság írók, fo tó sok pe dig bol do gok. Hisz szük sé gük
van a „spi ecy”, az az fû sze res anya gok ra. A fri endly gos sip
ma ga zi nok nagy fegy ve re, hogy igye kez nek ba rát sá go sak
ma rad ni a sztár ral. Így az ese tek több sé gé ben el jut nak a
sztá rok hoz ak kor is, ha más, ke mény bul vár la pok hi á ba
ko pog tat nak az aj ta ju kon.

Ugyan ak kor ez a men ta li tás, amellyel exk lu zív bel é -
pôt le het nyer ni egy amúgy a saj tó elôl el zárt es kü vô re,
par ti ra, más té ren vissza üt het. Ru ti na nya gok áraszt ják el a
szer kesz tô sé ge ket, hisz ti los rosszat, ké tel ke dôt, ci kit ír ni
a sztá rok ról.

Már pe dig min den lap egyet len túl élé si esé lye, ha mi ni -
ma li zál ja a ru ti na nya go kat. Et tôl le het más, mint a töb bi.

Je len leg a ma gyar bul vár saj tópi a con öt na pi lap pró bál
meg él ni, ugyan azt a né hány tu cat sztárt és na pi egy-két ve -
ze tô té mát cin cál va. Min den cím lap ról nap mint nap ugyan -
az har sog az ol va sók fe lé: Ter hes! El hagy ta! Vál ság ban a
há zas sá ga! Meg szült! Ször nyethalt! Meg há za so dik!

Ar ról nem is be szél ve, hogy ha a na pi la pok el lô dö zik
azt a ke vés szen zá ci ós hírt, ak kor mi ma rad a többna pos
nyom dai át fu tás mi att majd egy hét tel ko ráb bi lap zár tá val
ope rá ló he ti la pok nak?!



SAJTÓKAPCSOLATOK 121

Az ége tô té ma hi ány és a meg le he tô sen li mi tált ma -
gyar sztár pi ac mi att az új sá gok szin te szom jaz nak a „Holly
Shit!”-anya gok ra (a so kak ál tal gos sip-gu ru nak tar tott, a
Story és a Best ma ga zint si ker re vi vô Ómol nár Mik lós szok -
ta mon do gat ni, hogy az az iga zi hír, amely nek hal la tán az
ol va só így csap a hom lo ká ra: „Ah, Holly Shit, I didn’t know
it!”, az az „Te szent szar, ezt nem tud tam!”).

Ame lyik sztár és me ne dzser te hát Holly Shit-anya got tud
kre ál ni, an nak nyert ügye van.
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Menedzser vagy mágus?

Tud ni kell, hogy mit nem tu dunk

A fan tasz ti kus elô adá sunk után ha za me gyünk és vár juk a
szer zô dést kí ná ló tá vi ra to kat és te le fo no kat. De sem mi
sem tör té nik.

Ak kor ide ge sen kap kod ni kez dünk, megp ró bá lunk
ma gunk el iga zod ni a sztár rend szer pénz ügyi, kom mu ni ká -
ci ós és eti kai dzsun ge lé ben, ahol ha ma ro san el té ve dünk.

Elôbb vagy utóbb min den mû vész rá éb red: az ének -
lé sen kí vül van nak a zenei bu si ness nek más te rü le tei is,
ahol cél jai el éré sé hez helyt kel le ne áll nia. Eh hez azon ban
az éne kes tu dá sa nem ele gen dô, amint írá som be ve ze tô ré -
szé ben már je lez tem. És ez min den olyan mû vész vagy sza-
k em ber ese té ben igaz, aki nem tud ja ön ma gát me ne dzsel -
ni.

Los An ge les ben lé te zik olyan hot-dog stand, amely -
nek pél dá ul sa ját fi ze tett saj tó ügy nö ke van. Ter mé sze te sen
ezen az üz le ti szin ten ez nem jel lem zô, de az Egye sült Ál -
la mok ban lé nye gé ben min den ko mo lyabb vál lal ko zás és
ér dek cso port meg ke re si a ma ga me ne dzse rét, rek lám- vagy
PR-ügy nök sé gét, il let ve fel bé re li a ma ga lob bis tá ját, vagy is
azt a sze mélyt, aki be já ra tos a kong resszus és a he lyi ön -
kor mány zat kö re i be, köz ben jár a cég ér de ke i ért, kép vi se li
azo kat, és nyil vá nos sá got sze rez cél ja i nak, ter mé ke i nek.
Szá mos mé di a sza kér tô gaz da go dik meg ab ból, hogy ta ná -
cso kat ad po li ti ku sok nak, üz let em be rek nek, mû vé szek -
nek. Az ar cu la ti cé lok nak és a hely zet nek meg fe le lô en öl -
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töz te ti ôket, be szé de i ket meg ír ja és be ta nít ja. Vagy egy sze -
rû en ki ta lál ja ôket! Hány és hány Brit ney Spe ars, Chris ti -
na Agu i le ra és Jus tin Tim ber la ke sza lad gál az ut cán! Csak
ôket so se csi nál ja meg sen ki! Nem köz lik ve lük, mi lyen ru -
hát húz za nak ma guk ra, me lyik par ti ra men je nek el fel tét -
le nül, nem vi szik el ôket ko re og rá fus hoz, masszôr höz, nem
szer zôd tet nek mel lé jük sze mé lyi edzôt, nem tusz kol ják be
ôket té vé mû so rok ba, plety ka la pok ba, nem ké szí te nek ne -
kik de mót…

Hét köz na pi fi a ta lok ma rad nak, épp olyan jó, vagy
jobb kva li tá sok kal, mint ami lye nek kel a meg csi nált sztá -
rok ren del kez nek.

An ti me ne dzser nek szü let ni kell

A sze mély me ne dzse lés te rü le tén nap ról nap ra nô a jó me -
ne dzser presz tí zse. A vi lág há bo rú elôtt a ma gyar szár ma zá -
sú For rai Osz kár az óta a vi lág min den ré szén pél da ér té kû -
vé vált imp resszá ri ós mun kát vég zett. Ô szer vez te töb bek
kö zött Sal ja pin, Gig li, To ti dal Mon te és Pab lo Ca sals nem -
zet kö zi sze rep lé se it. A há bo rú azon ban le he tet len né tet te
az imp resszá rió to váb bi eu ró pai mû kö dé sét. Kis le ve let jut -
ta tott el né hány ál ta la ki sze melt, if jú te het ség hez a kö vet -
ke zô szö veg gel: „Kül föl di össze köt te té se i met új ra si ke rült
meg te rem te nem. A kö zel jö vô ben az Ame ri kai Egye sült Ál -
la mok ba uta zom. Ké rem az anya gát (fény ké pek, kri ti kák)
el kül de ni le gyen szí ves.” Ek kor még a me ne dzser fu tott az
éne kes után. Fél év szá zad el tel té vel azon ban ott tar tunk,
hogy a jó hír név vel ren del ke zô, pro fi me ne dzse rek már-
már ke re set teb bek, mint ma guk az éne ke sek. Né há nyan
azt is ál lít ják, hogy akár csak éne kes nek, me ne dzser nek is
szü let ni kell, mert a meg ta nul ha tó is me re te ket is csak
azok sa já tít hat ják el, akik er re al kal ma sak. Én in kább úgy
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pon to sí ta nék: van nak em be rek, akik ki fe je zet ten an ti me -
ne dzser nek szü let nek (vagy ne ve lôd nek), s hosszú évek
ke mény ta nul má nya it kö ve tô en is ké pe sek ijesz tô en di let -
táns hi bák ra. Mi fe lénk a nyolc va nas évek vé gé ig ez nem
na gyon de rül he tett ki, hi szen ál ta lá ban egész vál la la to kat
irá nyí tot tak a fel adat kö rük re al kal mat lan ve ze tôk, s bár a
dön té se ket ál ta lá ban egy szem ély ben hoz ták, a fe le lôs sé -
gen még is kol lé gá ik kal, meg a párt tal együtt osz toz tak. Ha
azon ban va ló ban egye dül ál lunk egy né hány fôs vál lal ko zás
élén, ki zá ró lag a mi vál lun kon nyug szik az összes fe le lôs -
ség. Nos, ilyen hely zet ben ha tal ma sat le het buk ni, s a bu -
kás vég leg le se per het ben nün ket a szín rôl.

Min den me ne dzserkönyv, il let ve kar ri er tör té net
alap ja az a szem lé let, hogy a mun ka éle tünk ké, sze mé lyi -
sé günk ké vál jon. Ma gya rul ne csak az iro dá ban, a tár gya lá -
so kon vi sel ked jünk me ne dzser ként, üz let em ber ként, de a
stran don, szín ház ban vagy gol fo zás köz ben is azok le -
gyünk, úgy pö rög jön az agyunk. Má sok (fô ként Észak-Eu -
ró pá ban) úgy tart ják, a me ne dzser ség nem élet mód, csu -
pán egy fog lal ko zás, mint a fagy lal to sé, s ép púgy nem há -
lóz hat ja be az egyén min den nap ja it, ma gán éle tét, mint tár -
sá ét az eper fagy lalt áru sí tá sa. 

Mind két szem lé let tel mû köd he tünk si ke re sen, ha tel -
je sít jük a leg fon to sabb célt: hoz zá se gít jük a mû vészt, hogy
ké pes sé ge it a leg ma ga sabb szin ten, és meg fe le lôbb kö rül -
mé nyek kö zött ka ma toz tas sa.

Te nor ki rály el adó

A popsztárokat vállukra veszik a rajongók, és a vílághírig
emelik. De ho gyan sze rez zünk me ne dzserfo gá sok kal is -
mert sé get és szer zô dé se ket egy operaéne kes szá má ra? Ho -
gyan tart suk meg a meg szer zett elô nyö ket?
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Lé te zik egy faj ta nem zet kö zi há ló za ti rend szer,
amely hí re ket ter jeszt az éne ke sek rôl. Min den ügy nök ál -
ma e rend szer vér ke rin gé sé be ke rül ni, amely me ne dzse -
rek, imp resszá ri ók, mû vé sze ti tit ká rok és a nagy ope ra há -
zak ve ze tôi ál tal meg bí zott meg fi gye lôem be rek együtt mû -
kö dé sén alap szik. A kap cso la tok a ten ge ren túl ra is ki ter -
jed nek, sok hely ütt imp resszá ri ós ügy nök ség gé szé le sed -
nek. Szá mos imp resszá ri ós cég nem más, mint egy-egy elô -
vé te li iro da: „Két hét re akar ják jú ni us ban? Meg fe lel az ár -
aján la tunk? Rend ben van, meg kap ják.” Úgy árul ják a te -
het sé ge ket, mint egy szu per mar ket ben az élel mi szert. Nem
egy szer áru kap cso lás sal „ad nak el” if jú éne ke se ket. Jó pél -
da er re a meg tör tént eset: egy imp resszá rió meg ke res te
Ma rio del Mo na co me ne dzse rét, aki egyéb ként más, kez dô
éne ke sek kel is kap cso lat ban állt.

– Meg kell sze rez nünk del Mo na cót a Tos cá hoz! – így
az imp resszá rió. Mi re a me ne dzser: – Rend ben, a ti é tek le -
het, ha az egyik fi a tal te no ris tá mat, név sze rint Pa va rot tit
is meg hív já tok né hány fel lé pés re.

Per sze a nem zet kö zi szak mai el is mert ség meg szer zé -
sé nek meg van nak a ma ga tör vé nyei. Pél dá ul az eu ró pai és
az ame ri kai éne ke sek nek egya ránt Eu ró pá ban kell el ôször
si ke re sen sze re pel ni ük, s csak az után in dul hat nak el Ame -
ri ka meg hó dí tá sá ra. A kö zel múlt ban cso dá la tos Le o nó rát
lát tam a bé csi Sta at so per Tru ba dúr já ban egy fe ke te bô rû
ame ri kai szop rán tól, aki töb bek sze rint nagy vi lág kar ri er
elôtt áll. A chi ca gói Lyric Ope rá ba azon ban csak pom pás
pá ri zsi, brüssze li és bé csi ala kí tá sai után hív ták meg. A hír -
ne vet meg le het te hát ala poz ni Bécs ben vagy Pá rizs ban, je -
len tôs nem zet kö zi kar ri ert azon ban szin te le he tet len el ér -
ni egy át ütô Met ro po li tan-be li si ker nél kül. A MET-be va ló
be ju tás hoz vi szont nem elég a cso dá la tos ének lés. A zü ri -
chi ope ra ház ban is van nak ki tû nô éne ke sek, a bar ce lo na i -
ban, de még a ve len cei gon do lá sok kö zött is.
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Kér dés: mi lyen stra té gi át kell kö vet ni ük a kez dôk -
nek, hogy fel lép hes se nek a vi lág leg na gyobb és leg gaz da -
gabb ope ra há zá nak szín pa dá ra? Részt kell ven niük kü lön -
bö zô tár sa dal mi, gaz da sá gi ren dez vé nye ken? Szim pa ti kus
sze mé lyi ség je gyek kel kell ren del kez ni ük? Ado má nyok,
szpon zo rá lá sok se gít sék ôket? Ér de kelt ség, be fo lyás, bi za -
lom? Kap cso la té pí tés „le fe lé” és „fel fe lé”? Tud ni, mi kor
me lyik szer zô dést fo gad juk el?

Va ló szí nû min de zek hez ér te ni ük kel le ne egy kis sé (s
per sze nem ha di lá bon áll ni For tu ná val!). De ak kor mi kor
ma rad na ide jük és ere jük az ének lés re? Kü lön ben is, hon -
nan ér te né nek ôk min deh hez a pro fesszi o ná lis me nedzs -
ment kö ré be tar to zó fo gás hoz? Hon nan tud hat ta vol na Ile -
a na Cot ru bas, a vi lág egyik ve ze tô szop rán ja, hogy me lyik
új ság tól, ki ket kell meg ke res nie, s mit kell ten ni, hogy a
Ro má ni á ból ak kor ér ke zett, is me ret len éne kes nô egyik
nap ról a má sik ra a párizsi la pok cí mol da lá ra ke rül jön?
Hon nan tud hat ta vol na Pa va rot ti, hogy Johnny Car son
„The To night Show”-já ban va ló fel lé pé se mit je lent majd
sa ját szak mai és anya gi elô me ne te lé nek szem pont já ból?
Aki azon ban mö göt te állt, az tisz tá ban volt ve le, hogy ezen
az egyet len es tén a sza kál las te no ris tá nak na gyobb kö zön -
sé ge lesz, mint Ca ru só nak egész pá lyá ja so rán, s rá vet te az
ala csony szin tû nek és gyen ge kul tu rá lis mi nô sé gû nek tar -
tott té vé mû sor ban va ló fel lé pés re.

A Pa va rot ti-imázs ki a la kí tá sá ban, il let ve ter jesz té sé -
ben elé vül he tet len ér de mei van nak egy részt az éne kes
ame ri kai me ne dzse ré nek, Her bert Bres lin nek (aki az
1973-as el sô, Car ne gie Hall ban tar tott szó ló kon cert óta a
mû vész és a tö meg mé dia kap cso la tát ko or di nál ta), más -
részt 1986-tól a ma gyar szár ma zá sú Ru das Ti bor nak, a
sza bad té ri Pa va rot ti-me ga kon cer tek me ne dzse ré nek (ma
már egyikük sem áll a tenorista alkalmazásában).
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No ha ezek az em be rek min dig meg mond ták a te no -
ris tá nak, mi lyen meg hí vá so kat fo gad jon el, mi lyen újabb
szer zô dé sek kel pró bál koz zék, a vég sô dön tést min dig az
éne kes hoz ta. Ab ban azon ban mind annyi an egye tér tettek,
hogy a Pa va rot ti-pub li ci tás és az anya gi jó lét adu kár tyái tá -
vol ról sem az ope ra e lô a dá sok, sok kal in kább azok a szó ló -
kon cer tek, nyil vá nos fel lé pé sek, gá la mû so rok, jó té kony sá -
gi ren dez vé nyek, ame lyek tö me ge ket moz gó sí ta nak Kí ná -
tól Ar gen tí ná ig, az USA-tól Skan di ná vi á ig. Az éne kes 1978-
as MET-be li kon cert jé nek te le ví zi ós köz ve tí té sét ti zen két -
mil li ó an lát ták. A nyolc va nas évek ben a pe kin gi Ti e nan -
men té ren tí zez ren, a Bu e nos Ai res-i vi dám park ban ti ze n -
ötez ren hall gat ták dal- és ári a kon cert jét. Ezer ki lencs záz ki -
lenc ven jú li u sá ban a ró mai Ca ra cal la ter me i ben lét re jön
ko runk nagy te nort ri á szá nak ze nei pár be szé de, mely hét -
mil lió pél dány ban jut el a ra jon gók hoz kü lön bö zô hang -
hor do zók for má já ban. Majd a ze nei kom mu ni ká ció mû vé -
sze ként el is mert Pa va rot ti in gyen kon cer tet ad a Cent rál
Park ban, a pá ri zsi Mars me zôn, és vé gül a lon do ni Hyde
Park ban, mely a ki tar tó esô da cá ra szá zez res tö me get vonz
1991 nya rán és mû hold se gít sé gé vel 33 or szág ban él vez he -
tik. S vé gül jön nek a fut ball-vi lág baj nok sá gok te nor kon -
cert jei Los An ge les ben és Pá rizs ban.

Ke rü lô u ta kon a csúcs ra

Köz ben ki rá lyi fel lé pé sek és mes ter kur zu sok kö zött spa get -
ti ké szí tô gaszt ro nó must ját szik az MGM ég isze alatt ké szü -
lô Yes, Gi or go! cí mû film ben, öt ven hat éve sen man tu ai
her ce get éne kel és ját szik film re, majd Frank Si nat rá val és
Di a na Ross-szal kon cer te zik idôs mû vé szek és rák be te gek
meg se gí té sé re, de roc kot is éne kel Bonóval és Zuc che ró val.
Va jon hány em bert ál lít ha tunk ma gunk mel lé egy ber li ni
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Sze rel mi báj ital után, ha az ôr jön gô tap so kat kö ve tô en ki -
ho za tunk a szín pad ra egy zon go rát, s olyan szó ló es tet pro -
du ká lunk, hogy utá na egy óra hét per cig tart az ová ció, s
száz hat va nöt ször hív nak vissza ben nün ket? A vi lág ve ze tô
lap jai nagy be tûs cí mek ben tu dó sí ta nak az ese mény rôl,
mely rö vi de sen be ke rül a Gu i ness Re kor dok köny vé be. El -
kép zel he tô (bár nem na gyon va ló szí nû), hogy Pa va rot ti
hir te len el ha tá ro zás sal ma ga dön tött úgy: be ho zat egy zon -
go rát a ber li ni ope ra szín pa dá ra, vé gül is csak ô és csak ott
érez het te, mennyi re fá radt a hang ja, és mennyi re lel kes a
kö zön ség. De a me ne dzser le he tô leg vé den ce min den lé pé -
sét tisz táz za az éne kes sel, mert egyet len gesz tus, mon dat
át húz hat ja az ügy nök pre cíz szá mí tá sa it, s egé szen új hely -
zet elé ál lít ja mind ket tô jü ket. A Ti me cí mû fo lyó i rat egyik
cik ké ben Pa va rot ti csak úgy mel lé ke sen me gem lí tet te,
hogy egy szer majd szí ve sen ját sza na egy film ben. Há rom
na pon be lül hét film ter vet ka pott, s az új sá gok már bi zo -
nyos for ga tá sok ról be szél tek.

Vagy adód hat nak nem várt szi tu á ci ók, ame lyek nem
az ope ra é ne kes tôl füg ge nek, de a me ne dzsert épp úgy ne -
héz hely zet be hoz zák. Mit ja va sol ha tott vol na sze gény For -
rai Osz kár, mi kor Sal ja pint mi lá nói ven dég sze rep lé se so -
rán fel ke res te a bér tap so lók he lyi ve ze tô je bi zo nyos anya -
gi igé nyek kel. Az éne kes nem kér dez te meg az imp resszá -
ri ó ját, dön tött, s fel há bo ro dot tan uta sí tot ta vissza a fér fi
aján la tát, mely ben az „nagy össze gû ju tal mat kért a si ker
biz to sí tá sa ér de ké ben”. (Ez a rend szer má ig mû kö dik, csak
míg Mi lá nó ban már a pró bán meg je len nek a klakk-ve ze tôk
a négy-öt füg göny aján la tá val, Bécs ben bi zony meg kell ta -
lál ni ôket, s eh hez is a me ne dzser or ra kell.) Bár a tör tén -
tek el len ére Sal ja pin zse ni je meg hó dí tot ta Mi lá nót, még is
el kell gon dol kod ni a for ró hely ze ten.
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Tud ni, ten ni, dön te ni

Per sze a me ne dzser nek egész mun ká ja so rán alap fel ada ta,
hogy hir te len és jó dön té se ket hoz zon. Olyan sok te rü le ten
kell hely táll nia, hogy csak uni ver zá lis tu dá sa és te het sé ge
ment he ti meg a hi bák tól. Tisz tá ban kell len nie min den fé le
ad mi niszt rá ci ó val, a ki adá sok (pos tai, biz ton sá gi, nyom ta -
tá si, par ko lá si stb.) és be vé te lek (je gye la dás ból, hang zó a -
nyag ból, rek lám ból stb.), il let ve a már meg kö tött és a még
csak ki lá tás ban lé vô szer zô dé sek összes sé gé vel.

Ma ga a szer zô dés kö tés egy kü lön szak ma, gyak ran jo -
gá szok sem tud ják pon to san, mi kor mi re kell vi gyáz ni. Az
éne kes ese té ben eh hez még hoz zá já rul az aján lat té tel és az
al ku (bár ez utób bi ról rit kán le het szó, hi szen a pro fi ope ra -
vi lág ban sza bott árak van nak). 

A me ne dzser nek kis uj já ban kell hogy le gye nek bi zo -
nyos PR-fo gal mak is, mint pl.

✒ a be e te tés (hogy vé den cünk kon cert jé re jól fogy -
ja nak a je gyek, hang zó a nya ga it töb ben vá sá rol -
ják, ri por to kat su gá roz nak ve le, ári a fel vé te le it
köz ve títik a rá di ó ban, a meccs szü ne té ben vagy a
nagy film elôtt-után né hány má sod perc re be le -
hall ga tunk egy ál ta la elô a dott ná po lyi dal ba,
gyen gébb mi nô sé gû éne ke sek kel el éne kel tet jük a
Bo hé mé le tet, majd sztá ro kat hí vunk, köz tük vé -
den cün ket, akik éne kel het nek rosszul, elô de ik -
hez ké pest még ak kor is jók lesz nek stb.),

✒ el lo pás (hosszabb idô re el tûn tet ni vé den cün ket, s 
rit kán, vá rat la nul fel buk kan tat ni nem várt idôk -
ben és szi tu á ci ók ban),

✒ gya ko ri ság (épp csak a meg nem uná sig fo lya ma -
to san pum pál ni az agyak ba min den, vé den cünk -
rôl szó ló in for má ci ót).
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Meg fe le lô aj tón, meg fe le lô idô ben

A me ne dzser nek az sem új don ság, hogy ha nem is túl szép
a han god, amennyi ben „slá gert” éne kelsz, imád ni fog nak.
A na zá lis Pal ló Háry ja óri á si lel ke se dést vál tott ki a hall ga -
tók ból, és szebb ba ri ton nal is éne kel ték már Schu bert
Win ter re i se-jét, mint Di et rich-Fis cher Dis kau, még is ez az
al bum ma már a vi lág min den ze ne aka dé mi á ján tan anyag,
szin te ez alap ján ta ní ta nak Schu ber tet éne kel ni. (Ter mé -
sze te sen eze ket a pél dá kat em lít ve nem fe led kez he tünk
meg az éne ke sek kü lön le ges mû vé szi ké pes sé gé rôl, mely a
ze ne slá ger-jel le gé vel együtt nagy sze re pet ját szott a si ker
el éré sé ben.) A me ne dzser pon to san tud ja, hogy szük ség
ese tén kit kell a mû vé sze ti, a mé dia-, vagy ép pen a po li ti -
kai ve ze tôk kö zött ke res nie, ugyan ak kor so sem lát szik raj -
ta, hogy csak ér dek bôl ve szi fel a kap cso la tot. Pá rat lan ér -
zé ke van hoz zá, hogy min dig a meg fe le lô aj tón, a meg fe le -
lô idô ben ko pog tas son, s bel ép ve sze mé lyi sé ge oly el len áll -
ha tat la nul ha tol jon a cél irá nyá ba, mint kés a vaj ba. Nem
gyô zöm is mé tel ni, hogy eh hez a me ne dzser nek min de nek -
elôtt jó em ber is me rô nek kell len nie. Saj nos az em ber is me -
ret a ke le ti ré gi ó ban korábban fô ként ön vé del mi okok ból
kel lett, il let ve a kor rupt tör te tés hez szük sé gel te tett. Ha
nem vol tunk tisz tá ban fô nö künk, kol lé gá ink sze mé lyi sé gé -
vel, sza vai mö göt ti gon do la ta i val, gyen gé i vel, könnyen baj -
ba ke rül het tünk po li ti kai, tár sa dal mi és gaz da sá gi szem -
pont ból egya ránt. Jó len ne, ha ezt a ké pes sé gün ket most
más irány ba tud nánk for dí ta ni.

A kö zön ség na gyon ér zé keny és na gyon tud ha ra gud -
ni, ha be csap ják. Tö re ked jünk hát a köz vet len ség re és az
ôsz in te ség re. Ezek a me ne dzser le gér té ke sebb (és leg rit -
kább) tu laj don sá gai. Et tôl lesz hi te les a mun ká ja, és ez a
biz to sí ték ar ra, hogy az em be rek kel nemcsak az éne kest,
mint bál ványt sze ret te ti meg, ha nem az éne kes pro duk-
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ció ja ál tal meg szü le tô bol dog sá got, örö möt, él ve ze tet, ka -
tar zist is.

Ta láld meg Mr. Pet ro cel lit!

Nem is gon dol nánk rá, pe dig úgy kell egy jó ügy véd, mint
egy fa lat ke nyér. A me ne dzser le het saj tós, ügy nök, ta nár,
pszi cho ló gus, bé bi szit ter, né ha még fel is öl töz tet he ti a
sztárt egy üz let ben, hogy fes sen már va la hogy, de azért azt
már még is csak túl zás vol na el vár ni, hogy biz ton ság gal el -
iga zod jon a jog út vesz tô jé ben. Az ügy véd te hát a sztár mö -
gött ál ló csa pat fon tos tag ja. De ne a hú gunk vá ló pe res ügy -
véd jét vá lasszuk! Ne is azt az ügy vé det, aki nél apánk a leg -
utol só in gat lan adás vé te li szer zô dé sét kö töt te. Olyat ke res -
sünk, aki va ló ban ott hon van a show biz nisz ben! Aki tud ja
a kér dé se ink re a vá laszt. Pél dá ul hogy rend ben van-e egy
szer zô dést? Nincs-e ben ne va la mi lyen rej tett kis ka pu,
ame lyet egy sze rû föl di ha lan dó nem igen ven ne ész re? Ér -
de mes-e be pe rel nünk az új sá got, amely ha zug sá got írt a
sztá runk ról?

Az ügy véd egy ben ta ná csa dó is. Ô meg mond ja, hogy
egy szerzôdés jó-e ne künk, vagy sem. Azt is, hogy mi kor
mi hez van jo gunk, s mi hez nincs. Min dent tud a jog dí jak -
ról, rá adá sul ha va ló ban ért a show bi zniszhez, szá mos fon -
tos em ber rel áll is me ret ség ben. Egyet len te le fon hí vás sal el -
gör dít het aka dá lyo kat az utunk ból.

Az ügy véd biz ton sá got ad, sztár nak és me ne dzse ré -
nek egya ránt. Meg spó rol ni a köz re mû kö dé sét bu ta ság. Már
egyet len szer zô dés be li su mák ság ész re vé te lé vel a tisz te let -
dí ja sok szo ro sát ke res he ti meg ne künk. Em lé kez nek még
Mol nár Csil lá ra? Igen, az a lány, aki 16 éve sen Miss Ma -
gyar or szág lett, 17 éve sen pe dig ön gyil kos. Nos, a kö zép -
dön tô után egy olyan szer zô dést írat tak alá a fo nyó di 
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lá nnyal, amely ben min den jo gá ról le mon dott. Ezt ne ve zi a
ró mai jog lex le o ni mus-nak, orosz lán szer zô dés nek. Az
egyik fél ra bol, a má sik nak sem mi se jut. Tisz tes sé ges szer -
zô dés ese tén a fe lek egyen lô jo gok kal és kö te le zett sé gek kel
bír nak. Hogy mi kép pen ír ha tott alá Csil la egy ilyen szer zô -
dést? Mi ért nem se gí tett ne ki egy ügy véd?

Az éde sany ját kel le ne meg kér dez ni. Ô volt a me ne -
dzse re.

Né hány szó a „ter mé künk rôl”

Mély sé ge sen té ved, aki azt hi szi, hogy el tud ja ad ni a ter -
mé ket úgy, hogy nem is me ri min den ízé ben. Sar la tán ság
úgy el ad ni egy au tót, hogy nem pró bál tuk ki elôt te mi ma -
gunk is. Ho gyan ajánl hat nánk egy mo só port hasz ná lat ra,
ha leg alább né hány szor nem mos tuk ki ve le a ru hán kat?
Tu dunk-e a tel jes ség igé nyé vel vá la szol ni egy ve vô azon
kér dé sé re, hogy mi lyen al kat ré sze ket tar tal maz egy bar -
kácsszett, ha leg alább egy szer nem szed tük szét és vizs gál -
tuk át a ter mé ket?

Ugyan!
Bi zony, a sztá runk ese té ben sincs ez más ként. „Ízek -

re kell szed nünk”, hogy tisz tá ban le gyünk ve le.
Ez a könyv leggyak rab ban az ope ra, a ko moly ze ne

in go vá nyos te re pé re ka la u zol ja el az ol va sót. Nem vé let le -
nül. Egy popsz tárt, egy me nô spor to lót, egy so ro zat szí nészt
sok kal könnyebb el ad ni, mint egy klasszi kus ze nei sztárt.
Eh hez éles kör mök és he gyes fo gak kel le nek. Aki egy éne -
kes bôl csi nál sztárt, az a mû vé szet, a sztár vi lág bár mely te -
rü le tén gyô ze lem re szá mít hat.

A mû vé szet szem pont já ból két ség te le nül a mû vész és
mun ká ja a leg fon to sabb mo men tum, nem pe dig a me ne -
dzse lés, a PR, a pub li city. Mint Per nye And rás fo gal maz: 
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„a Mû csak… a mû vész elô adá sa ré vén ké pes ar ra, hogy tár -
sa dal mi ren del te té sét tel je sít se.” E tényt mi sem iga zol ja
job ban, mint hogy olyan zse ni á lis al ko tó mû vé szek, mint
Mo zart, Ros si ni, Bel li ni vagy Do ni zet ti az elô adók tes té re
szab ták ope rá i kat, s csak ze ne szer zôi zse ni jük nek kö szön -
he tô, hogy ez a mû ve let nem ron tot ta al ko tá sa ik mi nô sé gét.

A mû vész szó az év szá za dok so rán egyéb je len tés sel
is bô vült. E ki fe je zés sel gyak ran je lö lik a más sá got, a kü -
lön csé get. Sok tu dat lan ci vil sze mé ben ki fe je zet ten ôrült -
nek tet sze nek a gya kor ta lát szó lag de vi án san gon dol ko zó
és cse lek vô mû vé szek, akik al kal ma sint al ko hol vagy ká bí -
tó szer se gít sé gé vel pró bál ják fel ol da ni al ko tói fe szült sé ge i -
ket vagy ép pen bor ba fojt ják a meg nem ér tett sé gük bôl fa -
ka dó bá na tu kat. Más mû vé szek sza kad tan, lo bo gó haj jal,
sze mük ben és sza va ik ban tûz zel üzen nek ha dat az ôket
kö rül ve vô kö zép sze rû ség nek, és csak a hoz zá ér tôk tud ják,
hogy e pol gár puk kasz tás mö gött mi lyen ke mény mun ka,
nagy tu dá sa nyag, és a te het ség ki csi szo lá sá ra mi cso da vég -
te len erô fe szí tés és mennyi le mon dás rej lik.

Ke se rû sé gük, dü hük még ért he tô is, hi szen ez a vi lág
nem a mû vé szek, lán gel mék, rend kí vü li em be rek szá má ra
van be ren dez ve. Az ókor ban sze ret ték, de leg alább is tisz -
tel ték a mû vé sze ket. Meg ér tet ték, hogy a mú zsák szol gá la -
ta ün ne pi szol gá lat. Ma a mû vé szet már nem szent. Las san
a pi ac egyik rész évé vá lik. A szent ség egyéb ként is ki halt
az élet bôl.

A köz na pi em be rek egy re ne he zeb ben bir kóz nak
meg a mû vé szek nél je lent ke zô szo kat lan nor mák kal, gon -
do lat vi lág gal, ér zel mi fû tött ség gel és bot rá nyok kal, vagy
ép pen a nár ciz mus meg nyil vá nu lá sa i val.

Ugyan ak kor az ope ra mû vé sze i nek a több sé ge mo so -
lyog, su gár zik ró luk a jó lét, az em ber sze re tet és a mun ká -
juk imá da ta. Ál ta lá ban nyo ma sincs raj tuk a szen ve dés nek.
Pe dig ôk is kény te le nek vé gig ját sza ni a mû vész vi lág szo ká -
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sos kis játsz má it, meg kell szen ved ni ük a pro duk ci ó ért,
meg kell küz de ni ük ön ma guk kal és a kör nye ze tük kel.
Gyöt rôd nek, de nem mu tat hat ják. Me ne kül né nek, de nem
te he tik.

A kö zön ség per sze eb bôl sem mit sem lát. És nem is
lát hat, hi szen mi lyen ér zé sek kel néz né Car ment, ha tud ná,
hogy az éne kes nô a kez dés elôtt fé ló rá val még re me gett a
szo ron gás tól, és a vi lág ból is ki me ne kült vol na, ha va la ki
meg mu tat ja ne ki a ki ve ze tô utat.

Az ope ra, amely ben a ze ne, az iro da lom és kép zô mû -
vé szet egy sé ge meg va ló sul, az eu ró pai mû ve lô dés csú csa.
Nem vé let len, hogy – a film ipart ki vé ve – má ig ez a mû vé -
sze ti ág vonz za a leg több em bert, sztár jai pe dig is mert ség -
ben messze meg elô zik a pró zai szí né sze ket. Kern András a
Laj tán túl már is me ret len szí nész, Gu lyás Dé nes azon ban
Bar ce lo ná ban is si ke re sen éne kel he ti Ro dolphe-ot. Ugyan -
ak kor az ope ra é ne kes ál lan dó ret te gés ben él, mert so sem
tud hat ja biz to san, hogy mi lyen hang jön ki a tor kán az nap
es te. Ha egy zon go ris ta ki csit fá radt, le önt egy ká vét és
gond nél kül le játssza a Kék rap szó di át. Az éne kes egy fej -
fá jós na pon eset leg meg sem tud szó lal ni. Ezért is kell meg -
ér te nünk ál lan dó fe szült sé gü ket. A fe le lôs ség fé le lem mel és
ide ges ség gel jár. Ha már a mû vész be fu tott, a név – az ar -
cu lat – kö te lez. Ha még kez dô, ak kor azért szo rong, hogy
egy rossz es tét kö ve tô rossz kri ti ka tönk re ne te gye in du ló
kar ri er jét.

Az ope ra é ne kes-sztár min dig tud ja, mit ve szít het. A
kez dô nem. A kez dô nél az is elô for dul hat, hogy nincs tisz -
tá ban a ké pes sé ge i vel, és (el sô sor ban anya gi szem pon tok
mi att) öt-tíz év alatt el fe csé rli a hang ját. A mai fi a tal éne -
kesge ne rá ció két nagy prob lé má ja: a tü rel met len ség és
hogy nem tud nak ne met mon da ni. So kan túl ha mar sze ret -
né nek sztá rok len ni, és hu szo né ves ko ruk ban éne kel nek
olyan sze re pe ket, ame lyek messze meg ha lad ják ké pes sé  -
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gei ket. Rá adá sul a leg több kar mes ter nek, ren de zô nek, kor -
re pe ti tor nak nincs sok fo gal ma az em be ri hang ról, vagy
eset leg sa ját anya gi, mû vé szi ér de kük bôl nem vesz nek tu -
do mást azok ter mé sze té rôl, és ki szi po lyoz zák az éne ke se -
ket. Ha e meg fe szí tett tem pó el len ére sem ko pik hasz nál -
ha tat lan ná a hang, ak kor még tönk re te he ti a mû vészt a
„bô rönd bôl élés”, a ci gány élet, és leg fô kép pen a ma gány.
És er re a kez dô éne kest sen ki sem fi gyel mez te ti. A kez dôk
ar ca ha mar meggy ûrôd het, meg je le né sük el szür kül het. A
meg fe lel ni vá gyás ma gunk nak és a vi lág nak nagy te her.

A sztár hely ze te más. Ô ren ge teg em bert fog lal koz tat:
imp resszá ri ó kat, pro pa gan dis tá kat, so fô rö ket, tit ká ro kat,
gé gé sze ket, rá ol va só kat és csil lag jó so kat. Ha fá radt, vagy
in disz po nált, ne met mond hat, ne ki már er re is le he tô sé ge
van. Pi hen het…

Le tûnt idôk bol dog éne kes bál vá nyai azt is meg te het -
ték, hogy hó na po kat tölt se nek egy-egy ope ra ház nál, majd
ha jó ra száll va, ké nyel me sen tel je sít hes sék sze rény re sza -
bott prog ram ju kat. Egyéb ként is: a múlt szá zad utol só ne -
gye dé ben Ta mag no, és a ha son ló ope rai fél is te nek olyan
imá dat ban ré sze sül tek, ami lyen nel a spa nyo lok öve zik a
leg bát rabb tor ré ró kat, így ért he tô, hogy min den és min -
den ki kö rü löt tük for gott. Má ra az idô fel gyor sult. A sztár
zse bé ben ott la pul a jö vô évi és az az után kö vet ke zô évek -
be li nap tár, jó részt be tel ve elô jegy zé sek kel. Ma nap ság
gyak ran már a mû vész be já ró elôtt vá ra ko zik az au tó a be -
cses han gok ra, hogy az elô adás vé gez té vel a re pü lô tér re
szál lít sa ôket, az tán az éne ke sek egy má sik vá ros ban lép -
nek fel – sok szor azt sem tud ják me lyik ben – anél kül, hogy
pró bál hat tak, vagy lel ki leg fel ké szül het tek vol na.

A leg több be fu tott éne kes sa ját kis vi lá gá ban él
(Holly wo od ban pél dá ul egy „hét köz na pi ha lan dók” ál tal
tel jes ség gel meg kö ze lít he tet len vá ros rész ben), és csak
olyan em be rek kel érint ke zik, akik köz vet le nül mel let te
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dol goz nak, vagy va la mi lyen mó don a pá lyá ju kat egyen ge -
tik – saj tó sok kal, stylis tok kal, kar mes te rek kel, igaz ga tók -
kal, ügy nö kök kel. Kör be u taz za a föld go lyót, ren ge te get ke -
res, és ren ge te get re meg.

So kat le het nyer ni, de ve szí te ni is egy-egy ven dég fel -
lé pés al kal má val mû vé szi ér te lem ben. Itt hon még csak-
csak van le he tô ség a hi ba ki ja ví tá sá ra, de kül föl dön nincs
er re mód. Hi bázz egy szer, és nem hív nak töb bé.

Ugyan ak kor az éne kes is rit kán pró fé ta a sa ját ha zá -
já ban. A ma gyar ope ra é ne ke sek nek kül föld re kell men ni ük
ta nul ni és per sze biz tos anya gi hát te ret sze rez ni. Hi szen
itt hon, ha le szer zôd nek egy színház hoz tagnak, szinte ke -
ve seb bet kap nak, mint a tit kár nô. Si et ni, si et ni kell! Ki
tud ja med dig lesz a hang juk Hang! Az idô sür ge té sé nél
nincs rom bo lóbb té nye zô. Ta lán csak egy Gre gor Jó zsef hez
ha son ló tech ni kai adott sá gok kal ren del ke zô basszus han gú
éne kes en ged he ti meg ma gá nak, hogy csu pán 54 éve sen
jus son el a Met ro po li tan szín pa dá ra.

Per sze szám ta lan kis ope ra ház van a nyu ga ti vá ro -
sok ban, ahol akár má sod ran gú vagy hang ja vesz tett éne ke -
sek is fel lép het nek, és szép össze ge ket da lol hat nak össze.
De va jon me lyik fris sen dip lo má zott mû vész dé del get ilyen
ál mo kat? Sze mük elôtt sok kal in kább a nyu ga ti sztá rok ké -
pe le beg, akik már meg vá lo gat hat ják az ope ra há za kat, ahol
éne kel nek, és a part ne re i ket, akik kel fel lép nek. A leg na -
gyob bak nak már be le szó lá suk van a kon cer te ken a szá mok
ki vá lasz tá sá ba, azok sor rend jé be, és a szer ve zôk a kar mes -
ter tôl a ze ne ka rig min den ben ki ké rik a vé le mé nyü ket.

És ez nem túl zás. Ezek a fér fi ak és nôk tud nak va la -
mit, ami vel az em be rek több sé ge nem ren del ke zik: föl dön -
tú li örö möt, mû vé szi él ve ze tet sze rez het nek ne künk, a kí -
vül ál lók mil li ó i nak, és így a leg na gyobb em be ri szol gá la tot
te szik, ami re ha lan dó csak ké pes le het. Szol gál nak. Meg ér -
dem lik, hogy szol gál juk ôket.
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Me ne dzser, hol vagy?

Rend ben, egy jó me ne dzser cso dá kat csi nál. De még is, hol
ta lál hat na rá egy ilyen ki tû nô se gí tô társ ra az in du ló sztár -
je lölt?

Randy Jack son, az ame ri kai Me gasz tár zsû ri tag ja
(amúgy a ze nei show biz nisz egyik nagy mo gul ja) azt ír ja
2004 nya rán meg je lent, How to Be co me a Su perts tar in the
Mu sic Bu si ness (Ho gyan vál junk szu persz tár rá a ze nei
show biz nisz ben) cí mû köny vé ben, hogy ha iga zán me ne -
dzsert aka runk fog ni, nincs ne héz dol gunk. Idé zem Jack -
son sza va it: „Ke ress és ta lálj olyan sztá ro kat, akik nek szí -
ve sen ko pí roz nád a kar ri er jét! Tudd meg, ki in té zi az ügye -
i ket, és nyomd a ke zé be a de mó dat. Ne fe ledd, a vér be li
me ne dzser fo lya ma to san új te het sé gek után ku tat. Nyi tott
ka puk ra kell lel ned ná la. Leg fel jebb meg hall gat, és vissza -
uta sít. De ami pél dá ul en gem il let, még a leg utol só, kül le -
me alap ján leg ke vés bé ígé re tes, rossz mi nô sé gû ka zet tán,
vagy rücs kös sza la gú vi de o ka zet tán el kül dött de mót is
meg hall ga tom, hát ha épp az ál tal fe de zek fel egy csi szo lat -
lan gyé mán tot.”

Azt már csak én te szem hoz zá, hogy az sem árt, ha
át bön gésszük a si ke res CD-ken a „Kü lön kö szö net…” ro vat
ne ve it. Ál ta lá ban ott van kö zöt tük a me ne dzse ré is.

Azt is ja vas lom, hogy a de mó el sô szá ma a leg jobb da -
lunk le gyen. A me ne dzse rek el fog lalt em be rek, s ha nem
fog juk meg ôket az el sô szám mal, le ír nak ben nün ket.

Ha már de mó, még egy ja vas lat: mi vel egy-egy le mez -
ki adó cég csak az Egye sült Ál la mok ban he ti 3-400 de mót
kap, nem árt, ha anya gun kat egy a ki adó szá má ra is mert
sze mé lyi ség ajánl ja. A ki adók jobb sze ret nek olyan em ber -
rel „üz le tel ni”, akit is mer nek.

A me ne dzse rek azon ban kü lön bö zô ek. Bi zony olyan is
akad, aki szó ba sem áll a sztár je lölt tel, amíg an nak nincs leg -
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alább né hány pro fi fel vé te le. Nem de mó, ha nem ke res ke del -
mi cél ra fel vett anyag. Ám úgy vé lem, hogy ha egy me ne -
dzser épp egy tí pust ke res, mond juk egy ma gas, bar na, cop -
fos, szep lôs, sze mü ve ges ti ni lányt, és épp egy ilyen sé tál be
az aj ta ján, ak kor min den fé le de mo, meg pro fi anyag nél kül
dol goz ni kezd ve le. Kü lö nö sen, ha még te het sé ges is.

Szer zôd ni csak oko san, szé pen…

Ül tünk egy ká vé ház ban, az ope ra é ne kes, a jó ne vû pop me -
ne dzser, meg jó ma gam, és a me ne dzser rel együtt kép te le -
nek vol tunk meg ér tet ni az éne kes sel, hogy az ô be fut ta tá -
sá hoz sem kell más mód szer, mint mond juk egy könnyû -
ze nei sztá ré hoz. A Rol ling Sto nes, Barb ra Stre i sand, vagy
Jo sé Cu ra ugya no lyan esz kö zök kel me ne dzsel he tô. A tur -
né szer ve zés, a szpon zo rá ció, vagy a jog dí jak ke ze lé se ese -
tük ben alig va la mi ben kü lön bö zik.

Vé gül a me ne dzser pap ri kás han gu lat ban fel pat tant,
és el ment. Az ope ra é ne kes pe dig ma gá ba ros kadt. Fog ta a
fe jét, hogy most mit csi nál jon. Me nô men dzser rel töb bé
nem akart kez de ni, a kez dô, ta pasz ta lat lan ügy nö kök tôl
pe dig tar tott. Meg nyug tat tam, hogy bár egy szu persz tár nak
ér de mes be fu tott me ne dzsert vá lasz ta nia, egy fel tö rek vô
mû vész nyu god tan ke res sen egy éles eszû, ag resszív fi a tal
me ne dzsert. Tu dom, hogy ke vés a bi za lom az il le tô irá nyá -
ban, ha nincs ne ve a szak má ban. De ha ma ro san ta lán ô is
egy lesz a top me ne dzse rek kö zül. Ne fe led jük: egy szer
min den ki sen ki volt!

Leg kö ze lebb a szer zô dés alá írás nál ta lál koz tunk. És
ta pasz tal nom kel lett, hogy az éles eszû, ag resszív fi a tal me -
ne dzser éppúgy nincs tisz tá ban egy szer zô dés ala pe le me i -
vel, mint az éne kes. Kü lö nö sen az együtt mû kö dé si ter mi -
nu son és a szer zô dés bon tás fel té te le in akad tak fenn a szer -
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zôd ni kí vá nó fe lek. Ezért áll jon most itt né hány fon tos
tanács.

Ha gyo má nyo san a me ne dzser és a sztár 3-5 év re
szer zô dik. A sztár ter mé sze te sen mi nél rö vi debb idô re sze -
ret ne el kö te le zôd ni, a me ne dzser mi nél hosszabb idô re. Az
utób bi idô ben azon ban a le mez ki adók majd hogy nem át vál -
lal ják a sztár tel jes kö rû me ne dzse lé sét, en nek kö vet kez té -
ben új trend ala kult ki: a me ne dzser és a sztár al bum cik lu -
sok ra szer zô dik. Te hát ar ra az idô szak ra köt nek együtt mû -
kö dé si meg áll apo dást, amíg egy le mez meg je le nik, fel fut,
si kert pro du kál, majd le cseng. Ugyanez érvényes egy turné
vagy koncertsorozat idôtartamára. A szer zô dés ter mé sze -
te sen min den, ezen idô szak alatt fel me rü lô me ne dzse ri te -
vé keny sé get a me ne dzser fel adat kö ré be so rol, az al bum tól,
a fellépéstôl füg get le nül.

Letetséges per sze, hogy va la me lyik fél hosszabb idô -
re kí ván szer zôd ni, mert úgy lát ja biz to sí tott nak ma ga szá -
má ra a ki ter mel he tô leg na gyobb be vé telt. Azért a hosszú
tá vú szer zô dé sek kel vi gyáz zunk, kü lö nö sen, ha a sztár és a
me ne dzser még nem is me rik egy mást elég gé. Ilyen kor alá
le het ír ni az együtt mû kö dést akár egy há rom le me zes (vagy
hat koncertes) cik lus ra is, de be le kell ven ni a szer zô dés -
be, hogy ha a sztár az el sô le mez zel (az elsô három kon-
certtel) nem ke res ennyit és ennyit, ak kor bár me lyik fél
fel bont hat ja a meg áll apo dást.

A má sik sar ka la tos pont az elé ge det len ség. Az ér zés,
hogy a me ne dzser, vagy a sztár nem vég zi elég jól a dol gát,
meg mér gez he ti az együtt mû kö dést. Kü lö nö sen, ha a fe lek
nem be szé lik meg a prob lé má kat. Né hány sztár igyek szik
nem tu do mást ven ni ró la, hogy gyön ge a me ne dzse re.
Szól nia ké ne ne ki, de in kább a mun ká ba te met ke zik a 
konf lik tus elôl. A me ne dzser nek szin tén vi gyáz nia kell, mi -
kor bo rít asz talt, hi szen a hek ti kus mû vész ki szá mít ha tat -
lan re ak ci ó ra ké pes. Pusz ta sér tô dés bôl ké pes le mon da ni
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egy elô re egyez te tett, húsz ál lo más ból ál ló tur nét.
Úgy hogy mind két fél igyek szik a szô nyeg alá se per ni

a prob lé má kat, amíg csak le het. Olyan ez, mint ami kor fel -
han go sít juk az au tó rá di ót, hogy ne hall juk: va la mi zö rög a
mo tor ban. Dick Gre gory, a hat va nas évek vi lág szer te is -
mert ko mi ku sa mond ta egy al ka lom mal: „Olyan so kat ol -
vas tam ar ról, hogy mi lyen vesz élyes a do hány zás, hogy
meg ré mül tem, és abbahagytam az ol va sást.”

Néz zünk szem be a prob lé mák kal! Az ele jén még
könnye dén or vo sol ni le het a bot lá so kat. Ne hagy juk, hogy
a hó go lyó ból la vi na le gyen! Per sze ha a be szél ge tés nem
se gít, sza kí ta nunk kell. Er rôl ren del kez zen kü lön be kez dés
a szer zô dés ben. Le gyen tisz táz va, hogy mi lyen eset ben és
mi lyen mó don bont ha tó fel a szer zô dés a fe lek kö zött. Ez
ma már alap kö ve a meg ál la po dá sok nak, s még így is szám -
ta lan pe res el já rás in dul me ne dzse rek és sztá rok kö zött.

A ké sôb bi vi ták ra is gon dol va olyan part nert kell vá -
lasz ta nunk, aki ben tö ké le te sen meg bí zunk. Gon dol junk
csak be le: nem is rit kán a me ne dzser szer zô dik pro duk ci -
ó ra a sztár he lyett (bár ezt az ügy vé dek több sé ge hely te le -
ní ti)! Aki pe dig alá ír he lyet tünk, azt igen csak a bi zal munk -
ba kell fo gad nunk.

Vé ge ze tül még egy jó ta nács: csa lád ta got so se vá -
lasszunk me ne dzser nek, s ne vál lal koz zunk csa lád tag me -
ne dzse lé sé re. Na gyon ne héz ki rúg ni a bá tyá dat, ha nem
megy az üz let!
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Utó szó

u dom, egy fon tos kér dést nem tisz táz tunk. Jó, rend -
ben, a leg fon tos ab bat. Ej, min dig azok a pisz kos
anya gi ak! Hogy mennyi is il let egy me ne dzsert a

sztár gá zsi já ból? Ele gáns vol na, ha azt mon da nám, hogy
mi kor mennyi, nem? Könnyû vol na annyi val el in téz ni a té -
mát, hogy az összeg min dig meg áll apo dás füg gô. Még sem
te szem. Hogy mi ért? Mert né ha na gyon alul kér nek a kez -
dô me ne dzse rek, né ha pe dig el ga lop pí roz zák ma gu kat a
me nô me ne dzse rek.

Ma rad junk az egész sé ges gya kor lat nál. Mi e lôtt azon -
ban konk rét össze gek rôl, szá za lé kok ról es ne szó, szük sé -
ges nek tar tom le szö gez ni: egy me nô sztár há ta mö gött nem
csu pán egy em ber áll, ha nem egy egész te am. Ne ki te hát
egy csa pa tot kell el tar ta nia. No ha eb ben a könyv ben el sô -
sor ban az úgy ne ve zett sze mé lyi me ne dzser mun ká já ról ír -
tam, az ide á lis hát térte amben ott a bi zniszme ne dzser, aki
ki zá ró lag a sztár pénz ügye it ke ze li, és ott az ügy véd meg az
ügy nök, akik a jo gi, il let ve a kon cert szer ve zé si te rü le tet
tart ják ke zük ben. Te hát mond juk Ma don ná nak elég sok fe -
lé kell el osz ta nia a be vé te lét.

De vissza a „lé nyeg hez”! Nyu ga ton 15-20%-ot kap
egy me ne dzser a sztár gá zsi já ból. Ez nem rossz pénz, ha
be le gon do lunk, hogy a me ne dzse ri díj a brut tó összeg bôl
ér ten dô! Te hát ha a sztár ke res mond juk 100 000 dol lárt,
a me ne dzser nek 15 000 jár. Hi á ba ma rad az összes költ ség
és adó le vo ná sa után mond juk csak 40 000 dol lár a sztár -
nak, ak kor is a 100 000 ti ze nöt szá za lé kát kell ki fi zet nie a

T
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me ne dzse ré nek (így le het sé ges, hogy né ha a me ne dzser
töb bet ke res egy pro duk ci ón, mint ma ga a sztár). Ám a
szu persz tá rok, akik leg alább tíz mil lió dol lárt ke res nek
éven te, más képp szer zôd nek. Ôk vagy tíz szá za lé kot aján -
la nak a me ne dzser nek, vagy szá za lé kok tól füg get len, ál lan -
dó fi ze tést. A me ne dzser per sze ilyen kor se pa nasz ko dik,
mert tíz mil lió dol lár ból tíz szá za lé kot kap ni… Nem baj, le -
gyen csak meg fi zet ve! A na gyon ol csó me ne dzse rek min dig
gya nú sak. Sok a kók ler, s amint mon da ni szok ták: ha ba -
nán nal fi zetsz, maj mot kapsz.

Amint te hát az Utó szót kö ve tô be szél ge té sek bôl is ki -
de rül, a ve ze tô me ne dzse rek jól él nek. Rá adá sul míg a
sztár nak csu pán egy me ne dzse re van (azt is elég el tar ta ni),
ad dig egy me ne dzser akár öt ven má sik sztárt is fut tat hat.
Ám ô is csak ak kor bír el ennyi pa ri pá val, ha jó mé nes gaz -
da ként szi go rú an be tart ja en nek a könyv nek a ta ná csa it.

Per sze na i vi tás és nagy ké pû ség vol na azt hin nem,
hogy ez a könyv tö ké le tes meg ol dást kí nál a je len le gi, több -
nyi re li be rós kor ban lé vô ha zai sztár me ne dzse lé si hely zet -
re. Csu pán re mény ked ni me rek, hogy gon do la ta im, ta ná -
csa im, ame lyek má sok gon do la ta i ban, ta ná csa i ban, ta pasz -
ta la ta i ban gyö ke rez nek, to vább gon dol ko dás ra kész te tik a
té má ban ér de kelt ol va sót, aki így könnyeb ben jut hat el sa -
ját cél ja i hoz.
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Az aláb bi in ter júk a hazai könnyûzenei élet to p me ne dzse -
reivel ké szül tek. Cé lunk az volt, hogy az el múlt év ti ze dek
ta pasz ta la ta i val és a na pi va ló ság gal azok a sikerková -
csok is mer tes sék meg az ol va sót, akik a gya kor lat ban
végzik a me ne dzse ri munkát.

Az in ter jú kat Sán dor And rás ké szí tet te.
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JO ÓS IST VÁN,
az Mton ki adó ügy ve ze tô igaz ga tó ja

„Egy mû vész na gyon ne he zen is me ri el a sa ját hi bá it. Egy
mû vész min dig a kö rül mé nyek ben, il let ve leg in kább a
me ne dzse ré ben ke re si a hi bát…”

Más fél év ti ze dig a leg si ke re sebb ma gyar ki adó, a Mag ne o ton
rész tu laj do no sa volt. So kan csak úgy hív ták; „A té ved he tet len”.
Pász tor Lász ló val, a Ne o ton Fa mí lia egy ko ri gi tá ro sá val tö ké le -
tes me ne dzser pá rost al kot tak, és si kert si ker re hal moz tak. A
kö zel múlt ban kény te le nek vol tak új cé get lét re hoz ni tár sá val,
mi vel a War ner nem kí ván to vább ma gyar elô adók kal fog lal -
koz ni.

✔ Zám bó Jimmy volt az el sô fel fe de zett je. Ha jól  tu-
dom, Ön volt az egyet len, aki hitt ben ne.

Pró bál ko zott ô min den hol, de min den hon nan ki rúg ták. Azt
mond ták, eb bôl a fi ú ból nem le het sztár. So kat jár tam an nak ide -
jén a Ca sa no va bár ba, s az elô zô fe le sé gem, Zol tán Eri ka kér te,
hogy hall gas sam meg a srá cot. Há rom na pig in kog ni tó ban ül tem
há tul a sa rok ban, és fi gyel tem, aho gyan éne kelt. Meg állt az élet,
ami kor be le kez dett a da lok ba. A stri cik, a kur vák, a ta xi sok, és a
kü lön bö zô ná ci ók ból össze állt kö zön ség ad dig or dít va
whiskyzett, meg kár tyá zott a bár ban. De ami kor Jimmy éne kel -
ni kez dett, ab ba hagy ták, és csak rá fi gyel tek. Az el sô na pon azt
mond tam, ez csu pán me rô vé let len. Ám ami kor a har ma dik nap
is ugyan így meg fa gyott a le ve gô, le ül tem ve le be szél get ni.

✔ Kik vol tak ak ko ri ban az Ön me ne dzser tár sai, ta- 
ná csa dói?
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Pász tor La ci és Ja kab Gyu ri a Ne o ton ból. De még ôk sem hit tek
a srác ban. Ép pen ezért nem is ná lunk, ha nem egy Mag ne ton ne -
vû cég nél je len tet tük meg az el sô le me zét. Ke res tem hoz zá egy
be fek te tôt, s el vál lal tam Jimmy me ne dzse lé sét. Ez zel pár hu za -
mo san meg csi nál tuk mi is a ma gunk ki adó ját, a Mag ne o tont, s
már ké szült a Film slá ge rek ma gya rul cí mû al bum. Ad dig erô sza -
kos kod tam, amíg a kol lé gá im meg en ged ték, hogy Jimmy el éne -
kel hes sen raj ta két slá gert, a Ghost be tét da lát, il let ve az Only
You-t. Már a stú di ó mun ká la tok alatt érez ni le he tett, hogy ezek
na gyot fog nak rob ban ni.

✔ Mi volt a sor sa Jimmy el sô le me zé nek?

El lett hall gat va, ugyan is nem si ke rült meg fe le lô mé di a fe lü le tet
ta lál ni szá má ra. Ak ko ri ban nem volt ennyi té vé, rá dió, új ság,
mint ma nap ság. Ha az egyik be be ke rül tél, ak kor au to ma ti ku san
men tél a má sik ba, s min den hol vol tál. Ha nem ke rül tél be, se hol
nem vol tál. Utób bi tör tént Jimmy vel. Hir det tük is, hogy Jimmy
ki van tilt va a mé di á ból. Ám az új ság író kat nem na gyon ér de kel -
te. A fel lé pé se ken vi szont óri á si si ke re volt Jimmy nek. Las san ki -
a la kult a tá bo ra, akik min den ho va kö vet ték. Ak kor már a mé dia
se te he tett mást: cik kez ni kezd tek ró la. Ez volt az a nem túl gya -
ko ri eset, ami kor nem a mé dia csi nált sztárt, ha nem a kö zön ség.
Rö vi de sen már 200 ezer pél dány ban fogy tak el a le me zei, és per -
sze ez zel ren ge teg iri gye lett a szak má ban.

✔ A Jimmy-ef fek tus szám ta lan szor elô for dult még me-
ne dzser te vé keny sé gük so rán. Egy adott pro duk ci ó -
ban nem hitt sen ki, majd ami kor mel lé állt a 
Jo ós–Pász tor duó, óri á si el adást pro du kál tak.

Ilyen volt pél dá ul a Ra pü lôk. Azt mond ták, hogy egy mû sor ve ze -
tô ne rap pel jen. Mi hagy tuk, hogy rap pel jen, mert jól csi nál ta.
Több szá zez ret ad tunk el az el sô le me zük bôl.

✔ A má so dik al bu muk azon ban már nem Önök nél
je lent meg. Mi ért en ged ték el Gesz ti é ket?
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Egy ap ró sá gon bu kott el a do log, ta nul sá gos le het le en dô me ne -
dzse rek szá má ra. Egyet len al bum ra kö töt tünk szer zô dést. Fel sem
me rült ben nünk, hogy lesz má so dik al bum. Azt meg ál ma ink ban
sem gon dol tuk vol na, hogy ha még is ké szí te né nek egy újabb le -
mezt, az zal el men nek más ho vá. Rö hej, de még a BS-be li bú csú -
kon cert je ik szer ve zé sé ben is részt vet tem. Úgy volt, hogy ab ba -
hagy ják, ennyi volt. Az tán de rült ég bôl jött a vil lám csa pás! Épp
Las Ve gas ban tar tóz kod tam, s az egyik ka szi nó ba be jött egy em -
ber, hó na alatt egy Mai Nap pal. Há rom he te vol tam már tá vol a ha -
zám tól, úgy hogy kö nyö rög ve el kér tem az új sá got. És mit lá tok a
cím la pon? A Ra pü lôk át szer zô dik a kon ku ren ci á hoz! Nem kap tam
le ve gôt. Azon nal hív tam Pász tor La cit, aki kö zöl te, hogy igaz a hír.
A Ra pü lôk vissza uta sít ha tat lan aján la tot kap tak a BMG-tôl, csil la -
gá sza ti gá zsi val. Ak ko ri ban erô sí te ni akart a BMG, s min den pénzt
meg ért ne kik, hogy el csá bít sák tô lünk a Ra pü lô ket. Nem tar tot tam
túl eti kus nak a lé pést, hi szen az in du lás kor még ôk sem mer tek
vol na pénzt ten ni a pro duk ci ó ba. Mi mer tünk, de hi báz tunk a
szer zô dés kor.

✔ Ger gely Ró bert is Önök nél ju tott a csúcs ra.

És ben ne se hitt sen ki! Azt mond ták: mit akar itt ez a szí nész?
Mi kéz be vet tük a dol got, és rög tön 240 ezer da rab fo gyott el az
el sô le me zé bôl. Van eb ben az or szág ban va la ki, aki még nem hal -
lot ta tô le az Ema nu el le-t?

✔ De ma nap ság, úgy tû nik, nem fogy nak annyi ra 
Ger gely Ró bert le me zei. Mi ért?

Ro bi hi bát kö ve tett el. Az ô ese té ben az volt a kon cep ci ónk, hogy
asszo nyok mil li ói vált sa nak bu gyit, ha meg lát ják a té vé ben. Sze -
ret tük vol na, hogy a ma gyar nôk úgy érez zék, Ro bi egy meg sze -
rez he tô fér fi ide ál, aki rôl nyu god tan le het ál mo doz ni. Ám ami kor
Ro bi lát ta, hogy fut a sze kér, és vi szik a le me zét, mint a cuk rot,
úgy gon dol ta, hogy már bár mit kom mu ni kál hat a saj tó ban. El -
kez dett min den nyi lat ko za tá ban a fel esé gé rôl, meg a kis fi á ról be -
szél ni. Fi gyel mez tet tük, hogy ez egy zsák ut ca, er re rá me het a
kar ri er je. A nôk a füg get len pa si kat sze re tik, a leg alább elv ben



INTERJÚK 147

meg sze rez he tô her ce ge ket. Az zal, hogy a csa lád já ról me sél, Ro -
bi tu laj don kép pen el ve szi az ál mot a ra jon gó i tól. Nos, Ro bi nem
hitt ne künk. És saj nos vé gül ne künk lett iga zunk. Per sze egy mû -
vész na gyon ne he zen is me ri el a sa ját fe le lôs sé gét. Egy mû vész
min dig a kö rül mé nyek ben, de leg in kább a me ne dzse ré ben ke re -
si a hi bát.

✔ Ha bu kik a mû vész, au to ma ti ku san a me ne dzsert
tart ja hi bás nak?

Min dig. Ez pszi cho ló gia. Ha a sztár na gyon si ke res, ak kor is azt
mond ja, hogy le het ne még si ke re sebb, ha a mö göt te ál ló me nedzs -
ment job ban vé gez né a dol gát. Pe dig mi az tán tény leg együtt lé leg -
zünk az elô adó ink kal. Ami nem ne héz, hisz amúgy is csak az zal a
sztár ral fog lal ko zunk, aki ben ezért vagy azért, de hi szünk.

✔ Volt olyan sztár, akit csak üz le ti meg fon to lás ból
fut ta tott?

Mc Ha wer és a Tekk nô pél dá ul ilyen. De ah hoz is kel lett hit. Hit -
tünk ben ne, hogy meg csi nál juk az or szág leg nép sze rûbb la ko dal -
mas elô adó it. Meg kell néz ni, hogy az em be rek mi re vágy nak, és
oda kell ne kik ad ni. Erô bôl, a kö zön ség el le né ben nem le het sztárt
csi nál ni. Sze rin tem pénz zel sem. Ha pénz zel le het ne, ak kor az
arab sej kek a ked venc há rem höl gye i ket is fut tat hat nák a dol lár -
mil li ó ik kal.

✔ Le het egy an tisz tár ból, egy csú nyács ka, rossz test- 
al ka tú je lölt bôl sztárt csi nál ni?

Le het. Jó dalt kell éne kel nie. Em lék szik az Opus egy üt tes re? 
Há á át… Ma rad junk annyi ban, hogy az oszt rák ban da egyet len
slá ger rel, a „Li fe is Li fe”-fal búg ta be ma gát a fü lek be. Lo u is
Armst rong sem volt szép em ber, a hang já ról már nem is be szél -
ve. Csín ján kell bán ni az an tisz tár fo gal má val. Itt min den a pro -
duk ci ó ra épül. Ha nem így len ne, ak kor ki zá ró lag ma nö ke nek kel
fog lal koz nánk.

✔ Azért ilyen is elô for dult a Mag ne o ton tör té ne tében.
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Nem sok szor. Egy szer ké szí tet tünk egy na gyon csi nos elô adó val
le mezt, Fanny val a Car pe Di em bôl. Tud tuk, hogy csak egyet len
jó dal kell en nek a gyö nyö rû lány nak, és el fog ad ni leg alább
húsz e zer le mezt. Hu szonnyol cez ret adott el, az Álom ha jó ak kor
min dent ta rolt.

✔ Azért bi zo nyá ra fél re si ke rült pro jekt jük is akadt 
az el múlt más fél év ti zed ben.

Azt kell mon da nom, hogy elég jó a ta lá la ti ará nyunk. Be szél jünk
le me zek rôl: ha öt al bum ból egy be jön, ak kor már jó a po zí ci ó ja a
ki adó nak. Az az egy ugyan is elv iszi a töb bit. A Mag ne o ton in du lá -
sa kor hi he tet len nyi tást pro du kál tunk: né hány hó nap le for gá sa
alatt a mi ki ad vá nya ink áll tak a Ma hasz-lis ta el sô hat he lyén:
Film slá ge rek ma gya rul, Zám bó Jimmy, Ger gely Ró bert, Ra pü lôk,
Zol tán Eri ka, és a Na po le on Bo u le vard „Le gye tek jók, ha tud tok”
cí mû le me ze.

✔ Ki fek te tett pénzt a ki adó ba, ami kor el in dult a vál- 
lal ko zás?

Leg in kább Pász tor La ci és én. Még a ko csi mat is el ad tam, a la ká -
so mat pe dig ki sebb re cse rél tem, annyi ra hit tem ben ne. Úgy
érez tem, hogy nem tu dunk meg buk ni. Min den tar ta lék pén ze -
met er re ál doz tam. És hát a le mez ki adás pén zi gé nyes do log. Ha
az elô adó nem kap pénzt, ak kor eszé be sem jut sem mi. Az tán ott
van nak a ki ad vá nyok. Ha sok le mezt aka runk el ad ni, ak kor sok
le mezt kell le gyár tat ni. A le gyár ta tott pél dá nyo kat ki kell fi zet ni.
Mi van még? Jog dí jak, iro da, köny ve lés, és ezer egyéb költ ség. De
ak ko ri ban ezek nem kü lö nö seb ben ér de kel tek, mert át ko zot tul
el szánt vol tam. Meg akar tam mu tat ni a vi lág nak, hogy igen is jó
me ne dzser va gyok.

✔ Ki nek akar ta el sô sor ban meg mu tat ni? Zol tán 
Eri ká nak? Hisz ép pen ab ban az idô szak ban vál tak
el egy más tól.

Ter mé sze te sen az el sôd le ges fe la da tom nak Eri ka meg csi ná lá sát
érez tem. De min den ki nek meg akar tam mu tat ni, hogy én ezt
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más sal is tu dom. Ahogy Eri ká ból, úgy más ból is sztárt tu dok fa -
rag ni. Rá adá sul ége tett a vágy, hogy egy új ki adó élén meg mu tat -
has sam Bors Je nô nek, meg Er dôs Pé ter nek, hogy hi á ba rúg tak
ki, si ke rült talp ra áll nom.

✔ Ha Bors Je nô an nak ide jén nem rúg ja ki Önö ket
a Hang le mez gyár tó Váll alat tól…

Va ló szí nû leg ak kor is meg csi nál tuk vol na a cé gün ket, csak ké -
sôbb. A nagy, le gen dás Hun ga ro ton utol só öt évé ben más ki sebb
la be lek is mû köd tek a vál la la ton be lül. Start, Bra vo stb. Mi a Fa -
vo rit nál vol tunk Zol tán Eri ká val és a Ne o ton Fa mí li á val. Én Eri -
ka ré vén ke rül tem a kép be, ám Pász tor La ci val együtt úgy érez -
tük, hogy más elô adó kat is tud nánk me ne dzsel ni. Be men tünk
Bors Je nô höz, az igaz ga tó hoz, hogy mi is sze ret nénk egy kü lön
kis szer kesz tô sé get a Hun ga ro ton nál. Em lék szem, Er dôs Pé ter is
bent volt az iro dá ban. Azt mond ták, hogy fel sem me rül het ilyen
le he tô ség. Kü lön ben is, a Ne o ton nak eb ben a for má ban vé ge, csi -
nál junk, amit aka runk! Ott áll tunk két ség be e set ten a Vö rös -
marty té ren, és azon gon dol kod tunk, mi hez kezd jünk. Per sze ha -
mar el ha tá ro zás ra ju tot tunk, hi szen ab ban az idô szak ban már le -
he tett vál lal koz ni. Meg csi nál tuk a Mag ne o tont. Vil lám gyor san a
leg si ke re sebb ma gyar ki adó let tünk, amely nek ékes bi zo nyí té ka,
hogy két és fél év múl va meg vá sá rolt min ket a War ner.

✔ Bors Je nô vel ta lál koz tak még utá na?

Évek kel ké sôbb, Can nes-ban. Bors, aki ko ráb ban min dig na gyon
tá vol ság tar tó volt, most elô re kö szönt, nyúj tot ta a ke zét, ér dek lô -
dött, hogy va gyunk, és gra tu lált a si ke re ink hez.

✔ Ho gyan ta nul tak be le a me ne dzser ség be?

Az el sô idô szak ban Pász tor La ci in téz te a gyár tást. Sza lad gált a
gra fi kus hoz, fel ügyel te a stú di ó mun kát, es te pe dig még da lo kat írt
ott hon a fe le sé gé vel, Hat va ni Eme sé vel. Ne kem ma radt a mé dia.
Azt sem tud tam ak kor, mit je lent a PR, meg a mar ke tingterv. Az
ösz tö ne im re ha gyat koz tam. Érez tem, hogy ha fo tó zás van, ak kor
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kell egy smin kes meg egy fod rász. Hoz tam a kül föl di ma ga zi no kat,
s mu tat tam, hogy ilyet sze ret nék. A vi de ok li pek nél se volt más a
hely zet. Rá adá sul az el sô klip je in ket én ren dez tem, mert már nem
ma radt pén zünk pro fi di rek tor ra. A be ren de zést, a kel lé ke ket is
úgy kel lett össze lop kod ni, hogy egy ál ta lán for gat ni tud junk.

✔ Ho gyan le het kis pénz bôl si ke res kli pet forgatni?

Pél dá ul úgy, hogy az em ber ko ráb bi kol lé gái, ba rá tai pár ezer fo -
rin tért ki hoz zák né hány órá ra a nagy, ál la mi stú di ó ból a drá ga
fel sze re lé se ket. Igaz ság sze rint min den ki szo rí tott ne künk, hogy
össze jöj jön a cég. Meg az tán tud ták, hogy ha be jön ne künk, és
meg erô sö dik a me ne dzser cé günk, több kli pet ren de lünk majd,
drá gáb ban, és per sze tô lük, ve lük. Így is lett. Ma gyar or szá gon
elô ször mi for gat tunk kli pet 35-ös film re. Ez volt a „Pop Hopp”
cí mû dal, Zol tán Eri ká tól. Az egész szak ma el me be teg nek tar tott
ben nün ket. Ha ra gud tak ránk, mert azt mond ták, mér gez zük a
pi a cot, fel sró fol juk a kli pek árát. De nem en ged tünk az el ve ink -
bôl. El ha tá roz tuk, hogy csak mi nô sé get gyár tunk. Sztár ból, klip -
bôl egya ránt.

✔ So kan el száll tak a Mag ne o ton sztár jai kö zül a pél- 
dány szá mok, a nagy pénz ha tá sá ra?

Néz ze, egy sztár a kö vet ke zô kép pen mû kö dik. El ôször csak egy
kis le mezszer zô dést sze ret ne. Utá na azért hajt, hogy a kis le me -
zen sze rep lô dalt el kezd jék ját sza ni a rá di ók. Majd ami kor stú -
dió  ba vo nul hat, hogy vég re egy al bu mot is rög zít sen, az új ság ban
is ol vas ni akar ma gá ról. Ha kez dô, és min dez be jön ne ki, sír a
bol dog ság tól. Még nem a pénz mo ti vál ja, ha nem a mun ka, a si -
ker éh ség. Az tán ami kor nagy ne he zen si ke rül fel fut tat nunk, hir -
te len el kezd min den hez ér te ni. A vi de ok lip csi ná lás hoz, a gra fi -
ká hoz, a fo tó zás hoz, a jog dí jak hoz, min den hez. Ha va la ki nek,
hát ne künk, a „szü lô aty ja i nak” si ke rül het kont rol lál ni. Ám
gyak ran még ne künk is azt mond ja, hogy ô már sztár, tud ja, mit
csi nál. Sôt, a si ke re i vel az ára is meg nôtt, úgy hogy fi zes sük meg.

✔ Vál tak meg mû vész tôl emi att?
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Ma rad junk ab ban, hogy nem szer zôd tünk to vább. Az Ámok fu -
tók kal pél dá ul tíz évig dol goz tunk együtt, ren ge teg le mezt el ad -
tunk, és ter mé sze te sen ren ge teg pénzt ke res tünk. Úgy ér zem,
rend kí vül jól ke zel tük Ko zso ügye it. Ami kor leg utol já ra itt járt,
ép pen a szer zô dés hosszab bí tás ról be szél tünk. Azt mond ta, fi zes -
sünk tíz mil li ót csak azért, hogy to vább ra is ná lunk ma rad jon.
Mond tuk ne ki, hogy nem tí zet, de egy fo rin tot se fi ze tünk.
Ugyan is leg alább annyit hoz zá tet tünk a si ke ré hez, mint ô a mi -
énk hez. Nem tá gí tott, s ez annyi ra bán tó volt szá munk ra, hogy
már nem akar tunk ve le együtt dol goz ni. Azt mond tam ne ki, ami -
kor el ment, hogy vi gyázz Ko zso, amint ki te szed in nen a lá bad,
el tûnsz a szín rôl. Annyit vá la szolt, hogy majd meg lát juk. Úgy
gon do lom, a show biz nisz ben be töl tött je len le gi po zí ci ó ja en gem
iga zol. Volt az tán az Ed dá val is egy em lé ke ze tes ese tünk. A csa -
pat ná lunk él te má sod vi rág zá sát, ment a do log szé pen. Az tán egy
szép na pon Pa taky At ti la be ál lí tott a Dá ri dó le me zé vel. Kér te,
hogy ad juk ki. Azt vá la szol tuk, hogy mi az or szág leg jobb rockze -
ne ka rát szer zôd tet tük, tes sék azo kat az anya go kat hoz ni, ami ket
a meg áll apo dás alap ján elv árunk. Nem akar tunk „lag ziz ni”. Meg -
fe nek lett a do log, de cim bo ra ság ban vál tunk el. Mond tuk, hogy a
vi ták he lyett in kább fél re tesszük a szer zô dést, s el en ged jük,
men jen bé ké vel. A mai na pig jó ve le a kap cso la tunk, de ma is úgy
gon do lom, jól dön töt tünk, ami kor nem en ged tük, hogy a cé günk
ne ve rá le gyen ír va a ka zet tá já ra.

✔ Pe dig az a le mez más hol, más nak óri á si anyagi
hasz not ho zott. Nem min de ná ron kell a pénz?

Nem.

✔ Ha az egyik sztár ja be szél ni akar Ön nel, elô re be 
kell je lent kez nie?

Nem szük sé ges. Elôt tük min dig nyit va áll az aj tóm. Hogy mi ért?
Azért, mert eb ben a for ga tag ban ôk a leg fon tos ab bak. Sok szor
tör ték már rám az aj tót a sztár ja im, sok sí rás volt már az iro dám -
ban. A ma gán éle ti prob lé má ik kal is hoz zám for dul nak, hisz tud -
ják, ne kem min dent el mond hat nak. Min dig, min den re ta lá lunk
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meg ol dást. Rán gat tam már ki al ko ho liz mus ból sztá ro kat, és a
drogp rob lé má kon is sok szor se gí tet tem.

✔ Jel lem zô Önök re a pe res ke dés, a gya ko ri sztár-
vesz tés?

A sztár ja ink több sé ge új ra és új ra szer zô dést hosszab bít ve lünk.
Ez min den nél töb bet el árul. Min ded dig egyet len olyan pe rünk
volt, ame lyet el vesz tet tünk, még pe dig a Tát rai Band el len. Ak kor
is ne künk volt iga zunk, de el csúsz tunk egy bu ta jo gi hi bán.

✔ Re bes get ték, hogy Jimmy…

… igen, a ha lá la után so kan mond ták, hogy a Ki rály is el akart
men ni tô lünk, de ez ab szo lút nem igaz.

✔ Van nak iga zi, a szó klasszi kus ér tel mé ben vett me- 
ne dzse rek Ma gyar or szá gon?

Ta lán egy, Ró zsa Ist ván. Amúgy nin cse nek. Ha be szél het be lô -
lem a ki adó: nem volt még olyan eset az el múlt más fél év ti zed so -
rán, hogy be jött vol na hoz zám va la ki, és konk rét ter ve ket tett
vol na le elém, hogy ezt és ezt sze ret né ten ni egy sztár ral, eb ben
és eb ben len ne rám szük sé ge. Olyan vi szont már több ször elô for -
dult, hogy ült az iro dám ban egy ön ma gát me ne dzser nek tar tó il -
le tô, és me gál lás nél kül kér dez ge tett, ta ná cso kat kért.

✔ Ma gyar or szá gi vi szony lat ban Ön jól él a könnyû- 
ze né bôl?

Er re min dig azt szok tam mon da ni vic ce sen, hogy annyi pén zem
ugyan van, amennyi éle tem vé gé ig elég, de hogy utá na mi
lesz?… En gem na gyon tisz tes sé ge sen meg fi ze tett a War ner. Volt
cé ges au tóm, mo bil te le fo nom, re pi költ sé gem stb. És so ha nem
szól tak be le ab ba, hogy mit csi ná lok. Van már annyi fél re tett
pén zem, hogy ne kell jen pisz li csá ré ügyek kel fog lal koz nom. Az
iga zi si ker: a va gyo ni hely ze tem füg get len a cé gem mû kö dé sé tôl.

✔ Em lí te ne né hány jól ke re sô sztárt?
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A TNT-s fi úk na gyon so kat ke res nek. Mc Ha wer és a Tekk nô is
ki tû nô en él. Há za ik van nak, szép au tó ik, és vál lal ko zá sa ik. Sub
Bass Mo ons ter szin tén nem pa nasz kod hat. Gyu la fi rá tót ról fel jött
a fô vá ros ba, va la mit csi nál tunk ve le, és annyi pénzt ke res, hogy
már nincs ked ve új le mezt ké szí te ni. A sztá rok egyéb ként nem a
le me zek bôl ke res nek iga zán jól, ha nem a fel lé pé sek bôl. A fu tó
ze ne ka rok hét vé gen ként mi ni mum 500 ezer fo rin tot össze mu -
zsi kál nak. Csak egy kis ma te ma ti ka kell hoz zá, hogy ki szá mol -
juk; gyor san lu xust te remt het nek ma guk kö rül.

✔ Te gyük fel, hogy be ko pog ide egy fi a tal ön je lölt,
aki te het sé ges, ám kül sô leg nem iga zán al kal mas a
sztár ság ra. Mit tesz el ôször?

Fel öl töz te tem. Szin te mind egyik elô adónk ren del ke zik ru hasz -
pon zor ral. Elô for dul, hogy min den al bum nál más-más di vat cég -
gel szer zô dik az elô adó.

✔ És ha nem tud mo zog ni?

Ha di na mi kus a ze ne, ter mé sze te sen el vár juk, hogy tánc ta nár -
hoz is jár jon az il le tô. Egy mû vész nek az a dol ga, hogy tel jes ség -
gel ki szol gál ja a kö zön ség igé nye it. Egy sztár nak, ha le het, min -
den ben tö ké le tes nek kell len nie. Nem mo zog hat eset le nül, s nem
rom bol hat ja le a ra jon gói il lú zi ó kat. Ép pen ezért na gyon adunk
a kül csín re is. Plá ne fi a tal ze ne ka rok, éne ke sek ese té ben szok tuk
ta ná csol ni a szo lá ri u mot, il let ve a rend sze res fod rá sza tot.

✔ Ho gyan vi szi be vé den ce it a mé di á ba?

Ta lán ez a leg ne he zebb ré sze a pro duk ci ó nak, kü lö nö sen, ha kez -
dô vagy. Ne kem azon ban már van olyan is mert sé gem és is me ret -
sé gem, hogy ha fel hí vom a ba rá ta i mat a kü lön bö zô te le ví zi ók nál,
rá di ók nál, új sá gok nál, ak kor se gí te nek.

✔ Mi ért ke rül né gye zer fo rint ba egy ma gyar CD?

Né gye zer fo rint alatt van, de há rom fö lött. In dul junk el a kály há -
tól. Mi ért ilyen drá ga egy pro duk ció? Egy mes ter sza lag ára más -
fél és há rom mil lió fo rint kö zött mo zog. Egy vi de ok lip két mil lió
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fo rint. Egy ro yal ti elô leg egy, vagy két mil lió fo rint, ez mû vész tôl
függ. Plusz a rek lám költ ség. Egy pro duk ció be in dí tá sa te hát kö -
zel tíz mil lió fo rint. Ha ké te zer fo rin tos nagy ke res ke del mi ár ral
szá mol juk az el adást, ak kor több tí ze zer CD-t kell el ad nom, hogy
null szal dós le gyek. Nem a nye re ség rôl be szé lek, ha nem a null -
szal dó ról! Az arany le mez pil la nat nyi lag 15 ezer ela dott pél dány
után jár. Ezek után azt kel le ne meg kér dez nie, hogy mi a fe né ért
csi nál juk.

✔ Mi a fe né ért csi nál ja?

Misszió is van ben ne. Ad tam ma gam nak há rom évet. Azt mond -
tam, ha ennyi idô alatt nem tu dom az él me zôny be túr ni ezt a cé -
get, ak kor ab ba kell hagy nom. Nem kel lett ab ba hagy nom.
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KO ZSO

„A pro du cer, a tánc ta nár, a hang mér nö kök, az imázs  te -
rem tôk, a mar ke tin ge sek és mé di a me ne dzse  rek mun ká ja
szin te a leg fon to sabb. Eh hez jön az elô adó te het sé ge és ka -
riz má ja. Jó pro du cer, tö ké le te sen ter ve zett rek lám kam -
pány, kel lô en meg szál lott fod rász, tánc ta nár, smin kes, ru -
ha de sig ner nél kül sem mit sem ér ne egy elô adó, bár mi lyen
pro fi is. De a num ber one slá ger nél kül se len ne se hol.”

Több mint fél mil lió le mezt adott el ti zen két éves pá lya fu tá sa
alatt. Könnyû ze nei pro du cer ként olyan csa pa tok fém je lez ték
mun kás sá gát, mint a Bes ti ák, a Pi cas so Branch, a Shygys, All 
4 Lo ve és még so rol hat nánk.

Az el sô olyan pro du cer Ma gyar or szá gon, aki nek ön ál ló ze -
nei kar ri er je sem mi lyen csor bát nem szen ve dett at tól, hogy köz -
ben más egy üt te se ket is me ne dzselt. Egy ko ri fel fe de zett jei kö zül
ma már mind annyi an a sa ját út ju kat jár ják. A ve lük kap cso la tos
csa ló dá sok után úgy dön tött, hogy so ha töb bé nem dol go zik csa -
pa té pí tô pro du cer ként. A te het sé gek fel ka ro lá sa iránt azon ban a
mai na pig el hi va tott sá got érez, az RTL Ze ne klub ke re te in be lül to -
vább ra is fog lal ko zik kü lön bö zô pro duk ci ók kal. A szak ma nem -
csak ki vá ló üz let em ber nek tart ja, ha nem iga zi slá ger gyá ros nak is.

✔ Me sél jen az in du lás ról!

Ami kor a ki lenc ve nes évek ele jén meg ala pí tot tuk az Al va já rók
ze ne kart, egy sze rû tag vol tam, aki se gí tett in téz ni a csa pat dol -
ga it. Abel la Mik lós volt a me ne dzse rünk, de azt vet tem ész re,
hogy ô na gyon „ag resszí ven nyo mult”. Rá me nôs, ha tá ro zott üz -
let po li ti kát foly ta tott. Tô le is ta nul tam, ám a hig gadt me ne dzse -



156 HOGYAN CSINÁLJUNK PAVAROTTIT?

ri for té lyo kat egy tôl-egyig Jo ós Pis ti tôl les tem el. Ô már meg fon -
tol tabb volt. Fi gyel tem a kül föl di kol lé gá kat is. Olyan pro du cer
mo gu lok mun kás sá gát ta nul má nyoz tam, mint pél dá ul Qu incy
Jo nes. Má ni á ku san gyûj töt tem ró la az in for má ci ó kat, éj jel-nap -
pal az in ter ne tet bön gész tem, sôt, me e tin gek re jár tam, ahol még
kül föl di sztár szer zô dé sek be is si ke rült be le les nem. Ké sôbb eze -
ket is fel hasz nál tam a szer zô dés kö té se im ben.

✔ Lé tez nek komp ro misszu mok a me ne dzse ri  munká-
ban?

Ebben a mun ká ban nem is me rek komp ro misszu mot. De úgy ér -
zem, enél kül nem is le het ne pro fi mó don dol goz ni. A pro du cer
sza va dön tô, per sze bi za lom kell a sztár ré szé rôl ah hoz, hogy ezt
a fe lál lást el fo gad ja.

✔ Bes ti ák, ShyGys, Pi cas so Branch. Egy kor az Ön „is-
tál ló ját” erô sí tet ték. A há rom sztár csa pat tag jai
kö zül min den ki rossz út ra tért?

Egyéb ként meggyô zô dé sem, hogy el ke rül he tô ek let tek vol na a
prob lé mák, ha ki tár gyal juk a gon do kat, ha idô ben el dönt jük,
aka runk-e még to vább együtt dol goz ni. Ezek az em be rek vi szont
ar ra sem vol tak haj lan dók, hogy szem élye sen be szél je nek ve lem,
ha nem ügy vé de ken és a mé di án ke resz tül üzen get tek, s eb ben a
for má já ban ad ták tud tom ra azt is, hogy vál ni akar nak.

✔ Ami kor el jött a War ner tól, a Da nu bi us Rá dió le- 
mez ki adó já nak mû vé sze ti ve ze tô je lett, ké sôbb pe -
dig az RTL Ze ne klub pro du ce re ként foly tat ta.

Nem tu dok ki búj ni a bô röm bôl! Ôszin tén szól va a Da nu bi us tól
va ló el vá lás is na gyon fáj dal mas csa ló dást je len tett. Ba rát ment a
tor kom nak. Ter mé sze te sen ami ó ta nem va gyok ná luk mû vé sze -
ti ve ze tô, a da la i mat se játssza a rá dió. Til tó lis tán va gyok.

✔ Mi ért lett egy ál ta lán pro du cer, ha lát ta, hogy 
ennyi konf lik tus kí sé ri ezt a pá lyát?
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Hit tem az in du ló te het sé gek ben. Ami kor kel lô kép pen ele get ta -
pasz tal tam a vi lág ból és ná lam ko mo lyabb tu dá sú em be rek tôl si -
ke rült a szak ma nagy tit ka i ra fényt de rí te ni, úgy gon dol tam,
hogy a ri val da fény be se gít he tem az ar ra ér de mes em be re ket.
Em lék szem, ne kem is mi lyen nagy öröm volt, ami kor Jo ós Pis ti,
Pász tor La ci és Ja kab György le he tô sé get ad tak 12 év vel ez elôtt.
Ami kor az Al va já rók kal el ké szí tet tük a de mo fel vé te lün ket, szin -
te mind egyik ki adó nak le ad tuk, de csak a Mag ne o ton jel zett visz-
sza. An nak el len ére meg bíz tak ben nem, hogy óri á si arc cal és
ma ga biz to san vi sel ked tem az el sô meg be szé lé sen. Az zal nyi tot -
tam ná luk, hogy én írom Ma gyar or szá gon a leg na gyobb slá ge re -
ket. Mi u tán ki jöt tünk az iro dá ból, Csont Pis ti ze nész tár sam sza -
bá lyo san le ki a bált, hogy mit kép ze lek ma gam ról. An nak ide jén
ugyan is a leg na gyobb slá ge re ket a Pász tor-Ja kab-Hat va ni tri um -
vi rá tus kö vet te el az or szág ban, a Ne o ton Fa mí lia ke re te in be lül,
s eb bôl a csa pat ból ket tô ott ült az iro dá ban. A ba rá tom azt hit -
te, min dent tönk re tet tem. De a Mag ne o ton vé gül bi zal mat sza va -
zott az Al va já rók nak, majd az Ámok fu tók nak.

✔ Ügyes üz let em ber Ön?

Nem. Tény azon ban, hogy bi zo nyos szint után, ami kor az em ber
sok hang hor do zót ad el és sok bu lit csi nál, egy re több pénz zel
kezd bán ni. A sok be vé tel lel egy re több ki adás jár, hi szen az em -
ber nek pél dá ul, hogy szin ten tud jon ma rad ni, még igé nye sebb
vi de ok li pet kell csi nál nia, s még ko mo lyabb stú di ó al bu mo kat.
Ezek hez pe dig még jobb stá bot kell szer zôd tet nie. Az em ber az
évek so rán óha tat la nul is ki ta nul ja, hogy mi kép pen bán jon a
pénz zel.

✔ Ho gyan ta lál sztár je löl tet?

Ami kor egy ké szü lô csa pat hoz vá lo ga tok em be re ket, nem csu -
pán a te het sé get, ha nem az em be ri hoz zá ál lást is né zem. Plá ne
azok után, hogy pó rul jár tam az elô zô egy üt te se im mel. Ná lam az
a leg fon to sabb, hogy mi lyen kon tak tus ba tu dok ke rül ni egy te -
het sé ges fi a tal ze nésszel em be ri leg. Ér zem-e raj ta az ôsz in te sé -
get, a ten ni aka rást. És ké sôbb igen is el vá rom tô le, hogy tisz tel -
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je azo kat, akik au tog ra mosz to ga tó, te he tôs hí res sé get csi nál tak
be lô le. Nem kell há lál kod ni! Elég, ha rám mo so lyog nak, vagy
meg ve re ge tik a vál la mat. Ha va la ki a sem mi bôl elô lép a ri val da -
fény be, és hir te len meg kap min dent, is mert sé get, pénzt, nôt,
vagy fér fit, haj la mos lesz azt hin ni, hogy ma gá nak kö szön he ti a
si kert, hi á ba van mö göt te egy ha tal mas al ko tó gár da. Eb ben a
szak má ban saj nos elôbb-utóbb min den sztár azt kez di el szá mol -
gat ni, hogy a pro du cer mennyit ke res raj ta. Azt pe dig el fe lej ti,
hogy a pro du cer ru hát var rat, elv iszi in ter júk ra, vi de ok li pet for -
gat, stú di ót fi zet, meg ta nít ja be szél ni és jár ni. No és per sze ter -
mé sze te sen ki ta lál ja, meg ál mod ja ôket. Eh hez ké pest, ami kor a
gá zsi ból a pro du cer leg alább annyit bá tor ko dik elv in ni, mint a
mû vész, a sztár so kall ja. Ezért az tán a vá lo ga tás nál az el sô szem -
pont ugyan az ének tu dás, de rög tön ott van a nyo má ban a sze -
mé lyi ség is.

✔ Mi kell a si ker hez?

Me gas lá ge rek, jól ki vá lo ga tott te het sé gek, no és pro fi hát tér csa -
pat. A ma xi ma lis tá nál is ma xi ma lis tább va gyok. A mun ká ban
nem is me rek le he tet lent. Idôn ként ke mény le szek, de nem sza -
bad a ke zem bôl ki en ged nem a gyep lôt. So ha nem adom lej jebb a
meg szo kott ní vó nál: ha pél dá ul egy vi de ok lip re nincs elég pénz,
ad dig tal pa lok, amíg meg nem szer zem.

✔ Hány szá za lék ban be fo lyá sol ja egy „ter mék” si- 
ke rét a hát tér csa pat mun ká ja?

Mi ni mum het ven szá za lék ban. A pro du cer, a tánc ta nár, a hang -
mér nö kök, az imázs te rem tôk, a mar ke tin ge sek és mé di a me ne -
dzse rek mun ká ja szin te a leg fon to sabb. Eh hez jön az elô adó te -
het sé ge és ka riz má ja. Jó pro du cer, tö ké le te sen ter ve zett rek lám -
kam pány, kel lô en meg szál lott fod rász, tánc ta nár, smin kes, ru ha -
de sig ner nél kül sem mit sem ér ne egy elô adó, bár mi lyen pro fi is.
De a num ber one slá ger nél kül se len ne se hol. A te het ség meg
csak áll sze ré nyen egy szál gi tár ral a nya ká ban, va la hol egy ki -
halt ut cán, és ar ra vár, hogy fel fe dez zék.
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✔ Mi lyen té nye zôk be fo lyá sol hat ják ne ga tí van egy  
pro du cer mun ká ját?

Mond juk egy ze nei szer kesz tô egy or szá gos rá dió adó nál, aki az
atya ú ris ten sze re pé ben tün dö köl, és em be ri sor sok ról dönt.
Egyet len dön té sé vel pad ló ra küld het olyan pro duk ci ó kat, ame -
lyek be több mil lió fo rin tot és hi he tet len mennyi sé gû ener gi át fek -
tet tek. Rá adá sul ez a „min den ha tó” né ha még azt is meg ma gya -
ráz za a pro fi ze né szek nek, ho gyan hang sze rel je nek át egy nó tát.

✔ Kell-e bár mi lyen kü lön le ges tu laj don ság ah hoz, 
hogy ma Ma gyar or szá gon va la ki bôl me ne dzser le -
gyen?

El sô sor ban jó szag ló szerv. Tör tet ni vá gyás, és va la mi fé le fel sôbb -
ren dû tu da tos ság, amelyet vé gig kell vin ni a pro duk ci ón. Jó po fa -
ság gal, ked ves ség gel ma már sem mit nem le het el ér ni. Ha ki dob -
nak egy aj tón, nem elég vissza mász ni az ab la kon, vág ni kell a fa -
lon egy má sik aj tót. A leg fon to sabb még is az, hogy min dig 150 lé -
pés tá vol sá got kell tar ta ni a me ne dzselt tel, nem sza bad a sztárt
túl kö zel en ged ni ma gad hoz. Amint kö ze lebb en ge ded, meg halsz.
Eb ben a ke mény ség ben is a jól be vált pél dát kö ve tem. Gyak ran
tar tok me e tin ge ket, meg be szé lé se ket. Ha a me ne dzselt el ké sik a
meg be szé lés rôl, a fel lé pés rôl, vagy az in ter jú ról, ko moly pénz -
meg vo ná sok ra szá mít hat.

✔ Mi lyen mar ke ting fo gá sok kal él, ha fel akar futtat- 
ni egy kez dôt?

Mi u tán a va ló ság ban a sztár is tel je sen hét köz na pi em ber, nem
min dig tör té nik ve le olyan ér de kes ség, amit meg ír hat ná nak az
új sá gok. Ezért ki kell ta lál ni kü lön bö zô tör té ne te ket, s el kell ad -
ni azo kat a mé di á nak. Per sze ezek már pro du ce ri tit kok, és eze -
ket nem szí ve sen osz tom meg sen ki vel, ugyan is ezek a tit kok
tesz nek egy pro du cert naggyá. Ná lam pél dá ul min dig dol go zott
egy saj tós, aki nek az volt a dol ga, hogy az új ság írók kal tart sa a
kap cso la tot.
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✔ Tíz év után le járt a szer zô dé se a War ner-Mag neo-
ton nal, amit nem hosszab bí tot tak meg. Jo ós Ist ván
azt mond ta, tíz mil li ót kért csak azért, hogy meg -
hosszab bít sa a szer zô dé sét.

Ez nem igaz. Sok kal töb bet kér tem. Ami kor kö zöl ték, hogy ezt
az össze get nem áll mód juk ban ki fi zet ni, ak kor meg kö szön tem
ne kik az ed di gi se gít sé get, és azt, hogy fel fe dez tek. Majd ke zet
fog tunk és el jöt tem. Úgy ér zem, nor má lis, em be ri mó don vál tunk
el. Az óta sem Jo ós sal, sem Pász tor ral nem be szél tem. Igaz, hogy
egy szer ke res tem Jo óst, mert ta ná csot akar tam kér ni egy ügy -
ben, de hi á ba hagy tam ne ki üze ne tet, nem hí vott vissza.

✔ Me lyik „sztár já ra” a leg büsz kébb, és me lyik volt 
a leg na gyobb mel lé fo gá sa?

Mel lé fo gás az RTL Klub meg bí zá sá ból össze to bor zott sztár ze ne -
kar, az All 4 Lo ve volt. Re kor dot dön töt tek a fi a ta lok; más fél hó -
nap alatt el száll tak ma guk tól. Meg is szün tet tük az együtt mû kö -
dést. A leg büsz kébb per sze az Ámok fu tók ra va gyok. Tíz éve tö -
ret len a si ke rünk. Nincs olyan le me zünk, ame lyik ne lett vol na
arany, vagy pla ti na. Na ná, most már én me ne dzse lem ma gun kat!
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RÓ ZSA IST VÁN, 
a Ró zsa Re cords tu laj do no sa

„Mind egyik mû vésszel ne héz együtt dol goz ni, mint aho -
gyan nyil ván ve lem is, de so ha nem a ne héz sé get kell
néz ni, ha nem a vé ge red ményt. Dol goz hatsz te egy prob lé -
ma men tes „ipa ros sal”, meg buksz, ha nincs ben ne elég
plusz.”

A leg si ke re sebb le me zek, a leg na gyobb kon cer tek, és a pop vi -
lág vén ró ká i nak leg em lé ke ze te sebb vissza té ré sei fém jel zik
nevét.

Leg na gyobb „ered mé nye” két ség kí vül Char lie; ha Ró zsa
nem ve szi szár nyai alá, a kar cos han gú sztárt ma nap ság még
min dig mint a Ge ne rál egy ko ri éne ke sét em le get né a kö zön ség,
már ha egy ál ta lán em lé kez né nek rá. Fe nyô Mik lós leg si ke re -
sebb al bu mai (A Fe nyô, Ma de In Hun gá ria, Fe nyô Gyön gye), 
il let ve Ré vész Sán dor tíz éven kén ti fel buk ka ná sa, s ve le együtt
a Pi ra mis le gen dás, ötkon cer tes em lék so ro za ta, va la mint Cser -
há ti Zsu zsa fantasz ti kus vissza té ré se mind Ró zsa ne vé hez kap -
cso ló dik. A telt há zas Bu da pest Sport csar nok be li (ké sôbb Aré -
na) kon cer te ket ál ta lá ban ô szer vez te.

No ha til ta ko zik a ki fe je zés el len, a szak em be rek egyön te -
tû vé le mé nye alap ján Ró zsa Ist ván ma már fo ga lom, sôt, in téz -
mény a ze nei show biz nisz ben.

Jó idô ben volt jó he lyen, de leg fô kép pen jó ér zék kel kez -
dett hoz zá a me ne dzse lés hez. A nyolc va nas évek vé gén a V’ Mo -
to-Rock zá ró kor sza ká nak kon cert je it szer vez te, majd Dem jén
Fe renc me ne dzse re lett. Le mez ki adói te vé keny sé gét jel lem zi,
hogy min den ál ta la me ne dzselt al bum arany le mez lett. Gya kor la -
ti lag min dent el ért, amit Ma gyar or szá gon egy ze nei me ne dzser
el ér het. Sôt, egy ki csit ta lán töb bet is.
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✔ Meg ha tá roz ná a me ne dzser fo gal mát?

Azért örü lök en nek a könyv nek, mert vég re he lyé re te he tünk né -
hány fo gal mat, ame lyet Ma gyar or szá gon so kan fél re ér tel mez nek.
Szá mos hak ni szer ve zô ugyan is me ne dzser nek mond ja ma gát,
ho lott ô csu pán a leg utol só lánc szem. A klasszi kus me ne dzser
nem más, mint a tu laj do nos, vagy a pro du cer pén zén ját szó kö -
zép ve ze tô. Nem egy pénz ügyi, ha nem sok kal in kább stra té gi ai
ve ze tô, mert a tô ke nem az övé, s épp ezért csak bi zo nyos szin -
tig hoz hat ön ál ló dön té se ket. Olyan ez, mint a sport. A fut ball -
klu bok nál a me ne dzser a tu laj do nos pén zén vá sá rol já té ko so kat.
A ze né ben is ugya nez a hely zet; a me ne dzser a jog tu laj do nos
pén zé vel gaz dál ko dik. Pro du cer, me ne dzser, szer ve zô – ez a 
hie r ar chi kus fe lál lás.

✔ Ön is me ne dzser ként kezd te?

Nem, ze ne ka ri pla kát ra gasz tó ként. Az tán vé gig jár tam a sza már -
lét rát és amint te het tem, le mez ki adót ala pí tot tam. Ám ami kor
pro du cer ré vál tam, ak kor is meg tar tot tam a me ne dzse ri stá tuszt,
nem ad tam ki sen ki nek bér mun ká ba.

✔ Mi ért?

Sze re tem, ha min den egy kéz ben van. Eb ben a pi ci or szág ban
nem le het ele gán san „ki adós dit” ját sza ni, s el vár ni, hogy a mû -
vésszel más fog lal koz zon. Ar ról nem is be szél ve, hogy ha ki adod
a ke zed bôl a sztárt „ge bin be”, meg szû nik a kont rol lod a na pi
ügyek fö lött. Ezért let tem pro du cer és me ne dzser egy ben. A sa -
ját kon cep ci ó mat vit tem vé gig az utol só kon cert leg utol só tap sá -
ig. Ott ér vé get ugyan is egy pro duk ció.

✔ Hány éve dol go zik me ne dzser ként?

Ti zen hét. Még 1988-ban kezd tem a V’ Mo to-Rock-kal. Ba rá ti szá -
lon in dult a do log, Dem jén nel és Lerch-hel már ko ráb ban is mer -
tük egy mást. Ami kor fel bom lott az egy üt tes, ér te lem sze rû volt,
hogy én Dem jén nel dol go zom to vább.

✔ Nyílt ti tok, hogy volt egy „film szak adás” a kap- 
cso la tuk ban.



INTERJÚK 163

Én in kább mo soly szü net nek ne vez ném. Két évig tar tott. Kon cep -
ci o ná lis prob lé ma volt, ami egy fél re ér té sen ala pult. Má ra sze -
ren csé re si ke rült tisz táz nunk. Úgy ér zem, ez így volt mél tó hoz -
zánk. Meg tud tuk be szél ni a prob lé má kat. Ez rend kí vül fon tos
egy mû vész és egy me ne dzser kap cso la tá ban.

✔ Két évig a le mez ki adás ból is ki von ta ma gát. Mi 
volt a le ál lás oka?

Ak kor szü le tett meg az el sô gyer me kem, s sze ret tem vol na a csa -
lá dom mel lett len ni. Utó lag azt mon dom, nem is baj, hogy ak kor
le áll tam. Egy részt kel lett egy kis pi he nés a ro ha nó évek után,
más részt ki ma rad tam a po pi par re cesszi ó  já ból. Ak ko ri ban es tek
vissza drá ma i an a pél dány szá mok, ami ren ge teg konf lik tust oko -
zott a szak má ban. Ne héz meg él ni egy hir te len össze om lást, min -
den ki a má sik ra mu to gat. A ki adó azt mond ja, hogy a le mez
rossz, a mû vész pe dig a rek lám, a pub li ci tás gyen ge sé gé re hi vat -
ko zik. Eb bôl sze ren csé re ki ma rad tam. Ám a kon cert szer ve zés -
bôl ak kor sem száll tam ki. Az ugyan is va la mi vel egy sze rûbb fo -
lya mat, mint a le mez ki adás. Ott le megy a „füg göny”, és vé ge a
pro duk ci ó nak. A le mez nél nem így van. El kez desz tár gyal ni év
ele jén, utá na két hó nap stú di ó mun ka kö vet ke zik, majd fél év
múl va lesz le mez. Egy le mez el ké szí té se mi ni mum egyé ves fo lya -
mat, hi szen a má so dik fél év rá megy a rek lám kam pány ra.

✔ Ha nem jött be egy le mez, ak kor ál ta lá ban Önt  
okol ták?

Nem na gyon okol hat tak, ugyan is nem iga zán vol tak bu ká sok. A
ki lenc ve nes évek le ge le jén vol tak té ve dé se im. Pél dá ul ké sôn jöt -
tem rá, hogy egy bi zo nyos le mezt még sem kel lett vol na ki ad ni.
Elô for dult az is, hogy meg vá dol tak: a ki adó is ha mi sít, nem csak a
ka lóz má so lók! Ez ak kor ál ta lá nos vád volt a ki adók kal szem ben.
Emi att kezd tem el egy össze gû, az el adás tól füg get len szer zô dé se -
ket köt ni a mû vé sze im mel. Ez csil la pí tot ta a hisz té ri át. Ma is ál -
ta lá ban elô re ki fi ze tem a ki al ku dott össze get az elô adók nak, s ez
szá muk ra is ked ve zôbb, mint ha az el adás után, cik li kus el szá mo -
lás sal kap nák a ro yal tit. Min den ki sze re ti a biz tos pénzt.
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✔ Füg get len ki adó ként meg ke res ték-e mul ti cé gek,
együtt mû kö dést ajánl va?

Szin te majd nem mind egyik, de a War ner aján la tát fo gad tam el.
Kor rek tek vol tak, rá adá sul a szer zô dé sünk ér tel mé ben füg get len
tud tam ma rad ni.

✔ Ha vé gig te kin tek az Ön ál tal me ne dzselt mû vé-
szek lis tá ján, fô leg ré gi mo to ro so kat lá tok.

Het ven-har minc szá za lék az arány a ré gi sztá rok ja vá ra. De an -
nak ide jén ná lunk kez dett a Kis pál és a Borz, il let ve a Tank csap -
da, és a Ró zsa Re cords nál lett or szá go san is mert Szi ne tár Dó ra is
a ki lenc ve nes évek ele jén. Ná lunk ké szí tett le mezt Csá szár Elôd,
s Ci pô szó ló al bu mát is mi je len tet tük meg. Az utób bi évek ben Ki -
rály Lin dá val dol goz tunk, most pe dig a Me gasz tár gyôz te se, Tóth
Ve ro ni ka áll le mez meg je le nés elôtt.

✔ Volt olyan sztár, aki el ment Ön tôl?

Több is volt, de olyan is, aki vel az egy ko ri sza kí tás után most új -
ból együtt dol go zunk.

✔ El árul ja a ne vü ket?

Dem jén és Som ló.

✔ Ha a ki ad vá nyok gya ko ri sá gát néz zük, mint ha
a ki lenc ve nes évek ele jé hez vi szo nyít va ki csit vis-
sza vett vol na a tem pó ból.

Ez a mû faj egy ta po só ma lom. Ré geb ben ki ad tunk éven te nyolc
al bu mot, ez mos tan ra le csök kent négy le mez re. Így kon cent rál -
tabb és szem élye sebb!

✔ Me lyik a na gyobb biz nisz: a le mez ki adás, vagy 
a kon cert?

A le mez ki adás már nem biz nisz. Ak kor van ben ne üz let, ha
szpon zo ro kat ta lálsz a pro duk ció mö gé. Vagy ne vez zük ôket in -
kább me cé ná sok nak. Ami kor 1991-ben el kezd tem a le mez ki -
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adást, még szá ze zer ela dott pél dány kel lett egy arany le mez hez.
Ma elég ti ze nö te zer. Egy re ke ve seb ben vesz nek te hát hang hor -
do zót, mi köz ben egy re na gyobb mér té kû a le töl tés és az il le gá lis
má so lás. A rek lá má rak meg nem csök ken tek, sôt!

✔ Ér de mes még egy ál ta lán le mezt ki ad ni?

Néz ze, én több lá bon ál lok. Van egy ze nei ügy nök sé gem, amely
mul tik nak ad ta ná csot. Ezek a cé gek el fo gad ják a ja vas la ta i mat
ar ra vo nat ko zó an, hogy me lyik mû vészt és mi lyen ren dez vényt
ér de mes tá mo gat ni. A mû vé sze im nagy ré sze sem ab ból a pénz -
bôl él, amit a le me zek bôl ke res. Va ló já ban a szpon zo rok tá mo ga -
tá sa ad ja a be vé te le ik egy ré szét. A szpon zor pénz má sik ré szét
pe dig egy-egy ve re te sebb rek lám kam pány ra szok tuk for dí ta ni, ez
pe dig ge ne rál ja a hang hor do zók el adá sát.

✔ Gya kor la ti lag egyet len olyan ki ad vá nya sincs, 
ame lyen ne sze re pel ne egy mul ti cég emb lé mája.

Bi zo nyá ra a mul ti cé gek il le té ke sei úgy gon dol ják, hogy si ke res
pro duk ci ók hoz ad ják a ne vü ket. Ez a bi za lom, vi gyáz ni kell rá!

✔ Irá nyít ha tó ak a mû vé szei?

In kább úgy mon da nám, hogy együtt mû kö dés re ké szek. El sô sor -
ban azért, mert eg zisz ten ci á li san és er köl csi leg is meg kap ják azt,
ami ma Ma gyar or szá gon, ezen a kis já ték té ren meg kap ha tó.

✔ Ami kor le szer zô dik egy mû vésszel, meg szab ja 
szá má ra, hogy mi ket nyi lat koz hat? Be le szól az öl -
töz kö dé sé be?

Az ele jén meg be szél jük a csa pá si rányt. Csak ak kor eme lem fel a
te le font, ha a dol gok más kép pen ala kul nak. Elô for dult ilyes mi,
de min dig tud tunk kor ri gál ni. Pél dát nem mon dok, az ilyes mi
„csa lá di” ti tok nak szá mít.

✔ Meg szé dí ti a mû vé sze ket a ma gas pél dányszám,
a nép sze rû ség?
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Er dôs Pé ter, a Hun ga ro ton egy kor telj ha tal mú ura mon dott egy -
szer egy na gyon ta lá ló pél dát. Ha va la ki si ker re vá gyik, ak kor
már reg gel hat kor ott fog áll ni a la ká sod aj ta já ban, majd ami kor
si ke res lesz, azt mond ja, mi a franc nak ne kem me ne dzser, úgy -
se tô le va gyok si ke res. Per sze ezt egyé ne vá lo gat ja.

✔ Van olyan sztár ja, aki re ha rag szik?

Nincs, mert min dig pró bá lom a vi szo nya i mat ren dez ni, még ak -
kor is, ha már nem dol go zunk to vább. Na gyon ke vés olyan elô -
adó van, aki vel ne mû köd tem vol na együtt. Aki vel nem ké szí tet -
tünk kö zö sen le mezt, az zal kon cer tet csi nál tunk. Hu szo nöt BS-
kon cert, s vagy ezer vi dé ki fel lé pés van mö göt tem. Vé gig dol goz -
tam az egész szak mát az Ed dá tól Áko sig, Tát ra i tól a Pi ra mi sig,
Fe nyô tôl Char lie-ig.

✔ És olyan sztár sincs, aki Ön re ha rag szik?

Nem tu dok ró la, de ha ta lál ko zik ilyen nel, szól jon! Majd meg bé -
ké lünk.

✔ Szem élye sen is el uta zik a vi dé ki kon cer tek re?

Már nem. Ma nap ság már a mun ka tár sa im men nek. Volt 1988-tól
1998-ig egy rend kí vül ke mény év ti zed, vi dék re já rás sal, na pi iz -
ga lom mal. Ma már csak a nagy bu li kat grün do lom. Aré na, Nép -
sta di on, Kis sta di on, Ta bán, né ha egy-egy Kong resszu si Köz pont.

✔ Hogy le het együtt él ni egy me ne dzser rel?

Bi zo nyá ra nem könnyû. A fe le sé gem nek so kat kell to le rál nia. El
kell vi sel nie, hogy még a csa lá di nya ra lá son, a nagy ün ne pe ken
is „agya lok”. Há rom gyer me künk van, s ne gyed éven te el me -
gyünk pi hen ni kö zö sen. Sze re tem eze ket az uta zá so kat.

✔ A la ká sán meg for dul nak a sztár jai?

Rit kán.

✔ Van, aki vel ba rá tok ká let tek?
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Azt nem le het tud ni, hogy a ba rát ság hol kez dô dik és med dig
tart, rá adá sul nem elô nyös a ba rát sá got az üz let tel ke ver ni. Ta -
lán pon to sabb a ba rá ti vi szony szó hasz ná lat.

✔ Jól él nek a sztár jai?

Ke ve sen él nek ma iga zán jól a mû faj ban. Ezért is dí vik a hak nik
so ro za ta. A hak ni szer ve zôk tu laj don kép pen be lô lünk ke re sik
meg a pén zü ket. Én vi szem be a rek lá mot, a szpon zor pénzt, a
kon cep ci ót, ôk meg vé gig si kál tat ják az or szá got a sztá rok kal.

✔ Ha rag szik a hak ni zó sztá rok ra?

Ez nem ha rag, ha nem kon cep ció kér dé se.

✔ Sok ki szá mít ha tat lan mû vész van a sztár vi lág-
ban?

Akad né hány, de én min den ki nek a te het sé gé re és az erôs sé gé re
fi gye lek, ar ra, hogy mi lyen pro duk ci ót rak le az asz tal ra. Dol goz -
hatsz te egy prob lé ma men tes „ipa ros sal”, meg buksz, ha nincs
ben ne elég plusz.

✔ Mi a me ne dzser leg fon to sabb tu laj don sá ga?

Nincs leg fon to sabb. De az biz tos, hogy jó stra té gi ai ér zék, ki tar -
tás, és szer ve zô kész ség szük sé gel te tik eh hez a mun ká hoz.

✔ Mit csi nál a me ne dzser egy kon cer ten?

Azt, amit egy edzô a kis pa don: szo rít a si ke rért. Túl so kat már
nem tud hoz zá ten ni, leg fel jebb ad egy-egy hasz nos ta ná csot. Ad -
dig tart a mun ká ja, amíg az el sô hang fel csen dül. A kon cert után
meg pro to koll, kéz fo gás, mo soly. Nagy já ból ennyi.

✔ Mi kor ke rül nek a kon cert gá zsik ki fi ze tés re?

A kon cer tet kö ve tô két hé ten be lül.

✔ Te hát a bu lit kö ve tô en nem tá vo zik bo rí ték kal 
a ke zé ben a sztár?
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Bi zo nyá ra egy kez dô me ne dzser ben nem bí zik meg a mû vész, és
le het, hogy fel se megy a szín pad ra, amíg meg nem kap ja a pén -
zét. Az én ese tem ben már más a hely zet.

✔ A gá zsik ról ne kér dez zek, ugye?

Ugye.

✔ Könnyû ma nap ság fel fut tat ni egy sztárt?

Az el múlt évek so rán ki a la kult egy kap cso lat rend szer. Ez idô
alatt min den ki vel ta lál koz tam, aki szá mít eb ben a szak má ban.
Egy ma in du ló me ne dzser vél he tô en hasz no san tud ná for gat ni a
no te szom.
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KÖR NYEI AT TI LA, 
Ma gyar or szág el sô hi va ta los 
sztár me ne dzse re

„…A té vé ben lát tam az ak ko ri kor szak nagy nyu ga ti si -
ker csa pa tát, a New Kids On The Block-ot. Ab ban a pil la -
nat ban tu da to sult ben nem, hogy ez lesz az el kö vet ke zen -
dô évek nagy di vat hul lá ma. Ki lenc hó na pig sem mi mást
nem csi nál tam, csak a Man hat tan tag ja it vá lo gat tam.
Pon to san annyi ide ig, amíg egy anya ki hord ja szü le ten -
dô gyer me két…”

Az R-GO egy ko ri basszus gi tá ro sa im má ron 15 éve ab ból él,
hogy meg ál mo dik egy-egy ze ne kart, majd ele jé tôl a vé gé ig fel -
épí ti a kar ri er jü ket. Min den egyes pro duk ci ó já ból „ara nyat csi -
nált”, vé den cei kö zül még sen ki sem bu kott meg. Man hat tan,
V.I.P., Prin cess – im po záns név sor. Kör nyei több mint két mil -
lió ela dott le mez zel büsz kél ked het. Leg fon to sabb „ter mé ke” az
R-GO. No ha a nagy kö zön ség szá má ra csak az egyik ze nész volt
az öt R-GO-tag kö zül, a szak má ban min den ki tud ja, hogy ô volt
a le gen dás for má ció mû köd te tô je. A ze nész-me ne dzser ma 56
éves, s egy re azon jár az esze, hogy mi lyen új egy üt te se ket hoz -
zon lét re.

✔ A hat va nas évek vé gén kez dett ze nél ni. Ab ban az 
idô szak ban lé te zett egy ál ta lán az a fo ga lom, hogy
me ne dzser?

Nem. A hôs kor ban min den ze ne kar nál a ze ne kar ve ze tô volt a
me ne dzser. Ôt hív ta be az ORI, ha alá kel lett ír ni egy szer zô dést,
s a hi va ta los he lye ken is ô je lent meg az egy üt tes ne vé ben. A pél -
da ked vé ért: a Hun gá ri á ban Fe nyô, a Pi ra mis ban Som, ná lunk, a
Ferm-ben pe dig a bá tyám volt a ze ne kar ve ze tô. Idôn ként per sze
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fel tûnt egy-egy szél há mos a be at szak má ban, aki bu li kat, meg kü -
lön bö zô saj tó meg je le né se ket ígért, de ezek a fi gu rák ál ta lá ban
ami lyen gyor san jöt tek, olyan gyor san el is tûn tek. Mi pe dig vár -
tuk a meg men tôt, aki sztárt csi nál be lô lünk. Test vé rem mel
1968-ban ala kí tot tuk a Ferm egy üt test. Null ki lo mé te res ként
kezd te ná lunk a szak mát Szi ko ra Ro bi, Ka rá csony Já nos, Meny -
hárt Já nos, és az éne ke sünk, Ger de sits Fe ri, aki ma az Ope ra ház
ma gá né ne ke se. A ne vek ön ma gu kért be szél nek, még sem tud -
tunk so ha lab dá ba rúg ni. Po li ti ka i lag is fi gyel ték a mû fajt; a ‘60-
as évek vé gén a be at ze nét nem na gyon tud ták ho va rak ni, ezért
a „tûrt” ka te gó ri á ba tar to zott. Ál lan dó an fa lak ba üt köz tünk. Még
egy ap ró kis hírt sem tud tunk el he lyez ni az új ság ban. Mos tan ra
már vi lá gos szá mom ra, hogy a két Kör nyei test vér ak kor po li ti -
ka i lag fe ke te lis tán sze re pelt, mi vel édes apám 56-os el ítélt volt.

✔ Majd jött az M7-es egy üt tes.

Ott már leg alább egy kis pénzt tud tam ke res ni. A ké sôb bi me ne -
dzse lés alap ja it ab ban a fé la ma tôr együt tes ben ta nul tam meg a ze -
ne kar ve ze tônk tôl, Rusz nák Iván tól. De az iga zi, nagy be tûs kor sza -
kom az R-GO-val kez dô dött, 1982-ben.

✔ Min den ál muk va ló ra vált?

Ta lán még több is. Hi he tet len len dü let tel in dult az R-GO kar ri -
er je, min den ki be le a dott apa it-anya it. A ne gye dik le me zig cso -
dák, si ke rek töm ke le ge kö vet te egy mást. Egy szem ély ben vol tam
Szi ko ra Ro bi sze mé lyi tit ká ra, az egy üt tes me ne dzse re, di záj ne -
re, ko re og rá fu sa, stylist ja és basszus gi tá ro sa. Ro bi 1982-ben vált
ki a Hun gá ri á ból, s kér te, hogy csi nál junk va la mit. Nagy volt a
fel haj tás kö rü löt te, ki kel lett ta lál ni, mer re lép jünk to vább. Va la -
mi újat akar tunk, és úgy ér zem, hogy si ke rült. Ro bi tö ké le te sen
al kal mas sze mé lyi ség volt ar ra, hogy elô re lép jen a do bok mö gül,
és sztár le gyen. Iga zá ból ket ten irá nyí tot tuk a ze ne kart. Ro bi ál -
lan dó an lán golt, a le ve gô ben járt, én pe dig min dig a föl dön. Éj jel-
nap pal együtt vol tunk, so kat vi tat koz tunk, de a vé gén min dig jó
dön té se ket hoz tunk, leg alább is az ered mé nyek ezt iga zol ták. A
lé nyeg, hogy min dig meg tud tuk egy mást gyôz ni el kép ze lé se ink -
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rôl. Sor ban dön töt tük a le me ze la dá si csú cso kat. Ez így ment az
el sô négy év ben. Az tán meg je len tek kü lön bö zô „ba rá tok”, akik
ál lan dó an Ro bi kö rül nyü zsög tek. Már nem iga zán fo gad ta meg
ta ná csa i mat. Olyan ná vált a do log, mint ha kü lön ze ne kar ban ze -
nél nénk.

✔ Ha igaz, Ön nem sa ját aka ra tá ból tá vo zott a zene- 
kar ból.

Ki let tem rúg va. Néz ze, kü lön le ges hely ze tem volt a ze ne kar ban,
mert Ro bi val gye rek ko runk óta is mer tük egy mást. Szá mom ra az
iga zi BA RÁT egy ér tel mû en ô volt. Min den ben me gér tet tük egy -
mást, tö ké le te sen egy for ma volt az íz lé sünk, ezért is tud tunk gyor -
san ered mé nye ket pro du kál ni. Reg gel tôl es tig együtt lóg tunk, Ro -
bi nak ak kor még se jo go sít vá nya, se au tó ja nem volt, így min den -
ho va én fu va roz tam. Reg gel be e sett mel lém a ko csi ba, éj sza ka pe -
dig ki e sett mel lô lem. Köz ben az ál lan dó me ne dzse ri el fog lalt sá ga -
im mi att a ma gán éle tem egy re za va ro sab bá vált. So ha, sem mit
nem tud tam elô re ter vez ni. Hi á ba be szél tem meg egy lánnyal ran -
de vút, min dig köz be jött va la mi. Ele in te nem za vart a do log, de egy
idô után ret ten tô en hi ány zott a nyu godt ma gán élet. Ro bi nak fe le -
sé ge volt, ô ha za ment, és le e resz tett ott hon, szé pen ki tud ta pi hen -
ni ma gát. Ne kem meg csak a zak la tott kap cso la tok ma rad tak, mert
az R-GO összes ügye az én vál la mat nyom ta. Egy szer az tán jött
egy olyan kap cso lat, amely bôl há zas ság lett. Na ezt vi szont Ro bi
nem tud ta meg emész te ni. Úgy érez te, hogy az ô ki zá ró la gos „test -
ôre” most el árul ja ôt, mert meg oszt ja az éle tét más sal. Va la hol tu -
dat alatt mû köd he tett ez ná la, mert at tól fog va fo ko za to san meg -
rom lott a kap cso la tunk. Már nem tud tuk meg be szél ni a prob lé má -
kat, a ze ne kar szé pen las san szé te sett. Olyannyi ra el va dult a do -
log, hogy egy szer csak Ro bi elém állt, és ke rek pe rec ki je len tet te:
„Vagy a fe le sé ged, vagy a ze ne kar!” A ba rát ság nak ez zel ter mé sze -
te sen egy pil la nat alatt vé ge lett, és a ze ne kar ból is tá voz tam. Az -
óta több ször dol goz tunk együtt, de az a ré gi, tisz ta em be ri kap cso -
lat saj nos már nem tud össze jön ni. Olyan ez, mint ami kor meg csal
a nagy sze rel med. A sza kí tás után öt évig nem be szél tem Ro bi val.
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✔ És ma?

Na gyon meg vál to zott kö zöt tünk a kap cso lat, de né ha azért tu -
dunk együtt dol goz ni. Egyéb ként az R-GO után el dön töt tem,
hogy töb bé nem ál lok szín pad ra. Sok kal job ban ér de kelt a me ne -
dzse lés. Hosszú évek alatt pró bál tam el les ni a nyu ga ti re cep tet,
hogy kint va jon mi tôl is mû kö dik ez a szak ma. Azt tud tam, hogy
na gyon fel ké szült szak em be rek dol goz nak egy-egy szu per csa pat
mö gött. Ak kor még itt hon szin te sen ki nem fog lal ko zott ilyes mi -
vel. Úgy érez tem, ne kem ez az iga zi ki hí vás, és be le vág tam.

✔ Ab ban az idô ben mû vé sze ti ve ze tô volt egy ki adó-
nál.

Még hoz zá az el sô füg get len ma gyar hang le mez ki adó nál. Ní vó Re -
cords volt a ne ve, s ta lán még em lé kez nek né há nyan a kék szí nû
ba ke lit le me ze ink re. Ná lunk je lent meg Dem jén Fe renc „Sza bad -
ság ván do rai” cí mû le me ze, ami je len tôs el adást pro du kált. Ná -
lunk jött ki a le gen dás Meny hárt-Ho mo nyik-Vi ki dál de bü tá ló le -
mez is, az Ál modj ki rály lány cí mû dal lal. Ment a ki adó nak, de a
tu laj do no si kör mi att még sem mû kö dött iga zán jól a do log, nem
érez tem ma gam biz ton ság ban. Egy re in kább azon vol tam, hogy
ön ál ló le gyek, bi zo nyít sak ma gam elôtt és a kö zön ség elôtt is. Be
sze ret tem vol na bi zo nyí ta ni, hogy igen is nagy ré szem volt az 
R-GO si ke ré ben. A di csô sé get min den ki Szi ko ra Ro bi nak tu laj do -
ní tot ta, s köz ben en gem el köny vel tek egy me zei ze nész nek, aki
csak ott mu zsi kált mel let te. Én tu dom, hogy mek ko ra szel le mi tô -
két tet tem be le a pro duk ci ó ba. Ami kor el jöt tem, gya kor la ti lag
meg bu kott a ze ne kar. Ta lán ez volt a leg hi te le sebb vissza jel zés
szá mom ra azt il le tô en, hogy igen is el kell in dul nom ezen a pá -
lyán. Olyan pro duk ci ó ra vágy tam, amely száz szá za lé kig az
enyém, az ele jé tôl a vé gé ig én ta lá lom ki, és tel jes egé szé ben én
me ne dzse lem.

✔ Ra gasz ko dott hoz zá, hogy amit Ön elin dít, az 
is me ret len le gyen Ma gyar or szá gon?
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Igen. A té vé ben lát tam az ak ko ri kor szak nagy nyu ga ti si ker csa -
pa tát, a New Kids On The Block-ot. Ab ban a pil la nat ban tu da to -
sult ben nem, hogy ez lesz az el kö vet ke zen dô évek nagy di vat hul -
lá ma.

✔ Hosszú idô be telt, amíg ki vá lo gat ta a fi ú kat?

Ki lenc hó na pig sem mi mást nem csi nál tam, csak a Man hat tan
tag ja it vá lo gat tam. Pon to san annyi ide ig, amíg egy anya ki hord ja
szü le ten dô gyer me két. Azt mond tam, ad dig nem kez dem el,
amíg nin cse nek meg a szá mom ra tö ké le tes em be rek. Tud tam,
mit sze ret nék, s ami kor meg ta lál tam a négy em bert, ak kor ro -
ham tem pó ban be in dult a do log. Az el sô két év fan tasz ti kus volt.

✔ Csak az el sô ket tô? Úgy tu dom, öt évig dol goztak
együtt.

Igen, de két év után jöt tek a prob lé mák.

✔ Túl ér té kel ték ma gu kat a fi úk?

Pon to san. Kü lön re gényt ír hat nék ró la. Meg is lett az ered mé nye
en nek az el szál lás nak, mert volt egy év ki ha gyás, s at tól fog va a
ze ne kar kar ri er je csak le fe lé ment.

✔ Ezért volt a nagy szü net a „Szállj fel még” és a 
„Ha za té rés” le mez kö zött?

Igen. Túl so kat kap tak a fi úk, el let tek ké nyez tet ve. Ôk vol tak az
el sô ma gyar ze ne kar, akik mö gött egész kis sztár csi ná ló gyár mû -
kö dött. Ta lál tam egy gaz dag kft.-t, amely lét re ho zott egy hang le -
mez ki adót, di rekt en nek az egy üt tes nek. Craft Re cords lett a ne -
ve, s en gem ne ve zett ki igaz ga tó nak a tu laj do nos. Azt mond ta,
hogy ô ad ja a pénzt, én meg ho zom a szel le mi tô két. A fi úk min -
dent meg kap tak, ami re csak szük sé gük volt: sa ját edzô te rem, sa -
ját sza u na, ko re og rá fus, ki tû nô mi nô sé gû ru hák, fo tók stb. Ahogy
a nagy könyv ben meg van ír va. Ter mé sze te sen na gyon ke mény
gaz da sá gi tör vé nyek mel lett mû köd tünk. Ami kor a tu laj do nos sal
szer zôd tem, meg mond ta, hogy akár mennyit költ he tek a pro duk  -
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ció ra, de a nye re sé gen öt ven-öt ven szá za lék ban osz to zunk. Te hát
ab ban a pil la nat ban meg volt köt ve a ke zem. Ne kem érez nem kel -
lett, mennyi az, amennyit még be le le het rak ni, s mennyi az, ami -
vel pad ló alá fu tok. A ket tô kö zött kel lett la ví roz nom. A fi úk tisz -
tes gá zsit kap tak, jó val az át lag ma gyar ze nész ke re set fö lött. Var -
ga Sza bolcs pél dá ul egy sport tás ká val ér ke zett Bu da pest re, sem mi -
je sem volt. Két év múl va azon ban már fél éven te vál to gat ta a jobb -
nál jobb au tó kat. Ám a vé gén már ez is ke vés volt ne kik.

✔ Azt re bes ge tik, hogy még Önt is ki akar ták fúr ni
a pro duk ci ó ból.

Va la hogy úgy… Na gyon za va ros volt a do log, mert itt is na gyon
sok „ba rát” ér ke zett mel lé jük, és na gyon sok ba rá tot fél re is ve -
zet tek. Azt mond ták, ôk ki van nak zsi ge rel ve, és tönk re van nak
té ve. Ho lott em lék szem, ami kor a szer zô dést alá ír tuk, azt mond -
ta az egyi kük, hogy min den re ké pes, csak egy szer sztár le hes sen.
Ak kor már évek óta ze nélt, még sem vit te sem mi re. Vé gül na gyon
pad ló ra küld tek, de sû rû bo csá nat ké ré sek köz epet te még is vis-
sza tán col tak hoz zám. Ak kor már csak komp ro misszu mos meg ál -
la po dá sok kal tud tunk együtt dol goz ni. Hi á ba, mély se bet ej tet tek
raj tam a fi úk, úgy hogy sok ér ze lem már nem volt ben nem: ki zá -
ró lag a hi deg üz le ti szem lé let haj tott, ami kor foly tat tam a me ne -
dzse lé sü ket.

✔ Ha ennyi re csa ló dott, mi ért csi nált a Man hat tan
után is mét fiú ze ne kart?

Ami kor a Man hat tan me ga la kult, a fi úk már ab ban a pil la nat ban
is egy ki csit túl ko ro sak vol tak eh hez a sze rep hez. Más fél évig ab -
szo lút ma gu ké nak érez ték a szín pa di tán cot, majd ci ki nek tar tot -
ták. Ez iga zá ból a ti ze né ve sek mû fa ja. Mi vel tisz tá ban vol tam ve -
le, hogy egész Eu ró pá ban a fiú ze ne ka ros di hó dít, egy ér tel mû volt,
hogy nagy üz let. Egy más után tûnt fel a Backst re et Boys, a Ta ke
That. Be men tem a BMG-be, és mond tam az il le té ke sek nek, hogy
Ma gyar or szá gon nincs iga zi fiú csa pat, s ezt a hi ányt sür gô sen pó -
tol ni kell. Annyi ra meg bíz tak ben nem, hogy azon nal szer zô dést
aján lot tak. Kér ték, hogy hoz zak négy fi út. Min dent rám bíz tak.
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Volt egy bi an kó a ke zem ben! El gon dol kod ta tó, hogy míg kü lön -
bö zô egy üt te sek szin te na pon ta ko pog tat nak a ki adók aj ta ján,
hogy szer zô dé sük le gyen, ne kem egy üres szer zô dést nyom tak a
ke zem be az zal, hogy ál lít sak össze egy ze ne kart. Mi ért? Gon do -
lom azért, mert már va la mi fé le ga ran ci át je len tett a szak má ban a
Kör nyei név. Nem te ke tó ri áz tam, gyil kos len dü let tel ve tet tem be -
le ma gam a nagy ma gyar pop szak má ba. Fi a ta lo kat ke res tem, akik
nem csak ki néz nek va la hogy, de ügyes ze né szek is. Hosszú tá von
csak úgy le het si ke re ket el ér ni, ha ko moly ze nei tu dás van a pro -
duk ció mö gött. El sô ként Ra konc zai Vik tor ral ta lál koz tam, aki
már ak kor zse ni á lis zon go ris ta volt. Vik tor hoz ta a ki vá ló an gi tá -
ro zó test vé rét. A BMG aján lot ta Rácz Ger gôt, aki egyéb ként, már
a Man hat tan kor szak ban is ko pog ta tott ná lam. El ké pesz tô en jó
hang ja van. Majd a vé gén Jó zsa Alex ér ke zett, aki komp lex te het -
ség. Pil la na tok alatt el ké szült az el sô fel vé te lük, majd a sze ren cse
is mel lénk állt, hi szen az el sô fel lé pé sén el nyer te a csa pat a le he -
tô sé get ar ra, hogy az Eu ro ví zi ós Dal fesz ti vá lon kép vi sel je Ma gyar -
or szá got. Tu laj don kép pen az egy üt tes el sô iga zi meg mé ret te té se
Dub lin ban volt, há rom száz mil lió té vé né zô elôtt. Mi köz ben az an -
go lok a har ma dik hely re sza vaz ták a ze ne kart, itt hon tel jes ér dek -
te len ség övez te a V.I.P.-t. Mond tam a fi úk nak, hogy ne ke se red je -
nek el, mert a si ker ak kor az iga zi, ha a csú csig ve ze tô lép csô min-
d egyik fo kát meg másszuk. Az tán az irá nyí tá som alatt na gyon
gyor san be le ta nul tak a gye re kek a dol gok ba. Jöt tek az újabb si ke -
rek, négy nagy le mez, arany, pla ti na meg min den.

✔ Be le szól ab ba, ho gyan öl töz köd je nek a ze ne -
kar tag jai?

Nem csak az öl töz kö dé sük be, de még a haj vi se le tük be, sôt, a szó -
hasz ná la tuk ba is. Min den be. Ter mé sze te sen ezt nem ag resszí ven
te szem. Nem a sa ját íz lés vi lá go mat aka rom rá juk erôl tet ni, ha nem
min den fé le kép pen az adott sztár je lölt sa ját egyé ni sé gét sze ret ném
ki bon ta ni. Le het, hogy én kí vül rôl job ban lá tom, hogy ô va ló já ban
mi lyen. Ezért szá mom ra a leg fon to sabb ki in du lá si alap min dig is
az egyé ni ség.
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✔ Ha va la ki le vá gat ja a ha ját úgy, hogy elôt te 
nem jel zi a me ne dzser fe lé…

…an nak ko moly pénz le vo nás jár. De ed dig még nem volt ilyen re
eset. A Man hat tan ide jén is egy szer re vá gat ták le a ha ju kat a 
fi úk, de az po én volt. Per sze ha elô re szól tak vol na, ak kor azt
más idô pont ra idô zít jük, és úgy, meg csi nál va ne ki a pub li ci tást a
hír ér té ke is hat vá nyo zot tabb lett vol na.

✔ Éne kó rák?

Alap fon tos sá gú. Anél kül nem le het hosszú tá von elô re jut ni. Sok
ha zai elô adó azt hi szi, hogy ô már min dent tud, és nem szük sé -
ges to vább ké pez tet nie a hang ját! Fe né ket! A sa ját elô adó im kö -
zül mind egyik he ten te leg alább egy szer ének ta nár hoz jár.

✔ Mi volt a V.I.P. fel osz lá sá nak oka?

Az, hogy mind a né gyen na gyon te het sé ges ze né szek vol tak, s ez
ké sôbb vissza ü tött. Egy idô után min den ki sa ját ma gát akar ta
meg va ló sí ta ni. El jött egy pont, ami kor úgy érez ték, hogy to vább
kell lép ni ük, mert kü lön akar nak ér vé nye sül ni. Bár mond tam,
hogy en nek még nem kel le ne vé get vet ni, mert van még ben ne
né hány év, ugyan ak kor azt is lát tam, hogy nincs más le he tô ség.
Ép pen ezért in kább le zon go ráz tam szá muk ra a ba rát sá gos szét -
vá lást, egy na gyon szép bú csú kon cert tel. Ra konc za i ék az R-Por -
tot vi szik, Alex szó ló le mezt csi nált, majd a ka o ti kus ha zai pop -
szak ma lát tán há tat for dí tott a mû faj nak, Ger gô pe dig há rom éve
ké szí ti a szó ló le me zét.

✔ A V.I.P. után meg csi nál ta a Prin cess-t.

Is mét azt fi gyel tem, mer rôl fúj a szél a vi lág ban, mi lyen di vat -
áram la tok az ural ko dó ak. Úgy érez tem, hogy a cross-over stí lus -
nak, a mû fa jok öt vö ze té nek jött el az ide je. Flat ley, aki az ôsi ír
nép tán cot vit te fel a rock szín pad ra, a De ep For rest, a Bond ne vû
an gol vo nós né gyes mind-mind ezt tá masz tot ták alá. Tud tam,
hogy cse le ked ni kell. A Prin cess tag ja it „csak” fél évig ke res tem.
Men tem a ko moly ze nei szak má ba, szám ta lan he ge dûs sel be szél -
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tem. Szak ma i lag na gyon so kan al kal ma sak is let tek vol na a fel -
adat ra, de azt is néz tem, ki va ló a szín pad ra, ki ben van meg az
az egyé ni ség, amely ma gá val ra gad.

✔ Mi ért kel lett új ra ze ne kart csi nál nia? Két si ker-
csa pat me ne dzse lé sé vel nem te rem tet te meg ma gá -
nak egy biz tos anya gi bá zist?

Ez szá mom ra egy örök ki hí vás. Va la mit el kép ze lek, meg ter ve zek,
és az tán meg va ló sí tom. Az egész azért tör té nik, hogy ki pró bál jam
ma gam, és ha ez ta lál ko zik a kö zön ség íz lé sé vel, ak kor te li ta lá lat -
ról be szél he tünk A pénz min dig má sod la gos volt szá mom ra. Ha jót
csi ná lok, az úgyis jö ve del mez. A si kert azon ban sen ki se biz to sít -
ja szá mom ra elô re. Ép pen ezért pá lyám so rán sok szor vol tam lent,
de sok szor vol tam fent is. Ha meg bu kik az el kép ze lés, én nem ka -
pok vég ki elé gí tést, fix fi ze tést. So ha nem men tem a sa ját mû vé szi
mér cém alá, csak hogy több pén zem le gyen. Higgye el, öt perc
alatt össze tud nék csap ni egy olyan pro duk ci ót, ami vel „dôl ne a
lé”. De ezt in kább meg ha gyom más nak.

✔ A Prin cess be jött Ma gyar or szá gon?

Na gyon. És nem csak Ma gyar or szá gon. Sôt, el sô sor ban kül föl dön
fu tott be. Annyi ra be jött a lá nyok nak, amennyi re az el múlt húsz
év ben egyet len ma gyar ze ne kar nak sem. Két év alatt ti zen hét or -
szág ban lép tünk fel. Mind két le me zünk meg je lent az egész né met
nyelv te rü le ten, Ja pán ban, Orosz or szág ban, és Len gyel or szág ban
is. Az el sô le me zünk fo lya ma to san je le nik meg Eu ró pa szá mos
más or szá gá ban, a BMG-nek kö szön he tô en. Min den el kép ze lé se -
met fe lül múl ta a Prin cess. De hát a mé dia még en gem, ta pasz talt
öreg ró kát is meg tud lep ni né ha. A kö zel múlt ban Né met or szág -
ban ven dég sze re pel tünk a vi lág hí rû he ge dû mû vésszel, And ré 
Ri eu-vel. Ez az szu persz tár két nap múl va le ve let ír ne kem, hogy
gra tu lál a lá nyok hoz és biz tos ben ne, hogy nagy kar ri er elôtt ál -
lunk. Fel hív tam több új ság írót, és mond tam, hogy nagy szto rim
van. Vissza kér dez tek, hogy ki az And ré Ri eu, s mond ták, hogy ez
nem hír, in kább ar ról me sél jek, me lyik lányt mi kor hagy ta ott a
vô le gé nye…
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✔ Ezek sze rint ma nap ság még Kör nyei At ti la szá- 
má ra is ne héz fel adat va la ki rôl cik ket írat ni egy új -
ság ban?

Bi zony, so kat vál to zott a vi lág. A Man hat tan nel nem volt gond,
mi vel ak kor még ki tud ta ter mel ni a pro duk ció a sa ját rek lám -
költ sé gét. A rek lá mo kat ki fi zet tük, és meg vá lo gat tuk, ki nek nyi -
lat ko zunk. A V.I.P.-ért már na gyon sok szor fel kel lett emel nem a
te le font. Egy-egy aján dék CD a szer kesz tôk nek, in gye nes kon -
cert je gyek, in gyen re pü lô út az Eu ro ví zi ós Fesz ti vál ra, és cse ré be
ta lán be szer kesz te nek a lap ba, vagy a rá di ó ba. A te le ví zi ók nál
ugya nez volt a hely zet. A Prin cess nél pe dig már szó sze rint har -
col ni kell a meg je le né sért. Ki kell ta lál ni tör té ne te ket, ame lyek -
kel be le het ke rül ni a sztár ma ga zi nok ba, a té vé mû so rok ba. Ki ö -
töl jük a szto rit; meg ír ja az új ság, majd ab ba ka pasz kod va meg -
hív nak a reg ge li mû so rok ba. De azt kell mon da nom, hogy a Prin -
cess van annyi ra jó pro duk ció, hogy ma ga a ter mék is el ad ha tó,
túl zot tan erôl te tett pub li city és kü lön bö zô ti sza vi rág éle tû saj tó -
ka muk nél kül.
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NEM LEHET ELÉG KORÁN KEZDENI...

Nóg rá di Gá bor tíz éven fe lü li ek nek szó ló köny ve
hu mo ros ma gya rá za tok kal, vi dám tör té ne tek kel,
já té kos fel ada tok kal, bölcs po é nok kal és száz ka ri -
ka tú rá val me sél a meg gaz da go dás tit ka i ról. Az if -
jab bak meg tud hat ják be lô le, ho gyan vá lassza nak
ma guk nak szak mát, mi kép pen le het vál lal koz ni,
má sok kal együtt dol goz ni, ta ka ré kos kod ni, költ ség -
ve tést ké szí te ni és be fek tet ni.

A könyv szak mai lek to rai Dem ján Sán dor üz let em -
ber és Petsch nig Má ria Zi ta köz gaz dász vol tak.

Ára: 1690 Ft

www.nog ra di.hu

KAP HA TÓ A KÖNY VES BOL TOK BAN
ÉS AZ IN TER NE TEN



Töb bet akarsz el ad ni, de nem tu dod ho gyan?

Íme a ké zi könyv, amely vég re lé pés rôl lé pés re meg -
ad ja a vá la szo kat az el adás tech ni ká val kap cso lat -
ban fel me rü lô leggya ko ribb kér dé sek re:

• Ho gyan sze rez zek ügy fe le ket?
• Ho gyan egyez tes sek idô pon to kat?
• Ho gyan ke zel jem a ki fo gá so kat?
• Ho gyan zárjam le az eladást?

Ára: 2950 Ft

www.nog ra dibence.hu

KAP HA TÓ A KÖNY VES BOL TOK BAN
ÉS AZ IN TER NE TEN



✔aNagy él ve zet tel ol vas tam e
gon do lat gaz dag, egy szers mind
könnyed és hu mo ros hang vé tel -
lel meg írt szó ra koz ta tó szak -
köny vet. Még ne kem, a pub li ci -
tá sért foly ta tott harc me ze jén
so kat ta pasz talt szer kesz tô-új -
ság író nak is szá mos ér de kes új -
don ság gal szol gált.

Vin ce Má tyás az MTI el nö ke

✔aAki már sok min dent meg élt,
s an nak el len ke zô jét is, az nem
csak tu dás sal, ha nem böl cses -
ség gel is ke re si a vá la szo kat a
fel me rü lô kér dé sek re. Tud ja,
hogy sok szor fon to sabb a „ho -

gyan?”, mint a „mit?”, és so ha sem hagy ha tó fi gyel men kí vül az,
hogy „ki nek?” és „mi kor?”. Az Ide ne kem a cím la pot is! ép pen
ab ban kü lön bö zik a „szak köny vek tôl”, hogy a kö tet bôl su gár zó
böl cses ség olyas mi re ta nít ja a PR tu do ro kat, amit ál ta lá ban nem
le het meg ta nul ni, csak a gya kor lat ban el sa já tí ta ni.
Dr. Bí ró Pé ter stra té gi ai és kom mu ni ká ci ós igaz ga tó Si e mens

✔aNóg rá di Gá bor sok év ti ze des kom mu ni ká to ri múlt já nak gaz  -
dag ta pasz ta la ta it gyûj töt te össze és ír ta le min den ki szá má ra
szak sze rû en, könnyen ért he tô en, ol vas má nyo san.

Dr. Ma ri no vich End re fô igaz ga tó  BGF Kül ke res ke del mi
Fô is ko lai Kar

Ára: 2940 Ft

www.press kon takt.hu

KAP HA TÓ A KÖNY VES BOL TOK BAN
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