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K a l ó z o k r ó l  n y a k k e n d ő b e n
-  I F P I - T A N Á C S K O Z Á S  B U D A P E S T E N  -

A lemezipar menedzsereinek 
tavaly novemberi összejövetele 
után újra Budapesten adtak egy
másnak randevút a nemzetközi 
zenei élet irányítói: ezúttal az 
IFPI -  a Lemezkiadók Nem
zetközi Szövetsége -  képviselői 
kezdenek tanácskozást az 
Intercontinental Szállóban ar
ról, bog}' hol tart a kalózkiadá
sok és terjesztések elleni harc, a 
szerzői jogvédelem ügye. A 
szerda reggeli sajtótájékoztatón 
Sir John Morgan, az IFPI el
nöke „viszonylag jónak” mondta 
a magyarországi helyzetet. 
Hangsúlyozta, hogy minden or
szágnak érdeke felvenni a 
küzdelmet az e térségben egy
kor nemzeti hősöknek tekintett 
„kalózokkal” szemben, mert 
ezek akadályozzák igazi nemzeti 
lemezipar kialakulását, másrészt 
pedig a nemzetközi szervezet 
részéről súlyos szankciókra is 
számíthatnak a jogsértő álla
mok. Nem kapnak licenceket és 
korlátozzák a más országokba 
irányuló exportjukat is. Riasztó 
példaként említette meg a 
térségben Lengyelországot, 
ahol semmilyen szerzői jogi

Sir John Morgan

törvény nincsen, és a hamisítók 
immár nemcsak otthon hasz
nálják ki ezt a helyzetet, hanem 
félő, hogy elárasztják termé
keikkel a környező országokat -  
Csehszlovákiában _ máris ezt 
lehet tapasztalni. Uj veszélynek 
nevezte Sir John a CD-lemezek 
hamisításának terjedését -  ez 
esetben ugyanis az illegális ki
adók olyan minőségű felvé

teleket dobnak piacra, amelyek
ről rendkívül nehéz meg
állapítani, hogy eredeti-e vagy 
„koppintás”.

Bors Jenő, a Quint lemez
kiadó vezérigazgatója szerint 
jelenleg Magyarországon az a 
legnagyobb gond e téren, hogy 
bár európai szintű törvényünk 
van a szerzői jogvédelemre, a 

l_ büntetőjogban nincsenek meg- 
^  felelő szankciók -  és sajnos a 
W parlament egyéb bokros teendői 

miatt a közeljövőben nem is 
*  várható ilyen törvény tárgyalása, 
^  hiába van előkészítve a módo- 
o. sító paragrafus.
•ö Hogy a szerzői jogi törvé- 
o nyék betartása milyen eredmé

nyekhez vezet, arra Ian Thomas 
úr, az IFPI vezérigazgatója 
Hongkong példáját említette. 
Valamikor Hongkong egész 
lemezipara a kalózok kezében 
volt, ma már a város forgalmaz
za a nyugati világban a teljes 
kínai lemezkínálatot. Megtud
hattuk azt is, hogy a kalózkodás, 
főleg popipari kiváltság, csupán 
öt százalékban sújtja a komoly
zenei világpiacot, bár például 
Dél-Koreában csaknem a teljes

kalózanyagot a klasszikusok te
szik ki.

Sir John reményét fejezte ki, 
hogy mivel Magyarország tár
sult tagságra törekszik az Euró
pa Közösséggel, ennek mintegy 
előfeltételeként mielőbb csatla
kozik a nemzetközi szerzői jogi 
konvencióhoz. Az IFPI-nek re
mélhetően már a mostani ta
nácskozáson lesz magyar tagja -  
mondta a brit elnök.

A Kurírnak arra a kérdésére, 
hogy mi lesz abban az átmeneti 
időszakban, amikor a konven
cióhoz való csadakozás beszűkíti 
a piacot, a tőkehiány nem nyit-e 
új lehetőségeket a kalózoknak, 
Sir John úgy felelt: „a nyugati 
kiadóknak is számolniuk kell a 
kelet-európai országok realitá
saival, anyagi lehetőségeivel -  
ez nekik is hosszú távú érdekük. 
De úgy érzem, nem lesz hosszú 
ez az átmeneti időszak -  
Indonéziában, Törökországban 
is hamar megfordultak az 
erőviszonyok. A magyar cégeket 
képesnek tartom arra, hogy 
betöltsék a kalózok után maradt 
vákuumot.”

GÖBÖLYÖS N. LÁSZLÓ
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FILM ESEK  A TETON
nyeképp a kezelésünkben lévő műemlék 
épület födémszerkezete komoly mérték
ben károsodott.”

-  E z t  tegnap m ég nyilván nem  tudták.
-  Nyilván. Nézze meg: itt tényleg arra 

készülnek, hogy újra borítsák a tetőt 
kátránypapírraf Az állványaink „papucso- 
sak”. Ha már elkészültek volna, akkor se 
sértenénk fel a kátránypapírt. Ali se akar
juk összekenni a kamerákat.

-  M ost m it tesznek?
-  Várunk. Ez lenne a negyedik forga

tási éjszakánk; csak ez te felvonulás két
százötvenezerbe kerül.

E pillanatban megérkezett Szűcs Erzsé
bet gyártásvezető:

-  Hogyne! A béreket nem számolod? 
Négyszázezer forint veszett volna el! 
Ámde hozzuk az engedélyt! (A rendészek 
fellélegeznek, ő k  segíteni akarnak.)

-  M it  m ondtak a hivatalban a z ellen
levélre?

-  Se pecsét rajta, se aláírás. „Diósi sk. 
kezelési vezető.” Ez nem ügyirat! Tartsuk 
magunkat ahhoz, amit a tetőfedők kértek: 
vigyázzunk a kátránypapírra... Különben 
ebből a 25 emberből éjjelre csak kilenc 
marad itt.

-  M it  forgatnak?
-  Postabank-reklámfilmet, az új „Euro-

card” hitelkártyáról. FÜL

Mára virradóra reklámfilm forgatására 
készülődtek a Felszabadulás téri „IBUSZ- 
palota” tetején. Várták az alkonyt, meg a 
gyártásvezetőt a polgármesteri hivatalból.

-  M ié n  m en t a gyánásvezeto" a polgár- 
mesteri hivatalba?

Bonta Zoltán, a rendező munkatársa:
-  Június tizenegyedikén forgatási en

gedélyt kaptunk az V. kerületi IKV-tól. 
Pecsét, aláírás. Erre felvonultunk ma ide, 
ahol a rendészek azzal fogadtak, hogy 
ugyanaz az IKV küldött ma egy ellenle
velet, amely szerint az engedélyt vissza
vonják, mert: „Vállalatunk az elmúlt 
években rendszeresen biztosított lehető
séget hasonló célokra, amelyek eredmé-

Forgatás a háztetőn

H e r c z o g  a  g á t o n

Bizony a jó modor. Tegnap reggel, amikor a rádió reggeli ze
nés „showműsorában” Schamschula György politikai államtit
kár okfejtésében gyönyörködhettünk, s aggodalommal hallgat
tuk enyhén kardcsörtető nyilatkozatát, mindenki biztos le
hetett henne, hogy ilyen előzmények után, ezzel a kormánnyal, 
ebben a stílusban, lehetetlen megegyezni. S hogy a végén arról 
írhattunk, hogy a reggeltől estig húzódó kemény, fordulatos 
tárgyalássorozat után mégis elmarad a mára tervezett figyel
meztető sztrájk? Nos, ez nemcsak annak köszönhető, hogy a 
fogyatkozó, olvadozó létszámú MSZOSZ tisztikara -  a tudó
sító érzése szerint -  kissé félt is az erőpróbától, a komoly 
megmérettetéstől, a vetélytárs szervezetek konkurenciájától. 
Igen sok múlott a tárgyalásokat vezető Herczog László helyet
tes államtitkár következtés, mégis visszafogott vitavezetésén, 
kulturált stílusán, egyezkedni kész határozottságán. Herczog 
úgy mondott ellent, hogy a jelenlévők úgy érezték, bele
egyezik. A kormánytisztviselőktől megszokott gőg, a kivagyi
ság idegen volt tőle. Na és a kellő ügyességnek sem volt híján. 
Persze, a megosztott, egymással is vetélkedő szakszervezeti 
tömörülésekkel szemben a jó modor, a diplomáciai érzék 
egyelőre elegendőnek bizonyult. így lesz holnap is?

BUJÁK ATTILA
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Több fényt!
A  b a n k  v é t ó j o g a

Varga F. György, a Tungsram 
Rt. igazgatója tegnap bejelen
tette, hogy a General Electric 
Lighting cég több mint 7 5 szá
zalékra emelte tulajdonosi ará
nyát a magyar részvénytársa
ságban. Az alaptőke, ha a be
fektetés technikai akadályai is 
megszűnnek, 9,5 milliárd 
forint lesz. A G. E. Lighting a 
Magyar Hitel Banktól vásárolta 
meg új részvényeit. Szinte 
azonnal 47 millió dolláros 
tőkeemeléssel indít, és az elkö
vetkező két-három év leforgása 
alatt még 35-50 millió dolláros 
támogatásra lehet számítani. A 
Tungsram így valószínűleg 
meg tudja szüntetni az erre az 
évre tervezett kétmilliárd fo
rintos veszteségét. Számottevő 
rekonstrukcióra nyílik lehető
sége, sőt, ha tovább folytatódik 
a pénz leértékelése, 500-600 
millió forintos nyereségre is 
számíthat. A végső cél, hogy 
győztesen kerüljön ki abból a 
harcból, amely a kelet-európai 
fényforráspiacon zajlik, és to

vább tudja növelni Nyugat- 
Európában 8-9 százalékos érté
kesítését. A „friss” tőkét első
sorban az rt. átszervezésére, új 
kapacitások környezetvédelem, 
informatika) fejlesztésére, és a 
kompakt fénycső intenzívebb 
gyártására fordítják. Az igaz
gató szerint a nyugatiak egy 
jól, de rossz körülmények kö
zött működő vállalatnak tartják 
a Tungsramot. A magyaror
szági gyárak testvérkapcsolatot 
alakítottak ki az amerikai üze
mekkel, folyamatos a kommu
nikáció, és több mint száz 
közös fejlesztési terven dolgoz
nak együtt. A modem techno
lógiára való nyitottság érdeké
ben több mint félezren vesznek 
részt a G. L. Lighting veze
tőképző tanfolyamán. Bartha 
Árpád, a Magyar Hitel Bank 
elnök-vezérigazgatója szólt ar
ról, hogy bár csökkent a 
pénzintézet tulajdonosi rész
aránya, a vétójog megmaradt.

PAYER IMRE

A NAGY MARS
A debreceni polgárok nem fognak unatkozni 
a nyáron: vendég vendéget, fesztivál feszti
vált követ. Még a kálvin ista Rómában lesz
nek a református világtalálkozó résztvevői, 
am ikor 46 év után először fö lhangzik a kürtjei 
a M agyar Honvédség fúvósaitó l: Imára! Ezu
tán következik a nyolcadik nemzetközi kato
nazenekari fesztivál három napos programja. 
A m agyar katonam uzsikusok immáron a 
szolgálatra helyezik m unkásságukban a fő 
hangsúlyt, eszerint á llíto tták össze a prog
ram jukat: a 150. genfi zsoltár után Beethoven 
Öröm ódáját fú jják el és fö lhangzik a hősi 
helytállás zenei fantáziaszüleménye, Csaj
kovszkij 1812 nyitánya. És hogy a fiatalabb 
korosztály szintén megfelelő hangulatot kap
jon, W ebber Jézus Krisztus Szupersztárjából 
játszanak egyveleget. A  rendezők nem győ
zik hangsúlyozni, hogy bár a hónap utolsó 
napjaiban van a találkozó, semmi köze a 
nagy kivonulással kapcsolatos rendezvé
nyekhez. Sértő is lenne őfelsége, a belga ki
rály gárdájának katonáival, avagy a szardíniái 
gránátosokkal búcsúztatni a szovjet katoná
kat. Ha valaki nem utazhat június 27. és 30. 
között Debrecenbe, ne búsuljon, a Bundes
wehr légierejének m ásodik számú katonaze
nekarát a Halászbástyán meghallgathatja. A 
történelm i ancúgokba ö ltözö tt szardíniái grá
nátosok a Vörösmarty téren tartanak bemu
ta tó t, jú lius 1 -jén.

Debrecen, ha búcsút ve tt az árm ádiától, 
várja a kórusfesztivál, a jazznapok és a virág
karnevál vendégeit, no és a legfőbb látoga
tót, a pápát.

A. M.

T á n c o l n i  k e ll
Kreatív Mozgás Stúdió, Artus, 
Berger Együttes, Természetes 
Vészek Kollektívája, Zákány Cso
port -  ez a néhány magyar név 
fémjelzi idehaza a modern tánc 
fogalmát. Mindegyik az utóbbi 
öt-tíz évben alakult, független, 
azaz hivatalosan nem támogatott 
csoport. A szellemi függetlenség
hez anyagi szegénység társul...

Az egyik legtekintélyesebb 
tánctudós, Körtvélye Géza egy 
nagylélegzetű tanulmányában a 
II. világháború utáni honi tánc- 
kultúráról írva a főbb táncnyelve
ket veszi számba: itthon a klasszi
kus balett és a népi tánc indult 
fejlődésnek, a harmadik, a mo
dern tánc liem kapott teret. Több 
évtizedes lemaradással lassacskán 
itthon is megindult a modern 
táncszínház kiépítése, ám színvo
nalas képzés híján sem a művészet, 
sem koreográfusgárda, sem a közön
ség nem  nevelődhetett ki.

Az oktatásra az első intézmé
nyes kísérlet a Modern Táncisko
la egy évvel ezelőtt megkezdődött 
működése volt.

A fővárosi önkormányzat szín

házi alapja most, június 11-én tá
mogatásával lehetőséget adott ar
ra, hogy megkezdődhessen a Bu
dapest Tánciskola szervezése A n 
gelus Iván  vezetésével.

-  Olyan iskola kialakításába 
fogok bele, amely az én személyes 
tapasztalataim eredményét, kultu
rális eszméimet, ízlésemet tükrö
zi. Tisztában vagyok azzal, hogy 
ezek a táncosok a magyar és kül
földi együttesekben, azaz a létező 
„táncpiacon” fognak elhelyezked
ni. Sokfelé nyitott tudást kell te
hát szerezniük. Az egy-két hetes 
műhelyfoglalkozásokon a tánco
sok megismerhetik a modem 
táncszínház koreográfusegyéni
ségeit.

Modern, balett-, jazz-, kon
takt-, relesase technikát oktatunk, 
megismertetünk a performance- 
art-tal, a keleti mozgáskultúrák
kal.

A felvételi vizsgát június 
2 9-3 0-án tartjuk a Kreatív Moz
gás Stúdióban, az első napon két 
órakor, másnap fél tizenegytől. 
(XIII., Csanády utca 19.)

R.J.


