
 

AZ UTOLSÓ SZÓ JOGÁN - BÚCSÚ A HANGFALFESTÕTÕL 
 

Szíven ütött a hír, hogy vége van a BBC könnyűzenei adásainak. Kisebb-nagyobb szünetekkel 

a kezdetek óta hallgattam. Sokszor gondoltam, hogy olyan, mint valami elhúzódó pubertás, 

már rég kinőtem, ki kéne nőnöm belőle. De sohasem találtam jobbat. 

Egy műsor mely tisztítja az étert - ez nem a Hangfalfestő jelmondata volt, hanem az Újvidéki 

rádió egy műsoráé, de a Hangfalfestőre és elődeire, a VaRZI-ra, VDZR-re is ráillett volna. 

Zenéje sokszínű volt, ha nem is tetszett, tetszhetett mindig, de informált, alternatívákat kínált, 

tudálékmentesen tanított. A dzsessz-rovat, az egészen különleges volt. Ritkán írtam levelet, és 

amit írtam, az sem ért mind célba. Kritizáltam néha, főleg az eldobható, slágerlistás 

kislemezbemutatókat. Nem tudom hozzájárultam-e, hogy a műsor nyitottabbá vált a sokszínű 

világ sokszínű zenéje iránt. 

Mindazonáltal én elsősorban a kísérőszöveg miatt hallgattam, ami a muzsikával legalább is 

egyenrangú volt. (Dicséret ez vajon egy zenei műsornak?) Oldott, könnyed hangú, informatív, 

udvarias, fő fűszere a mindig jó kedvre derítő, néha abszurdba hajló, műsorvezetői humor. 

Sosem érezte az ember, hogy le lenne nézve, ki lenne oktatva. Nem fedezték fel nekünk a 

melegvizet, nem kellett jó pofát vágni ordenáré bornírtságokhoz, nem untattak. Nem kellett 

tartani dühöngő középszer önmaguktól ittasult bajnokaitól, pártdelegálta ízléspurifikátorok 

szenvelgő konzervatívizmusától. Nem voltunk kiszolgáltatva távközlő eszközök önhitt és 

félművelt diktátorainak, eltérően más, a kötelező udvariasság miatt itt megnevezhetetlen 

műsoroktól, adóktól. És nem klopfolódtunk laposra, mint a kereskedelmi rádiók egyen-

pörölye alatt. Vége van most a Hangfalfestőnek, visszavonhatatlanul vége az elhúzódó 

serdülőkornak. Felnőttnek vagy elárvultnak érezzük-e magunkat ezután? Sirassuk, vagy 

örüljünk? Döntse el ki-ki maga. 

Annak mindenképpen örülni kell, hogy volt, és sokat gazdagodtunk általa. Megszűnéséért 

szemrehányás nem tehető - előfizetési díjat nem fizettünk. Hacsak nem tekintjük annak a 

hatósági zaklatást, külföldi utazásból való kizárást egykoron. Magunkra vethetünk csak, 

mindazok, akik - korabeli szóhasználattal - megpróbáltuk felvenni a kapcsolatot a "fellazítási 

politika, az antikommunista ideológiai diverzió"
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 ifjúsági szubkultúrára szakosodott ágenseivel. 

Ahelyett hogy álesemények álszereplőinek drukkolva, táncdalfesztiválok döntőin izgultunk 

volna. 

Jel-zaj viszony. A híradástechnikában ismert fogalom. A Hangfalfestő - amíg tartott - a jelek 

arányát növelte. Megszűnésével a zaj fokozódni fog. De a jelek sem halnak el egészen. A 

rövidhullámú sugárzás egyenes vonalban terjed, s egy része gyengülve ugyan, de 

fénysebességgel távolodik a Földtől. Most egy körülbelül 70 fényév átmérőjű gömbben lehet 

fogni a zajjal keveredő, egyre halkuló jeleket. Csak Matzkó Laci - vagy még õ sem - tudná 

megmondani hány értelmes civilizáció létezhet eme gömbön belül. Talán a Tau Ceti egy 

bolygóján most töri a fejét valaki az 1987 nyarán feladott rejtvényen. Mit tegyünk hát, 

költözzünk a Tau Cetire? 

Ahhoz, hogy időben érkezzünk, fénysebességnél gyorsabban kéne haladnunk (a visszaútról 

nem is beszélve) - tartok tőle, hogy ez lehetetlen feladat. 

Fel kell adnunk hát a semmittevésnek eme nemes formáját, a vasárnap délelőtti zenehallgatást? 

A visszaemlékezők említik, hogy milyen kompromisszumokat kellett kötni a Hangfalfestő és 

más vasárnap délelőtti programok között. Nekem is van ilyen emlékem. Boldogult úrfikorom, 

nyár, Lukács uszoda. A Lukács uszoda egy faktor volt, mely a hetvenes években hozzájárult 

az élet elviselhetőségéhez János király és mindenható elvtársainak Magyarországán. Egy 

másik ilyen faktor volt a BBC vasárnap délelőtti könnyűzenei adása. Megpróbáltuk 

összeegyeztetni a kettőt - a Lukács fürdő napozójában nem volt nehéz behangolni a National 

Panasonic DX 300-ast a megfelelő hullámhosszakra. Egyszer egy csöndre vágyó napimádó 
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nehezményezte, hogy hangosan szól a rádió. Beláttam, hogy igaza van, ami nekem jel, az neki 

zaj, az én jogom ott kezdődik, ahol az övé véget ér. Készítettem tehát két fejhallgató kimenetet 

a rádióra, s attól fogva a walkman-ek korát megelőzve fejhallgatókon keresztül hallgattuk 

napfürdőzés közben a műsort. Akkor meg azért néztek ránk ferde szemmel, mert a rádió nem 

volt hallható ugyan, de mi állítólag  túl hangosan röhögtünk. 

 

Hallgatom most az emlékezőket, s meglep, hogy senki sem ad hangot örömének a műsor 

megszűnte miatt. Csupa elégikus hang, nyílt vagy alig burkolt szemrehányás, közben 

szívszaggató zenék szólanak. A jelek szerint senki sem örül, pedig felszabadul másfél óránk 

vasárnap, mi mindent lehet csinálni ezalatt! Behangolni például a magyar rádió Gondolatjel 

című műsorára, jó ebédhez szóló nótákat hallgatni, lemosni az autót, végigülni a misét, 

lecsírázni a krumplit a pincében, esetleg művelni kertjeinket - föltéve persze, ha van. És 

különben is, hallottuk, nem vesznek kárba az adófizetők péterfillérei, a megtakarított pénz 

digitális fejlesztésre fordítódik, sőt Ománban épül egy új, nagy teljesítményű adó - ennek lehet 

igazán örülni csak! 

A műsor megszűnése előtt voltak baljós előjelek. Februárban bejelentették, hogy búcsúzik a 

világ a Morze jelektől. "Búcsú a huszadik századtól", ez pedig a most záruló Budapesti 

Tavaszi Fesztivál mottója. A Hangfalfestőtől veendő búcsú olyan, mintha ennek az 

rendezvénysorozatnak egy eseménye volna. 

Rossz lesz hallgatni a sörétzajos, géptávírós csöndet, a semmi hangjait. De hát kibírjuk, hiszen 

nincs más választásunk, mint ahogy kibírtuk a jobb létre szenderített szombat esti kerekasztal 

megszűnését is, noha semmi sincs, azóta sem, ami pótolná. 

És különben is, ahogy a költő mondja 

Ha félsz, a másvilágba írj át, 

verd a halottak néma sírját,  

tudd meg konok nyugalmuk írját 

de nem felelnek, úgy felelnek,  

bírjuk mi is, ha ők kibírják
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Ezek után nincs más hátra, mint hogy én is ideírjam kívánságomat. Sose gondoltam, hogy 

túlélem a vasárnap délelőtti Hangfalfestőt, a jelek szerint most ez bekövetkezik. Mi mindent 

hallottunk három és fél évtized alatt! Hiányérzetünk alig lehet. Esetleg annyi, hogy talán nem 

esett szó a Johnny Otis Show-ról, a rock and roll egyik szülőszobájáról, ős-műhelyéről. Ahol 

nem csak a rockzene született meg, hanem egy csodagyerek is, Shuggie Otis, Johnny Otis 

junior. 

Aki - ha igaza van a prenatális pszichológia állításainak - már az anyaméhben átitatódhatott a 

blues séma akkordjaival, domináns, és szubdomináns egymást megnyugtatóan követő 

rendjével, gospelek reszponzóriumaival. És aki már tizenöt évesen anyanyelvi szinten fejezte 

ki magát a blues formanyelvén, mely a szabadságvágy nyelvi és egyéb határok fölött álló 

artikulációja. 

Tőle szeretnék kérni egy felvételt, mely közepén van annak a területnek, melyet négy oldalról 

a jazz, blues, rock és gospel határol. Mely területen én mindig otthon éreztem magam. Bury 

My Body - ez a szám címe, mely Al Kooper kerek harminc évvel ezelőtti KooperSession
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című nagylemezén található. Évtizede nem kértem semmit, búcsúzóul most ezt a számot 

szeretném teljes hosszúságban hallani. Tizenöt éves volt 1969-ben, a felvétel idején Shuggie 

Otis, és 25  Al Kooper, az akkorra már beérkezett, neves stúdiózenész - az én éveim száma 

kétszer annyi most. A kért felvétel, Al Kooper szerzeménye, a zene nyelvén mondja el 

mindazt, ami szavakkal el nem mondható. A megindultságot, az ellágyulást, az 

                                              
1  Az idézet Kosztolányi Dezsõ Ének a semmirõl címû költeményébõl való. 

2  Al Kooper introduces Shuggie Otis CS 9951 COLUMBIA 
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emelkedettséget, a haragot. A szenvedélyt, melyet a magyarban csak egy betű választ el a 

szenvedéstől. A sóvárgó vágyakozást, az epekedést valami után, ami hiányozni fog, melyre 

nincs igazán kifejező szavunk, talán portugál megfelelője, a saudade közelít hozzá. 

 

Szólaljon meg hát a zene, búgjon fel Al Kooper orgonája, csendüljön fel a Hilda Harris és 

Martha Robinson kórus éneke, hogy aztán 5 perc tizenöt másodperc elteltével Shuggie Otis 

csaphasson a húrokba. Nyolc perc ötvenöt másodperc, eddig tart a szám, utána jöhet a sörétzaj. 

 

Szenvtelenséget színlelni sem kedvem, sem képességem. Megsiratlak Hangfalfestő, isten 

veled! Isten veled élet, isten veled elhúzódó pubertás, isten veled XX. század! Búcsúzom 

Tőled Péter, kedves Meztelen Fejű Mester! Tőled is, Matzkó úr, és Tőletek, kedves többi fiúk, 

lányok, néven nem említett hölgyek és urak. Isten veletek műsorvezetők, isten veletek hallgató 

társak. Köszönök mindent! Köszönöm, hogy meghallgattatok.  

 

BURY MY BODY - temesd el a testem.  

 

Szervusztok. 

 

Mihalovits György - "Giorgio"  

1999. március 14-28. 


