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for ni ai fel lé pé se it idé zi fel. Akár mi lyen csúcs tech ni -
ká val ja ví tot ták is fel a ti zen két-ti zen há rom év vel ko -
ráb ban rög zí tett anya got, in kább a vi sí tás szö kik a fül -
be, mint a meg an  nyi le gen dás szám.)

A Beat les nek tény leg el jött Ame ri ka. Pe dig vol tak,
akik úgy vé le ked tek: a ten ge ren túl nem te rem ba bér a
brit bál vá nyok szá má ra. Eh hez ké pest Hoffmann De zsõ,
az együt tes Sel mec bá nyán – az ak ko ri Osztrák–Magyar
Mo nar chia te rü le tén – szü le tett fo tó sa ugyan olyan ké -
pe ket ké szít he tett a New York-i fo gad ta tás ról, mint a
lon do ni bú csúz ta tás ról. A ha tal mas tu mul tus ban egy -
más hoz szo ru ló ti zen éve sek ez rei õr jöng tek a meg ér ke -
zés kor, és per sze nem csu pán a rep té ren, ha nem a szál -
lo dák és a hang ver seny ter mek kör nyé kén is ost rom ál la -
pot ala kult ki. 

Majd 1964. áp ri lis 4-én, ami kor ide ha za im po záns
dísz szem lé vel kö szön töt ték a fel sza ba du lás ti zen ki -
len ce dik év for du ló ját, a Beat les -szá mok is egy mást ta -
pos ták az ame ri kai lis ta élén: az el sõ öt dal – a
Billboard tör té ne té ben elõ ször – egyet len (az az négy)
kül föl di elõ adóé volt. A nó ták így kö vet ték egy mást: 1.
Can’t Buy Me Love, 2. Twist and Shout, 3. She Loves
You, 4. I Want to Hold Your Hand, 5. Please Please
Me. (Egy hét tel ko ráb ban Auszt rá li á ban az el sõ hat
he lyet fog lal ta le a „Fab Four”, már ci us 31-én Ka na -
dá ban a lis ta el sõ tíz he lye zett je kö zül ki lenc Beat les -
szám volt.)

Az át tö rés na gyobb nem is le he tett vol na, mert
akadt jó né hány Lennon–McCartney-dal, ame lyet
a szer zõk nagy vo na lú an át en ged tek más együt te -

sek nek. A Li ver pool mel let ti Bootle-ból szár ma zó
Billy J. Kramer, aki nek ugyan úgy Brian Epstein
volt a me ne dzse re, mint a Beat les nek, ele in te sor ra
ját szot ta Da ko ták el ne ve zé sû ze ne ka rá val az 1964-
ben az év leg jobb brit szer zõ pá ro sá nak vá lasz tott
ket tõs da la it (Do You Want to Know a Secret, I
Call Your Name, Bad to Me, I’ll Be on My Way,
From a Window, I’ll Keep You Satisfied). Ju tott
nó ta a szin tén li ver poo li Fourmostnak (I’m in
Love, Hel lo Little Girl, az utób bi volt Lennon el sõ
sa ját szá ma), a bir min gha mi Applejacksnek (Like
Dreamers Do), to váb bá a Peter és Gor don an gol,
skót du ó nak (A World Without Love, Nobody I
Know). Ar ról nem szól va, hogy az I Wanna Be
Your Mant el sõ ként – hi szik vagy sem – a Rolling
Stones éne kel te le mez re.

De hát mind egy volt, mert a lon do ni As to ria Szín -
ház ban még 1964. ja nu ár 11-én is tar tott a Beat les ka -
rá cso nyi elõ adás-so ro za ta – Cilla Black, Billy J.
Kramer, Tommy Quickly meg a Fourmost tár sa sá gá -
ban –, amely per sze az óév ben, de cem ber 24-én kez -
dõ dött. Az Ed Sullivan Show-ban re kor dot dön tött a
li ver poo li fe no mé nek né zett sé ge: 72 mil lió ame ri kai
ült a ké szü lé kek elõtt 1964. feb ru ár 9-én. Jog gal ír ta
fõ cím ében a Daily Mirror (amúgy há rom hó nap pal
az elõtt): Beatle-mania!

S ami kor 1964 nya rán be mu tat ták az A Hard Day’s
Night cí mû fil met, Mike Smith szá má ra ugyan az jött
el, ami a Beat les be rob ba ná sa óta min dig: egy ne héz
nap éj sza ká ja. 
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Ab ban az év ben – 1962-ben –, amely ben a Beat lest

el ta ná csol ták a Deccától, a ze ne kar nak egyet len kis le -

me ze je lent meg az A ol da lon a Love Me Do-val, a B-n

a P. S. I Love You-val. A Love Me Do ok tó ber 5-én a

sze rény ti zen he te dik hely re ke rült a brit slá ger lis tán.

A li ver poo li kvar tett egye ne sen for ra dal mat in dí tott
el, Mike Smith pe dig fel te he tõ en azon gon dol ko dott,
me lyik fá ra kös se fel ma gát.

Pe te Best sem érez het te jól ma gát. Ez a fi a tal em ber
hat van ket tõ ben még együtt ze nélt Ge or ge Harrison -
nal, McCartney-val és Lennonnal, majd ugyan ab ban
az év ben át ad ta a dob szé ket Ringo Starrnak. A vál tás -
ról úgy tud ni, tár sai sze rint Best nem volt elég gé ütõs,
a kár val lott vi szont úgy em lé ke zett: õ akar ta el hagy ni
a ze ne kart. Akár ho gyan tör tént is, ez a Pe te nagy já ból
an  nyi ra mond hat ta ma gát a sze ren cse lo vag já nak,
mint a deccás Smith…

Utób bi nál „va la mi vel” job ban lát ta a jö võt a Mersey
Be at cí mû li ver poo li új ság: a lap már az 1962. ja nu ár
4-én köz zé tett szá má ban a vá ros leg jobb együt te sé vé
avat ta a bó dí tó bo yo kat, akik az tán be lép tek a leg na -
gyob bak kö zé – ha nem ép pen min den idõk leg na -
gyobb ja i vá vál tak –, csak a la ká suk ból nem tud tak ki -
lép ni. 

A négy gom ba fe jû ott ho na elõtt nap mint nap ti né -
dzse rek tö me ge vár ta, hogy ki nyíl jon az aj tó, és (szu -
per) Starr édes any ja, aki már a ki szál lí tott kan nás te jet
sem mer te be vin ni a kü szöb elõl, ezer szer meg bán ta,
ami ért a Beat les nem ma radt meg Bestnél. Ma ga Ringo
pe dig azt mond ta a kon cer tek rõl: „A szün te len si kí to -
zás mi att egyet len tak tust sem hal lunk ab ból, amit ját -
szunk.” 

(Eb bõl a szem pont ból rop pant ta nul sá gos az 1977-
ben ki adott The Beat les at the Ho lly wood Bowl cí mû
al bum, amely a me sés né gyes 1964-es és 1965-ös ka li -
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Há rom hó nap pal az után, hogy a Víg szín ház ban –
Almási Éva és Ta hi-Tóth Lász ló fõ sze rep lé sé vel – be -
mu tat ták Déry Ti bor–Pres ser Gábor–Adamis An na:
Kép zelt ri port egy ame ri kai pop fesz ti vál ról cí mû mu si -
cal jét, 1973. jú ni us 10-én Mis kol con meg ren dez ték az
el sõ ma gyar rockfesztivált. Rop pant óva to san. A Di ós -
gyõr-Vas gyá ri Test gya kor lók Kö re sport te le pén ki tet ték
a táb lá kat, hogy Fû re lép ni ti los! Az az a be lé põ ket hi -
ány ta la nul fel vá sár ló húsz ezer né zõ csak a le lá tó kon
fog lal ha tott he lyet, a szín pad kö ze lé be sen ki sem jut ha -
tott. Már mint a fel lé põ kön kí vül, mert õket azért nem
tar tot ták tá vol… 

Így is akadt bal hé. 
Egy részt Bródy Já nos nem áll ta meg, hogy ne fe jez ze

ki há lá ját a he lyi rend õr ség nek, ami ért az „szál lást adott”
né hány ko ráb ban ér ke zõ fi a tal nak az ese mény nap já ra
vir ra dó éj sza kán, más részt a Bergendy együt tes kon cert je
alatt egy-két if jú be sza ladt a fut ball pá lyá ra, a kar ha ta lom
tag jai pe dig ös  sze té vesz tet ték a „hu li gá no kat” a lab dá val,
és job bal-bal lal rug dos ták õket. A ze ne kar ab ba hagy ta a
mu zsi ká lást, s at tól tart va, hogy még na gyobb bot rány ke -
let ke zik, fel szó lí tot ta az im már az erõ szak lát vá nyá tól is
fel zak la tott kö zön sé get: ad dig nem foly ta tó dik a bu li, míg
hely re nem áll a rend. Már pe dig azon az ös  sze jö ve te len a

Borsod, Bródy,
Bergendy

A „kis ma gyar Woodstocknak” ne ve zett egész na pos kon cer ten 1973-ban a
Bergendy együt tes – ak kor még nem tánc- és sza lon ze ne kar – vit te a fõ sze re pet.
Miskolcon ti zen hat fel lé põ volt ös  sze sen, és a ha tó ság nak is ju tott sze rep. 
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mol juk a le mez lo va so kat, köz tük a két Ti bort, Dé vé nyit
és Ke resz tes lo va got. (Utób bi nak ak ko ri ban csak a szü -
lei tud ták a be csü le tes ne vét, mert min den ki
„Cintulának” szó lí tot ta.) A név sor le nyû gö zõ volt: ze -
nélt pél dá ul a Syrius (Baronits Zsolt tal, Orszáczky Mik -
lós sal, Ráduly Mi hál  lyal, Tát rai Ti bor ral, Veszelinov
And rás sal), a Mi ni (Tö rök Ádám mal, Czipó Ti bor ral,
Nagy Ist ván nal, Né meth Ta más sal, Závodi Já nos sal), a
Ge ne rál (Ka rá csony Já nos sal, No vai Gá bor ral, Ré vész
Sán dor ral), va la mint a P. Mo bil, amely nek tag jai ak ko -
ri ban tet ték köz zé az Es ti Hír lap ban: „Tu dat juk min -
den ki vel, hogy ze ne ka runk 1973. má jus el se jé tõl P. Mo -
bil né ven mû kö dik to vább. Gesarol együt tes.” 

Bergendy volt a nap fény pont ja. So kat mond, hogy ele ve
ezt az együt test je löl ték ki a dél elõtt tíz tõl es te ki len cig
tar tó prog ram zá ró sze rep lõ jé nek, el vég re a be fe je zés jo ga
min dig a leg nép sze rûbb részt ve võé. 

Nem akár mi lyen me zõny vé gé re – pon to sab ban: ele -
jé re – ke rült a ze ne kar. No ha az Ome ga le mezt ké szí tett
a Né met Szö vet sé gi Köz tár sa ság ban, az LGT pe dig a
Ba la to non tur né zott, az az e két ki emel ke dõ ban da nem
utaz ha tott „a kis ma gyar Woodstockra”, nem ke ve sebb
mint ti zen hat fel lé põ adott mû sort; már, ha nem szá -

A Bergendy volt 
a fénypont


