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Lovasi Andrást t ö b b e n bé lyegez ték már kö l tőnek . Minő tévedés , javít, hi-
szen ő szövegíró . A Kispál é s a Borz f ron t embere , m a x i m u m rockköl tő . 
Már ha e n n e k így van ér te lme. 

Költészet- és sznobvizsgálat 

„Csak ne kelljen szeretnem 
azokat, akik szeretnek" 

- Mennyire szerencsés zene-
kar a Kispál és a Borz? 
Egyszer leégett a próbahe-
lyiségetek, kigyulladt a mik-
robuszotok, s ha jól tudom, 
most majdnem defektet 
kaptatok az úton... 
- Egy hete van jogsim, azóta 

eltörött a kipufogócső, kidur-
rant a kerék, ma pedig úgy jöt-
tünk. hogy Baján elment az in-
dex, ezért kézzel kellett jelezni. 
Olvastam a Kreszben, hogy 
végszükség esetén ezt lehet 
tenni. 

- Nem lenne jobb. ha a 
zenekart nem te szállíta-
nád? 
- Ó, a legendára hajtunk, Ja-

mes Deant akarjuk követni. 
Csak sajnos itt nincsenek szik-
lák. 

- Azért volt egy szeren-
csétek is az idén, az ét' 
rockzenekaraként meg-
kaptátok az eMeRTon-dt-
jat. Én meglepődtem a díj-
kiosztón... 
- Az elismerés valószínűleg 

annak köszönhető, hogy a rá-
dióba most visszakerült egy 
csomó zenepártoló ember. Más 
kérdés, hogy ez miként sült el a 
döntőn, aminek a színvonala 
megegyezett a kőkemény, het-
venes évekbeli NDK-s esztrád-
müsorokkal. Kicsit időutazás 
jellege volt az egésznek, meg-
csodálhattuk a csokipapfrból 
épített lépcsőt. 

- A tévések azért szeret-
nek benneteket, hiszen a 
Stúdió '94-ben szerepeltél, 
mini költő, ezen egyébként 
utólag fel Is háborodtál.. 
- Véleményem szerint a ..fe-

dezzünk fel a fiatal tehetsé-
geket" koncepciónak estem ott 
áldozatul, de nem emiatt gon-
dolom úgy, hogy én nem va-
gyok költő. Nagyon kevés az a 
ma élő költő, akit maradék nél-
kül tudok tisztelni. 

- Hallhatnánk néhány ne-
vet? 
- Nekem Parti Nagy Lajos az 

abszolút kedvencem, persze 
hozzá kell tennem, hogy ma-
napság már nem nagyon olva-
sok mai magyar lírát. 

-Inkább prózát? 
- Akármit, csak ne legyen 

líra. Nem nagyon tetszik ami az 
egészet körülveszi, s úgy gon-
dolom, nem olyan nagy dicső-
ség az, ha ma valaki költő. Az ő 
szerepük most több mint szá-
nalmas, én pedig nem sze-
retnék költő lenni. 

i Lovasi András: A rockzene újságírás... (Fotó: Nagy László) 

— Csak azért kérdezem, 
mert a napokban jelentek 
meg a Kispál és Borz dal-
szövegek könyv formában. 
— Természetesen amiatt van a 

költöi attitűd, hogy most már 
nyomtatásban is lehet őket ol-
vasni. de mindez csak egy Var-
ga S. Ilona nevű hölgynek tud-
ható be. aki nagyon lelkes Kis-
pál-rajongó, s kihajtotta ezt a 
könyvet. 

— A dalszövegek tökélete-
sen olvashatóak versként 
is, néhány vélemény sze-
rint kiválóan illeszkednek 
a posztmodern költemé-
nyek közé... 
— Nincs semmi kifogásom a 

vádak ellen. Ha valaki valamit 
csinál, akkor óhatatlanul bekö-
vetkezik a tetemrehívás. Úgy 
érzem, nagyon sokszor pajzsa, 
zászlója vagy emblémája va-
gyok olyan embereknek, akik 
nagyon egyszerűen működnek. 
Én viszont nem szeretem ezt a 
léhűtő müvészkedést, amikor 
dzsentroid fiúk múlatják az 
időt, verselgetnek, s kitalálják, 
hogy tudnak is. 

— Hogyan viszonyulsz a 
sznobokhoz? 
— Nem tudom, kik azok... 
— „akik tudatosan foglal-
koznak a kultúrával.." rá-

adásul téged nagyon sze-
retnek... 
- Ja, snoblesse obiige. Az 

nem baj, hogy szeretnek en-
gem, csak nekem ne kelljen 
szeretni őket. Igazából nem tu-
dok osztályozni, rétegeket és 
szellemi irányzatokat képezni 
emberecsoportok között. Azt 
gondolom, hogy annak a fajta 
kocsmai intellektualizmusnak, 
aminek a nyolcvanas évek vé-
géig létjogosultsága volt, ma 
már nincs helye. Akik pedig ezt 
próbálják feltámasztgatni és 
élesztgetni, azok pusztulnak, 
kárt okoznak maguknak és a 
környezetüknek, rossz magya-
rázatokat mondanak olyan 
jelenségekre, amelyeket nem 
tudnak megmagyarázni. Van-
nak természetesen üdítő kivéte-
lek, akikre szükség van, emiatt 
hihetjük esetleg hasznosnak 
őket. 

- írtál már nem dalszö-
vegnek szánt verset? 
- Nemrég kértek fel. hogy ha 

vannak ilyen jellegű műveim, 
akkor publikáljak a Török Für-
dő nevű folyóiratban. Itt egyéb-
ként hasonló korombeli ember-
kék írogatnak és őszintén meg-
lepődtem, hogy mennyire az én 
nyelvemet beszélik. Banálisnak 

tűnik, de érzem a nemzedéki 
azonosságot. 

- Fogsz nekik írni? 
- Nem tudom, lehet. Most in-

kább olvasok, szeretek elcse-
megézni a szavakon, éppen Ta-
mási Áron, Karácsony Benő és 
hasonló erdélyi írók művei sze-
repelnek műsoron. Gyönyörű a 
veretes, néhol már kissé barok-
kos a nyelvezetük. Biztosan 
születnek ma is olyan alkotá-
sok, amelyek nagyon jók, csak 
én nem keresem, hanem talá-
lom a dolgokat. Nem próbálok 
mindent megismerni és katego-
rizálni. Fatalista vagyok, amit 
kötelező megtudni, azzal űgyis 
találkozni fogok. Miért kellene 
nekem tudni Esterházyról, ő 
teljesen más intellektus, igazi 
nyelvművész, míg én csak pop-
művész vagyok, egy igazi nép-
művész. Nem vagyok költő 
vagy novellista, lehet, hogy 
majd ötven évesen az leszek, 
de addig is jelentős különbség 
lesz a két művészet között. 
Elolvasom a megjelent dalszö-
vegeimet, s ügy gondolom, 
ezek nagy része nem üti meg 
azt a szintet, amit zene nélküli 
versnek el kellene érni. A rock-
zene újságírás, persze lehet, 
hogy vannak olyan vetületei, 
amelyek hosszű időre szólhat-
nak. Ha 15 év műlva űgy hall-
gatják az emberek a Kispál és a 
Borzot, mint ma az LGT-t, ak-
kor én annak nagyon örülnék, 
ám ez nem biztos, hogy így 
lesz. 

- Vannak rajongói levelek? 
- Most már nincsenek, mert 

nem tudják a címünket. Az első 
időkben voltak és tulajdonkép-
pen mind a mai napig akadnak, 
ám nem könnyű foglalkozni ve-
lük, hiszen nem akarjuk kiadni 
senkinek a válaszolgatást, ne-
künk meg elég kevés időnk van. 

- Biztosan meg szokták ma-
gyarázni a rajongóitok, 
hogy melyik dal számukra 
miről szól. Meglepnek 
titeket vele? 
- Ez annak a buta szokásnak 

köszönhető, hogy a magyar iro-
dalomtanítás szerint egy verset 
elemezni kell. Én olvasás köz-
ben nem próbálok rutinból mű-
értő lenni, azt szeretném elérni, 
hogy a szöveg eredeti szépsége 
és a szavak sűlya hasson rám. 
Ez nem feltétlenül önmagáért 
való szépség, hiszen a forma 
sosem mellőzheti a tartalmat. A 
nyelv nagyon titokzatos dolog, 
főleg a magyar, ami mindig is 
szövegcentrikus volt. 

- Akadtak már kifejezési 
gondjaid? 
- Sokszor, többnyire átírom a 

szövegeimet, bár most már egy-
re ritkábban kerül erre sor. 
Közrejátszik ebben, hogy olyan 
szövegeket írok, ahol a stiláris 
gyengeségeket elviszi a lendü-
let, a folyamatos pörgés. 

T a k á c s V ik to r 

Távirat a múltból 
Bakó Andrásnak 

Liszt Ferenc szilfid tutaján kötött ki 
Egykoron Hal téri lakában, álmos. 
Vak panelházak sűrűjében őrző 
Lelki-világod 

Nyughatatlan kincskeresés után sem 
Lelve meg fénylő igazad e tájon. 
Verseid küldted hadi útra gyarló 
Földi hitünknek. 

Törve fájó pirruszi győzelemre. 
Hallgatásba nem menekülsz: kiáltó 
Szóvarázsos máglya tüzén peregnek 
Jambusid egyre. 

Bennük égnek régi idők zenéi. 
S mégis új korszak riadója mind A 
Harci vad Göncölszekere szkafander 
Vértje alól szól 

Fent, a bolygók közt hanyagul felejted 
Kósza műholdak sugarában ázott 
Kedvedet most. Hozza le más? Neked kell 
Érte repülnöd' 

Vár Sztyepan barátod a messzeségben. 
Küldi írógépkopogásba zárva 
Bölcs telegramját, mit a fül nem érthet, 
írd le nekünk is! 

Zét J . S á m u e l 

• Ii m t cí l - / w 

Űj „népművészet" 

Mivel nem képfelismerő ve-
télkedő indítása a cél, ezért már 
itt írom, a képien egy légkondi-
cionáló berendezés utcai rácsa 
látható, melyet időről időre 
megzühöltek. megcsapkodtak, 
ezért a fém pálcára fűzött körle-
mezek pereme behajlott, eze-
ken a helyeken a behatolás 
pontos nyomát rögzítve vissza-
verik a fényt, míg a sértetlenül 
maradt lemezek kevésbé fény-
visszaverőek. így alakult ki ez a 
különleges kompozíció, amely 
- feltehetően - kollektív alko-
tás, s amelyről állíthatjuk, még 
nem nyerte el végső formáját, 
itt csupán egy stádiumot rögzí-
tettünk az egészen űjkeletü 
(brutális) „népművészeti" alko-

Révész Róbert felvétele 

tásból. A mű genezisének egyik 
lényeges vonása, hogy - szin-
tén csak nagy valószínűséggel -
az alkotók mit sem tudtak róla, 
tehát arról, hogy a kirajzolódó 
kompozíció ebben a stádium-
ban számos modern (és tudato-
san létrehozott) képzőművésze-
ti alkotás absztrakt bájával ve-
tekszik Ugyanakkor a kép jól 
érzékelteti a befektetett és fék-
'telen izomerő hatását, amely a 
maga kaotikus voltában az al-
kotók személyiségéréről és 
idegállapotáról egyaránt kórké-
pet rajzol. Ez a műalkotás azon 
kevesek egyike, amelyen a fény 
ütés hatására „keletkezik". 

P o d m a n i c z k y Szi lárd 

• Az élet problémái 

A hálátlanság 
Ha az oly sokszor használt 

..halátlati kutya kifejezésből 
akarnánk mygtudni. hogy 
miért felejtette el az ember a 
hétköznapokban a hátát és 
miért csak úgy tud gondolni a 
bálára, mini valami nagysza-
bású ünnepi eseményre, akkor 
azl kell feltételeznünk, hogy a 
hála. mint természetes emberi 
reflex, kihalni látszik Na per-
sze. a kutyák sokszor hálásab-
bak. mint az ember, de való-
színűleg a fönti kifejezés még 
akkor születhetett, amikor az 
ember hálásabb volt. mini a 
kutya. söt. a kutya kifejezetten 
hálátlannak számított a bálás 
emberhez kéftest. A bála érzé-
seitek aránytalanul feltűnő el-
tűnése arra is visszavezethető. 

hogy a bála szó egyre jobban 
elvesztette pozitív jelentését, 
mint például abban a szó-
összetételben. hogy bálapénz. 
Természetesen a hálátlanság 
nem modern jelenség, mindig 
is voltak hálátlan emberek, 
akik azt gondolták, hogy teljes-
séggel ők irányítják a dolgok 
menetét, ezért minden az 6 be-
folyásul úttal történik, azaz 
senkinek nem tartoznak hátá-
val. A hálátlan emberi könnyű 
fölismerni: soha nem köszön 
meg semmit. A hálátlan ember 
soha nem tud adni. csak kap-
ni. de abban sincs köszönet. A 
bálát nem csak szóban tudjuk 
kifejezni, néha elég egy szem-
pillantás Végül egy jó tanács: 
ha nem érzünk bálát, akkor 
ne hálálkodjunk, s gondoljunk 
arra. nem biztos, hogy hálát-
lan emberek, vagyunk, valahol 
máshol van a kutya elásva. 

( m a n c z y ) 

Nézzem már. mit írt föl neki 
az orvos, dugta az orrom 

alá kolléganőm a frissen vásá-
rolt orvosság dobozából kivett 
betegtájékoztatót. 

Néztem. 
Két bekezdés az adagolás 

helyességének fontosságáról, 
meg hogy milyen egyéb bogyó-
kat nem ajánlatos beszedni 
emellé. Idáig stimt. Aztán jöttek 
a finomságok. A kűra alatt ke-
rülni kell az UV-sugárzást, meg 
a napsütést. Sebaj. Szolárium 
nuku, sétafika pedig csak nap-
ernyő alatt, vagy alufóliába cso-
magolva. 

Terhesek és szoptatós anyák 
semmiképp' ne szedjék, mert 
magzatkárosító hatású. Pláne fi-
gyeljen oda a páciens, hogy a 
kezelés alatt ne essen teherbe — 
ez főleg a hölgyekre és a 
Schwarzeneggerekre vonatko-
zik - , ám ha ez mégis meg-
történnék. azonnal forduljon a 

Zoltán Csaba 

Mellékhatás 
kezelőorvosához, aki megteszi 
a „szükséges lépéseket". Igazán 
finom fogalmazás. Talán ezért 
nem csípte még nyakon az egy-
ház ezt a szert. 

És hogy mi jöhet még? Pél-
dául nyálkahártya-szárazság. 
Nem gond. az ember beszéd 
helyett legföljebb kattog egy 
ideig, azt is csak rekedten, mi-, 
vei ez utóbbi is mellékhatás, 
nyilván az előzőből eredően. 
Az orrvér is eleredhet, meg a 
szem is kitikkadhat, így a beteg 
csak becsukja a szemét, meg-
rázza a fejét és kész a rumba-
tök. Ám rumbázni semmikép-

pen nem. fog az illető, mivel 
izom- és ízületi fájdalmai meg-
akadályozzák ebben, meg látni 
se' nagyon fog, mivel a külvilág 
elhomályosul előtte, minek kö-
vetkeztében esetleg fejest ugrik 
a fürdőkádba vagy a mosogató-
ba. ettől az a képzet képződhet 
házastársa fejében, hogy nini, 
micsoda űj lendület van kiala-
kulóban a házimunka terén. 
Úgy is hívhatnék az ilyesmit, 
hogy viselkedészavar, ami ter-
mészetesen megint csak ott sze-
repel a sokrét hajtogatott papi-
roson. 

Ebbe az egészbe nagyon be-

le lehet izzadni, sőt az illető ha-
ja is tovalebbenhet a langy ta-
vaszi széllel, amelynek süvítését 
a hallászavarok miatt nem hal-
lani. így kopaszon, süketen és 
vakon az ember mindenféle ve-
szélynek kitéve támolyoghat az 
utcán, és jó esélye van arra, 
hogy összeszedje az összes 
olyan göthöt. amit addigi élete 
során nem sikerült. Merthogy a 
kúra alatt fertőzésveszély is fönn-
áll. 

Ha pedig a tünetek súlyos-
bodnának, föltétlenül orvoshoz 
kell fordulni. Sőt, „a gyógyszer 
gyermekek elöl gondosan el-
zárandó." Na még szép. 

Azt nem illik elárulnom, 
hogy mire írták föl e gyógy-
szert, bár a következmények-
hez mérten az is megérne egy 
poént. De ne legyünk durván 
túlzóak A kapszula mellékhatá-
saként talán megszünteti azt is, 
ami ellen fölírták. 


