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ssze lehetne szedni persze néhány igazán
jól sikerültet, de talán senki, de senki nem
tudott olyan oh yeah!-t kiejteni a rock and
roll v~ziv~uoo tört~ct&e~ m~t Prina
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nemjátsszákamagy_arországirádiók,aRamoneséit
meg pláne nem. Ez természetesen a rádiók baja.
Meg persze a hallgatóké, de ők egyáltalán nem szá--
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ugyanaz a minőség. Ugyanaz van, mint negyvén
éve, csak akkor a „szocialista erkölcs" nevében
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ment az agymosás, most meg a pénz nevében.
Egyik kutya, másik eb, az ízlésrendőrség meg sehol.
Fenyvesi Ott6 legutóbbi könyvének fülszqvegében, ott, ahol az érdeklődők röviden megtudhatják
egyidőutánmáraztsemkellettráírniarengetegle- .
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a legfontosabb információkat a szerzőről, a követmezére, hogyHerceg, azttudtukanélkülis,elégvolt
j _
_
_
· -_
·
-'
- -_
_ _
kezőket olvasom: „Fenyvesi Ottó. (1954, Gunaras)
az a kis férfi-nő log6', ami közben azt is jelentette,
József Attila-díjas költő. Az új SympÓsion folyóirat
hogy elég volt a lemezkiadó packázásából is, én, kéharmadik nemzedékének tagja. Hosszabb ideig élt
rem, egy művész vagyok, és azt alkotok, amit aka"
Gunarason, Topolyán, Újvidéken, Veleszben,és _Derok, vagy amire el vagyok hivatva, vittük úgyis,
mintegy hatvan embernek. Nincs ·ebben semmi kü- bar felett a macedón hegyekben, Ljubljanában,
mintha ingyen adták volna. Borongós idők_ járnak
!önös, semmi extravagancia meg szföpompás kosz- Veszprémben. Jelenleg a Balaton partján, egy ki~si
ránk, Lemmy, Bowie, most meg Prince. Az pedig,
·tümök, csak a színtiszta rock and roll. Oh yeah!
faluban lakik. Dolgozott lemezlovasként az Újvidéhogy ötvenhét évesen egy liftben hal itt meg ne_ De ha már színtiszta rock and roll, emlékezzünk ki Rádióban, újságot' szerkesztett, szubkultúrákat
künk, minimum a Jákob lajtorjája vagy az életfa,
meg· c,i Ramones zenekarrc_íl is, méghozzá abból az - kutatott, ha kellett, tüzet oltott, életet mentett. Volt
amennyiben úgy jobban tetsúk. Tehát ami öss~eköt
alkalomból, lí.ogy ne'gyven .éve jelent meg első leme- postás, rendezőasszisztens, katona, segédmunkás,
világokat. Prince-nek egyébként is volt egy univerzük. Ők voltak a -punk kezdete, és könnyen 1ehet, és irodalmi műveket fordított más nyelvekből rriazuma meg elképesztő csajai Madonnát6l Kim Ba- hogy a vége is. Velük kapcsolatban ritka az egy- gyarra. Kollázsokat készít több mint három évtize~
singerig. Meg,yalami istenáldotta tehetsége. Egyesírészt-má8részt: vagy ki nem állhatják őket, vagy a de. Családapa és az Akadémia titkára. Szetetia focit
tett mindent, ami csak elé került, a soult, a funkot,
világ legjobb zenekarának. nevezik, .nincs átjárás. és a kosárlabdát, kedvenc zenekar,a a Ramones."
a bluest, a rockot, a popot, az elektronikus zenét, és
Ami tagadhatatlan, az á mai napig gyakorolt döbTalán nem véletlenül, tenném hoz_zá,- és azt is,
benetes hatásuk a világ rockzenéjére, valamint hogy ez így elég kerek. Valamint még azt, hogy a
gyúrt belőle egy hamisítatlan, azorinal'fetismerhető
többgenerációs rajongótáborukra: Történ_t mindez kötet címe Minimum rock 'n' roll, és verseket tarprince-est. Rengeteg hangszeren játszott, színpadi
előadóként pedig csak úgy áradt belőle az energia
annak ellenére, hogy hosszú pályafutásuk alatt talmaz. Nyomokban kalózszövegeket. És kihagyhaés az erotika, _ami ebben a műfajban szinte elengedegyetlen . slágert sem gyártottak, és a lemezeikkel tatlart; ,Mert _Fenyvesi Ottó. egy kicsit olyan,' mint
sem értek el különösebb keresketlelmi sikereket. Pririce, mindent beszippant és felmarkol, hogy azhetetlen. Dalszövegíróként nem sokat lacafacázott,
nevükön nevezte a dolgokat. Így aztán Al Gore egyVis~ont 22 év alatt 2263 koncertet adtak, újradefi- tán az egészet összerakja egésszé, és kidobja, mint
kori amerikai alelnök felesége kis. híján szívbajt is
niálták a populáris zenét azzal, hogy felpörgették a egy kollázst. Talán az utolsó peatköltők egyike, mikapott, amikor felfedezte, hogy mit hallgat a kiskotempót, és a véglytekig leegyszerűsítették a hang- közben az utolsó punkok és mohikánok egyike is
rú lánya, lett is !;>előle felháborodás meg gyanús cézást, valamint a külsejüket és saját magukat is. persze, vibráló intellektus és hétköznapi szemlélődék felmatricázása mindenféle intelmekkel. AmiMi~dannvian felvették a Ramone családnevet. Há- · dő, és valószínűleg ígyis marad szerencsére, míg ki
kor egy ilyen kaliberű sztár és művész meghal, szinro~ akk~rd; szakadt farmer, póló, -bőrdzseki, hü- nem viszik egy szobából, és marad a: földön néhány
te azonnal elkezdődnek a sztorizások (és persze a
lyegyerek-frizura, térdig lógatott 'gitárok, oszt hey lemez, Ramones és Erik Satie. Verseivel bevonja olbetegebb kommentelők is hadba indulna~), és ez
ho let's go. Olyanok voltaki mint egy jől sikerültvilc vasóját a maga ·igencsak tág világába, tessék, játszígy is van rendjén, az elhunyt így (is) él tovább ben- ·
lámháború képregényváltozata. ·sa:jnos az. alapító szunk együtt, de ha elvérzel valahol a tyúkól és a
nünk. A rengeteg vicces mellett álljon inkább itt egy
tagok közül már senki nem él, utoljára Tommy CBGB, Iggy Pop korai korszaka és a Vojvodiúa labfelettébb jellem ző arról, miként érdemes ezt .az
Ramone ment el, aki egyébként Budapesten szüle- darúgócsapatának legjobb korszaka között, akkor
egész cirkuszt u inálni. A remek színésznő, Tilda
tett, és' a Bajcsy-Zsilinszky úton lakott az '56-os for- vagy gyarapítsd tudásodat, vagy kapirgálj más felüSwinton történetéből kiválóan érzékelhető, hogyan .
rqdalomig. A Ramones lassan esett le a zeneipar- leteket a korpuszokon, mert azok is akadnak ~őven,
viszonyult Prmce a zenéhez. A nyolcvanas évek elenak, jóval a feloszlásuk utári: iktatták be őket a Rock vagy adios amigos. Végtelenül szórakoztató és feljén, amikor 11inton először járt New Yorkban, baand Roll Hall of Fame-be, és kaptak Grammy-élet- emelő látni, ahogy af egyik legnagyobb kortárs kölrátja elvitte egy klubba. Álmos volt a repülőút
műdíjat, de aligha ez.a lényeg. A hetvenes évek kö- tőnk, Fenyvesi Ottó átöleli a világot, a világ meg őt.
miatt, hamar haza is akart menni, de végül maradt.
zepének pezsgő New Yotk-i szubkultúrájában olya- Egy kicsit lapogatnak, egy kicsit fojtogatnak. Olyan
Éjfél körül aztán felbukkant Prince, és a Madison
nokkal írták a történelmet, mrnt Lou Reed, Patti őt olvasni; mint Kerouacot a veteményesben. Az
SmitJi, a Blondie, a Television és a Talking Heads. ember egyszerre megy is, meg marad is. Psyché
Square Gardenben lenyomott háromórás koncertje
után ·átszott mé vagy nég órát az ott tartq~k,o,2ó l;'ri nce- 20©9-be n Pa rizsba n_:::__öst:t.2!1E~. e~J~.Ü~i · Ezeknek; .zenekarok11ak: fr előadó__@-ik a dalait . Méditeri;6hée,nrl:e. Minden vi~J;z_afel~ . . ,, _~~;""'*"' -

a zseniális Sign 'O' The Times elején. És akkor
azokról a kis ö hangokról ne is beszéljünk most. Jöjjenek inkább a közhelyek rögtön az elején, hogy Kis
· Nagy Ember meg multiinstrumentalista (ezt mindig csak másodjára tudom leírni), és ami a gitározást illeti, nemzedékem Hendrixe volt ő, a Jel. Mert
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