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GHYMES:

HHééjjaavvaarráázzss

Indulatkifejezõdések, érzelemtelített
szavak, õsképek, õsgondolatok, õs-
kérdések a mûvészi létérzékelés mé-
lyérõl dallamban és versben elmond-
va. Számomra ez a Ghymes-jelenség
tõszavakban megfogalmazva.

Legújabb albumuk, a Héjava-
rázs (2002) � mely a hírek szerint
máris platinalemez � egy tág léptékû
alkotói folyamat soron következõ
lépcsõfokaként értelmezhetõ. Az
Üzenet (1993) a � mind a mai napig
vállalt � népzenei és reneszánsz kere-
teket jelezte; a Tûzugrás (1996) va-
lóban ugrásnak minõsült, hiszen tel-
jes egészében eredeti alkotás; a Rege
(1998) a megtalált saját hang ki-
bomlása olyan � jó értelemben vett �
slágerekkel, mint a Bazsarózsa, a Tánc
a hóban, a Jézus ágyán vagy a Ne nézz
hátra. A Smaragdvárosban (2000)
már bizonyos hangulati elsötétülést
érzékelek, mely az egyéni létszo-
rongás, illetve az ezzel összefüggõ
20�21. századi globalizációs kultú-
raválság hangsúlyosabb megjelení-
téseként értelmezhetõ � gondolok
itt például a Pénz szaga fojtott kezdé-
sére, majd a refrén fanyar, népi meg-
látására: �Terjed a pénz szaga hét or-
szágon, / Büszke a bankos a bõrdívá-
nyon. / Alszik a lány, feje szépen
billeg, / Kétezer év tudomány fel-
szisszen.�

A Héjavarázsban a megkezdõ-
dött alkotói folyamatok bontódnak-
bogozódnak tovább. A folklórala-
pozás láthatatlanná válik: nincs
olyan dal e lemezen � ellentétben a
korábbiakkal �, melyet az avatatlan
fül népzenének hihetne. E tény még-
sem szakítást, sokkal inkább belsõ-
vé válást jelez. A folklórtapasztalat
a mûvészi tudat mélyére süllyedt, a
készen kapott, illetve elsajátított
hagyományos mûvészi formák és
képek innen, a háttérbõl vesznek
részt abban az ihletett elevenségben,
amelybõl a dalok megszületnek. Ke-
vésbé jellemzõ immár a viszonylag
rövidebb zenei, illetve szöveges egy-
ségek rituális-mágikus hatást keltõ
ismételgetése. Hangsúlyosabbá vá-
lik viszont az alkotói önreflexió (a Jo-
hann címû dalban a mûvésszé avató
angyal így alkuszik: �Mennyit kérsz
a mindenért, hogyha semmi ennyi-
ért, / Ujjad fájdul, megbolondul,
rend a lelkedért.�), az egyéni létszo-
rongás (a Vágyalkuban azt halljuk:
�Félnek a szarvasok, / Régi joggal itt
vadásznak / farkasok.�), a lélek té-
pettsége (a Kés a szájban címû dalban
így énekel a szerzõ: �Megriadó kis
állat / Mersze vagyok itt nálad�), a
fanyar kulturális sötéten látás (a Pörög
a mézben: �Üzletel az angyal felszen-
telt ajkadon, / Jól keres a szégyentõl
még szebb mámoron.�), az artiku-
láltság határainak átlépése (gondolok
itt például a címadó dal héjavijjogá-
sára vagy a farkasugatásszerû hang-
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ra máshol, de gondolok a hegedû és
az énekhang hajlításaira és a hang-
technikai torzításokra is), határozot-
tabb a zenei bonyolultság és dinamika
igénye is (rockos és komolyzenei
elemek megjelenése az Állatfarmban
vagy a Johannban például). Ezt a faj-
ta � Szarka Tamás törekvéseit kifejezõ
� mûvészi alakulást egy szóval nyu-
gatiasodásnak, s az eredményt nyu-
gat és kelet bizonytalan, de igen ter-
mékeny mérleghelyzetének nevez-
hetnénk.

Míg Szarka Tamás táltosszerûen
a kereteket feszegeti, vele szemben
Szarka Gyula reneszánsz keresetlen-

sége teremt egyensúlyt. Dalai a bir-
tokát szemlélõ, érzékeny-érzelmes
lélek kifejezõdései. Hírt hoz arról,
mit jelent a lélek nyugalma, mit ér a
megtartó erõ, és mit a megkérdõje-
lezhetetlen életszeretet. Nem vélet-
len, hogy õ énekli � bár testvére írja
� a következõ sorokat: �Mégis ka-
landra fel! / Utad reménység kísérje
el! / Hogyha megérkezel, / Csodál-
jon õsöd, s fogadjon el!�

A Ghymes immár azon a ponton
áll, ahonnan a mûvészõsökre mint
egyenrangú utód tekinthet; az ezzel
járó hatalommal élnie kell.
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