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Megjegyzések

Peregrinusok

A fantasztikus KLEZMER
Nem mintha nem tudtam volna, mi a Klezmer. Van kazettám, amit az autóban
hallgatok, ha nem akarok elaludni vezetés közben, és van CD-m, amit reggelenként teszek fel, ha rossz hangulatban ébredek. Egy perc után már ugrabugrálok és
mégiscsak jól kezdődik a nap.
Na de „egte” Klezmer koncerten még nem voltam. Október 10-én végre erre is
sor került Koppenhágában a Fekete Gyémánt-ban a zsidó újév „hagyományos”
megünneplése alkalmából most másodszor. De ahogy Samuel Rachlin mondta
bevezetőül: „minden hagyománynak van egy kezdete”. Rachlin egyébként egyenesen Washingtonból repült Koppenhágába, hogy bemutassa a Budapest Klezmer
együttesét a koppenhágai közönségnek. Meg is érdemelték, mert betöltötték a Királyi Könyvtár egész koncerttermét.
A kicsit túl hosszú bevezető és a koppenhágai Mazel együttes méltó bemelegítője után végre színpadra lépett, mit lépett: robbant! Fegya és csapata. Egy pillanat alatt markukban volt a közönség. Igazi profi módon a tehetség és teljes odaadás szerencsés keverékével nem kellett hozzá sok, hogy magukkal ragadjanak. A
lábakban maguktól dobogott a ritmust, a kezek tapssal kisérték a zenét, biztos sokan dúdoltak is, de azt szerencsére nem lehetett hallani.
Inspirálják és stimulálják egymást, A dialógusok és összjátékok tűzijátékszerű
sziporkázása szinte követhetetlen a szemnek és fülnek. Úgy tűnik, fáradhatatlanok, de persze óriási rutin és hosszú évek gyakorlása áll a munkájuk mögött. Nem
is tudom, hogy kit emeljek ki, hiszen olyan harmónia és együttműködés uralja a
zenekart. Azért a hegedűs Gazda Bence virtuozitása mégiscsak szót érdemel, az
icipici vékonyka harmonikás Nagy Anna, aki ha termetével nem is, de tehetségével felér a nevéhez. Kohán István klarinétos a világ bármelyik zenekarában megállná helyét. Jávori Ferenc pedig – hát kezdjük ott, hogy megalapította a
Klezmert. Összetoborozta ezt a fantasztikus együttest és olyan zenét komponált,
hogy még a legedzettebb zeneértők is alig tudták követni a váltásokat. Fantázia,
humor, érzelem, energia, egyszóval ÉLET csupa nagybetűvel.
Azt hiszem azon az estén mindenki feldobva ment haza és még sokáig nem tudott elaludni, mert bizsergett a szíve és a fülében visszacsengtek a dallamok.
Mit mondjak, felejthetetlen este volt, és aki nem jött el, az holtáig bánhatja, hacsak nem lesz olyan szerencséje, hogy még visszatérnek ide a Klezmerék lehetőleg minél előbb.
Anna Berthelsen
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Vá pudd shukomo ikede
vá jimla gulmo buglavi ele
vá leli gulmo ni dede
vá odda dzsárumo he! jaman!
Szél völgye farkas fészke
mért nem őriztél engem
mért nem segítettél engem
most nem nyomna kő! ajaj!
Könnyemmel mosdattalak
hajammal törölgettelek
véremmel itattalak
mindig szerettelek! ajaj!
Földed tüskét teremjen
tehened véres tejet adjon
asszonyod fiat ne adjon
édesapád eltemessen! ajaj!
1.1 Az íráskép formaszerkezete
A vers, mint ahogy alcíme is mutatja, két részből áll: a képzelt eredetiből és a
képzelt fordításból. A külső formát tekintve a kettő egymással megegyezik: mindkét részt három négysoros versszak alkotja, melyek mindegyike nagy betűvel kezdődik és felkiáltójellel zárul. A sorok hosszúságában nincs különösebb eltérés.
Minden versszak egy mondat, és - mindkét változat első versszaka első és második sorának kivételével - minden sor egy-egy szabályos tagmondatból áll. A tagmondatok között vessző nincs, az utolsó sorokban azonban két felkiáltójel is látható. Összefoglalóan: a vers szabályos felépítésű, egymással szimmetrikusan elhelyezkedő ortográfiai és interpunkciós megfelelésekkel.
1.2 A megjelenítő valóság elemei
Fiktív a megjelenítés a vers első, "képzelt eredeti" részében. Más nem is lehet,
hiszen a nyelv is fiktív. Mintha valami ősi, a történelem homályába burkolózó és
ebben a messzeségben érthetetlenné vált nyelv hangjai szólnának a sorokban. Az
érthetetlenség azonban más alapon is magyarázható: a magyar ősköltészet rituális
varázsszövegei már saját korukban is érthetetlenek voltak. A varázslásnak épp ez
a lényege. Valótlanná akarja tenni a valóságot, a világot új formában kívánja megteremteni. Ennek eszköze lehet a nyelv is, egy olyan formában, amely ezt a meg-

