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segítségével, de többnyire személyesen jutatta el az északi országok olvasókhoz. 
A kötetet különféle rendezvényeken (Kolozsváron, Budapesten, Koppenhágában, 
Lundban, Oslóban és Stockholmban), szépszámú közönség előtt mutatták be a 
szerkesztő és munkatársai.  

Három alkalommal, a szerkesztő költségére összesen 100 darab, az Ághegy 1-
10 számát pdf-ben tartalmazó CD-lemezt készítettünk és ajándékoztunk a lapfo-
lyam tartalmának ismertetése és népszerűsítése céljából. 

2004 végén elkészült az Ághegy II. kötetének nyomtatásra alkalmas változata 
(6-10 szám, 644-1354 oldal). Kiadására eddig 37-en, összesen 10 000 koronát fi-
zettek Svédországból, Norvégiában pedig Kovács Ferenc szerkesztőhelyettes 
5000 norvég koronát gyűjtött. A Magyar Nyelv és Kultúra Nemzetközi Társasá-
gának ügyvezető elnökének, Komlós Attilának a segítségével a szerkesztő több 
alkalommal támogatásért folyamodott és legutóbb ígéretet kapott arra, hogy a má-
sodik kötet hamarosan nyomdába kerül. A Nemzeti Kulturális Minisztérium nem-
rég 500.000 forintot ítélt meg az Ághegy támogatására.  

Ezért a Társaság tovább folytatja támogatóinak toborzását, felkészülve arra, 
hogy az Ághegy II. kötetét mindenképpen megjelenteti 2006-ban, s a befolyt ösz-
szegtől függően a III.- kötetet is mihamarabb nyomdába adja. Az Ághegy lapfo-
lyam képzőművész alkotói eddig több mint félszáz különféle munkájukat adomá-
nyozták erre a célra, amelyek nagy részét, két, a társaság által szervezett kiállítá-
son bemutattuk, és jótékonysági árverésen pénzzé tettük. 

A SMOSZ támogatásával – a II. kötet megjelentetése céljából elkülönített ösz-
szegen kívül - az Ághegy - Liget Baráti Társaság vagyona 2006 elején: 3163 svéd 
korona. 

 
A Társaság tevékenységének terve 2006-ban 
 
- Az elkészült Ághegy 11-13. (1354-1692 oldal) számának véglegesítése, a vi-

lághálón való megjelentetése, valamint a III. Ághegy kötet nyomdai előkészíté-
se – Szerkesztő, honlapszerkesztő 

- A tagtoborzás folytatása, a tagok névsorának naprakész kiegészítése lista ki-
egészítése a tagok elérhetőségi adataival, beleértve a családtagok feltüntetését is, 
amit a SMOSZ is igényel -  Közös feladat. 

- A SMOSZ- tagdíj átutalása. Tagonként 6 korona. A legutóbbi átutalás 232 tag-
létszámmal történt - Pénztáros 

- Támogatás elnyerése pályázatok útján. Támogatás igénylése a SMOSZ-tól.- 
Elnökség, titkár, pénztáros. 

-A második kötet bemutatóinak szervezése. (Ígéretet kaptunk a stockholmi Ma-
gyar Nagykövetségen, a Stockholmi Magyar Ökumenikus Önképzőkörben, a Ma-
gyar Házban, a az Idős Magyarok Klubjában Koppenhágában a Hamvas Béla 
Klubban,  és Oslóban, az Irodalmi Körön. Meghívtuk Pomogáts Bélát és Komlós 
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ad rólunk, anyagi biztonságban pedig beváltja ígéretét, s egyszer kiad egy svédor-
szági különszámot is. Addig pedig... Nos, addig keresse mindenki, akit az itteniek 
élete és munkája érdekel, a Peregrinus Klubot a világhálón. 

 

 

 

Veress Zoltán 

 

 

    „...az idegek borzongjanak..." 
 

   Weöres Sándor költészetéről angolul, Svédországban 
 

Doktori disszertációmat Form and Philosophy in Sándor Weöres' Poetry cím-
mel az uppsalai egyetem finnugor tanszékén írtam 1998-1999-ben. Könyv formá-
ban az Acta Universitatis Upsaliensis. Studia Uralica Upsaliensia sorozatban je-
lent meg, annak harminckettedik köteteként. 
A téma, Weöres Sándor költészete, számomra kezdettől fogva magától értetődő 
volt. Hiszen Weöressel valamiféle lelki közösségben éltem a vele való első talál-
kozásom, gimnazista éveim óta. A Pécsi Tanárképző Főiskola magyar-angol sza-
kán ez az ösztönös érdeklődés egyre fokozódott, de akkor már inkább tudományos 
irányban módosult. Mégsem hittem volna annak idején, hogy ez a téma egyszer 
más országban, más nyelven és más név alatt - Fényes Zsuzsának hívtak akkor - 
doktori disszertációvá érik. 

Weöres Sándorról természetesen sok tanulmány született Magyarországon is, 
külföldön is. Így hát nem szűkölködtem anyagban vizsgálataim során. A probléma 
inkább az volt, hogy mit válasszak és az adott forrást hogyan alkalmazzam. Há-
rom Weöres-monográfiát forgattam különösen gyakran: Tamás Attila Weöres 
Sándor című, Bata Imre Weöres Sándor közelében és Kenyeres Zoltán Tündérsíp 
című könyvét. Ezekben a monográfiákban közös a költői pálya időrendben való 
bemutatása, de ugyanakkor egy-egy téma hangsúlyozott, külön fejezetben való 
tárgyalása is. Az én munkám, szerkezetét illetően, egy lényeges tekintetben eltér 
ezektől a tanulmányoktól. Nem időrendi sorrendben tárgyalja Weöres műveit, ha-
nem - egy formai elemzésből kiindulva - költészetfilozófiai összefüggéseiben tár-
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ja fel őket. 
Célom nemcsak a szöveg sokoldalú megközelítése volt, hanem az is, hogy a 

szöveg és a szövegvilág közötti strukturális egyezéseket megtaláljam, hogy ezáltal 
megvilágíthassam a költői forma és a filozófia gyújtópontjait. Az e célból kivá-
lasztott versek meghatározott költészetfilozófiai köröket képviselnek, amelyek a 
weöresi világot a lehető legnagyobb teljességében engedik feltárni. 

Kutatásaim alapjául az 1975-ben harmadik, bővített kiadásban megjelent, há-
rom részes Egybegyűjtött írásokat vettem. A versek angolra fordítása minden 
esetben az én munkám. Ennek elsődleges oka az, hogy pontos nyersfordításra tö-
rekedtem, hiszen egy, a nyelvi formán alapuló strukturális elemzés csak nyersfor-
dítás alapján válhat hozzáférhetővé egy magyarul nem tudó olvasó számára. A 
nyersfordítás nem ad vissza olyan lényeges formai elemeket, mint például a rím 
és a ritmus; ezért elkerülhetetlen a magyarul nem tudó olvasó számára is, hogy a 
magyar szöveget szemmel tartsa. De nemcsak a formai elemek lefordíthatatlansá-
ga okoz problémát; ilyenek a nehezen hozzáférhető költői képek is. 

Mivel minden verselemzés alapja maga a vers, kiindulópontom minden esetben 
a szöveg volt. Ezt a felfogást támogatják Weöres versesztétikai tárgyú nyilatkoza-
tai is, melyekben saját versírási módszeréről szól. "Mindig különböző struktúrák, 
különböző mozgáslehetőségek jelentkeznek, és azokhoz csak véletlenül társul az 
irodalmi téma, vagy esetleg még véletlenül sem" - idézi Simon István. Egy másik 
nyilatkozatban ezt olvashatjuk: "...a forma, a struktúra sokkal jobban vonzott, 
mint azok a tartalmak, amelyek költészetté válhatnak." Kenyeres Zoltán pedig így 
fogalmazza meg a lényeget: "A nyelvi funkcióra való összpontosítás, a formának 
feladatként való megjelenése az a pont, ahol Weöres irodalomszemléletének lé-
nyegéhez jutunk el." Az általam alkalmazott, a külső formából kiinduló elemzési 
módszer ily módon tehát Weöres versírási módszeréhez is alkalmazkodik. 
Weöres kibontakozó költészetének - a harmincas évek elején - keretet ad az az 
irodalmi kifejezésformákban történt paradigmarendszer-változás is, amely a ma-
gyar költészetet az európai költészetekkel egy időben az avantgarde irányzatok 
fokozatos eltűnésével egy másfajta, egyéni utakon érlelődő költészet színterévé 
tette. Weöres költészetében az új paradigmák egyfajta elioti köntösben jelennek 
meg, amiről maga így vall: "Azok közé szeretnék tartozni, akik, mint T. S. Eliot, 
költészeti doktrína nélkül legjobb hajlamukat követik, maximális értékre töreksze-
nek, ellanyhulásuk ellen makacsul küzdenek, de semmiféle elrugaszkodó vagy 
kordában tartó elméletük nincsen. Hol hagyományosak, hol újítók, hol érthetők, 
hol érthetetlenek, aszerint, hogy az éppen jelentkező kifejeznivalónak mi felel 
meg leginkább." 
A szöveg külső formájából kiinduló vizsgálatban a szöveg a legnagyobb szeman-
tikai egység. Az irodalmi mű megközelítése szövegtani alapon szükségszerűen 
csak komplex elemzés alapján történhet, mely természetes módon merít más 
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Az Ághegy-Liget Baráti Társaság további útja 
 

Nyílt levél az Ághegy és a Magyar Liget olvasóihoz, az Ághegy-Liget Bará-
ti Társaság jelenlegi és jövendőbeli tagjaihoz, valamint minden kedves érdek-
lődőhöz 

 
A Stockholmban bejelentett és a nyilvántartásban 802421-6841 számot viselő 

skandináviai Ághegy-Liget Baráti Társaság (Ághegy-Liget Vänskapsförening) a 
Lundban alapított, egykori Magyar Liget Társaság alapjaira építkezik, és az Ág-
hegy című skandináviai magyar irodalmi és művészeti lapfolyam alkotóival, tá-
mogatóival és barátaival együtt több mint kétszáz lehetséges tagot számlál. Célja, 
az intézményes támogatást többnyire nélkülöző két lap éltetése, terjesztésének, 
népszerűsítésének és anyagi támogatásának szervezése, a magyar irodalmi és mű-
vészeti rendezvények, találkozások, együttlétek rendszeresítése a skandináv or-
szágokban.  

A Társaságot, megalakulásának második évében, 2005. szeptember 5-én tagjai 
sorába fogadta a Svédországi Magyarok Országos Szövetsége. 

 
A Társaság eddigi tevékenységének összefoglalója 
 
Az Ághegy-Liget Baráti Társaság a Magyar Liget, (ISSN 1404-7780) a dél-

svédországi magyarok családi lapja fennállásának ötödik, az Ághegy (ISSN 1650-
8483) skandináviai magyar irodalmi és művészeti lapfolyam negyedik évében 
alakult, a két lapot alapító Tar Károly író és szerkesztő kezdeményezésére. A két 
lap munkatársainak segítségével (Balázs Viktória, Békássy Albert, Benzcédi Ilo-
na, Boross Kálmán, Gergely Edo, Kasza Imre, Kovács Ferenc, Kónya Balázs, 
Lázár Ervin Járkáló, Maros Miklós, Molnár Gergely, Ortman Mária, Patachich 
Csilla, Szakács Ferenc Sándor, Szalontai Éva, Szente Imre, Ungvári Tamás, 
Várkonyi Erika és sokan mások) a Magyar Ligetnek 25, (egyenként 18-32 olda-
las, több száz példányban sokszorosított), az Ághegynek 10 száma (1-1354 oldal, 
az 1-5 szám, 1-644 oldal nyomtatásban 600 példányban) jelent meg. Mindkét lap, 
Balázs Viktóriának köszönhetően, a világhálón is olvasható és letölthető.  

Kiadványaink intézményes anyagi támogatás nélkül (a SMOSZ, az oslói és a 
stockholmi magyar nagykövetségek és a Magyar Nyelv és Kultúra Nemzetközi 
Társasága erkölcsi támogatásával) működik, ingyenes, a szerzők, a szerkesztők és 
a honlapszerkesztő társadalmi munkájával készül.  

Az Ághegy kötetben való megjelenését három skandináv országból 56-an támo-
gatták kisebb-nagyobb összeggel, a begyűjtött 1250 eurót a szerkesztő 670 
euróval kiegészítve, három olcsó nyomda közül a kolozsvári NIS Kiadó ajánlatát 
elfogadva jelentette meg, és az Ilona’s Vállalat (Rosenheim Ilona), Kovács Fe-
renc, Moritz László, Veress Molnár Pál tiszteletes és munkatársai valamint mások 
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Sándor, Vörösmarty Mihály költeményeiből. Hazaszeretet, szabadságvágy költői 
megfogalmazásban szállt felénk ezekből a versekből. A jó öreg kocsmárosnál, a 
walesi bárdoknál szinte villámok cikáztak, remegett a légtér a szavaló körül. 
Szűknek éreztük a termet e márciusi zúgás befogadására. 

„Emlékem elől ne fussatok…” írja Szendrey Júlia naplójában. Németh Ervin, a 
darab szerzője mai, prózaibb nyelven úgy értelmezi Júlia e óhaját, hogy „soha ne 
felejtsem el azokat a szép napokat”.  

Mi sem feledjük el ezt a szép márciusi délutánt. 
Boross Kálmán 

 

Mayer Hella rajza 
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elemzési módszerekből, mint például a genetikus, lélektani, strukturalista, szöveg-
magyarázó (ún. explication de textes), generatív, matematikai-statisztikai vagy 
összehasonlító módszerekből. 

A különféle komplex elemzési módszerek a szöveget szintekre tagolják. 
Szathmári István például hat szintet különböztet meg: az akusztikai, a szó- és ki-
fejezés-készleti, a szintaktikai, a képi, a szövegen és a nyelven kívüli szinteket. 
Bengt Landgren szövegelemzései a következő szintek alapján történnek: tipográ-
fiai-vizuális, szintaktikai, ritmikus struktúrai, fonetikai, grammatikai és szemanti-
kai szint. Hankiss Elemér Az irodalmi mű mint komplex modell című munkájá-
ban a vers szerkezeti modelljét négy szint kapcsolatában vázolja: nyelvi összefüg-
gések szintje, valóságmozzanatok és jelentések szintje, értékmozzanatok szintje és 
kompozíciós összefüggések szintje. Szabó Zoltán globális stilisztikai elemzései 
egy, a szöveget minden egységében meghatározó szövegszervező elvből indulnak 
ki. A szövegszervező elvnek alárendelt a szövegkohézió, amely Szabónál általá-
ban egy fókusz jellegű, integráló erejű mondat, amelyből az adott mű stílusának 
összes alkotóeleme levezethető. Széles Klára a művet különböző nyelvi és nyel-
ven kívüli hálózatok rendszereként értelmezi, melyek egy meghatározott fókusz 
körül csoportosulnak. A fókusz lehet konkrét, mint egy integráló erejű mondat 
vagy egy trópus, de lehet elvont is, mint például a mű ritmusa vagy társadalmi-
történelmi tényezők. 

A fentiekben vázolt komplex elemzési módszerek, melyek a művet a maga glo-
balitásában fogják fel, mind erős hatást gyakoroltak önálló elemzési módszerem 
kialakítására. Az ezekből felhasználtakat kívántam ötvözni munkámnak a címben 
megjelölt tárgyával és Weöres saját versesztétikai nézeteivel. Az így kidolgozott 
verselemzési módszer két fő tartópillére az elemzések alapjául szolgáló szöveg és 
az azon keresztül feltáruló szövegvilág, úgy is mint Weöres költészetfilozófiájá-
nak formai foglalata. 

Disszertációm fő tartalma hat vers elemzése. Az elemzett hat vers azokat a te-
matikai köröket veszi alapul, amelyek szerintem a legteljesebb módon tükrözik a 
költői formában testet öltött filozófiát. A teljesség igénye azonban megtorpan ma-
gán a weöresi filozófián, amelyben csak A teljesség felé létezik, mint ahogyan ezt 
egyik kötetének címe is mutatja, és ahol minden egyben önmagának az ellentéte 
is - amiből az következik, hogy a teljesség sem egyértelműen teljesség. Vagy 
ahogy Weöres a Dalok Naconxypanból című versében írja: 

 
Szemeddel az egész tengert halászod 
S horoggal mit fogsz? Egynéhány halat. 
 

Mindezen tényezők keretet szabnak tehát a teljesség igényének. Tudatában annak, 
hogy az általam említett tematikai körök újabbakkal egészíthetők ki - a mű terje-
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delme is keretet szab a teljesség igényének -, munkám négy kört ölel fel: a sze-
mélytelenség, az otthontalanság, a harmónia és a teljesség keresése problematiká-
ját. A személytelenség problematikájával foglalkozó első rész három módon kö-
zelíti meg a témát: az egyes szám második személyében, a teljes metamorfózisban 
és a más nyelvi formában megnyilatkozóval. Az elemzett versek ebben az első 
körben a következők: a Rongyszőnyeg sorozat 76. darabja (A hársfa mind virágzik 
kezdetű vers), A benső végtelen és a Barbár dal című versek. Az otthontalanság 
problematikájával a Magna Meretrix, a harmóniáéval az Atlantis, a teljesség kere-
sésével pedig a Harmadik szimfónia című versek elemzésének útján foglalkozom. 

A hat vers elemzése azonos struktúra szerint történik. Az elemzés két fő részből 
áll: a szöveggel és a szövegvilággal foglalkozóból. A versek megközelítésének 
kiindulópontja tehát a közvetlen anyagi minőségében létező szöveg, ahol a fő 
vizsgálati szempontok a következők: az íráskép formaszerkezete, a megjelenítő 
valóság elemei, a retorikai-stilisztikai szerkezetek, a verstani eszközök és a nyelvi 
szerkezetek. Mivel a megjelenítő valóság elemeivel foglalkozó rész fontos sze-
mantikai tartalom hordozója, ez a szövegszervező elvre és a mű fókuszára is kö-
vetkeztetni enged. E két minőség áthatja mind a szöveggel, mind a szövegvilággal 
foglalkozó összes szintet. A szövegvilággal foglalkozó rész három fejezetből áll: 
a témával, a hasonló témakörű versekkel és Weöres költészetfilozófiájával foglal-
kozókból. Ez az utolsó szint zárja le azt a kört, amelyet a tematikai kör címbeli 
megjelölésétől a szöveg és a szövegvilág vizsgálatán át a költészetfilozófiával 
foglalkozó részig megtettünk. Az utolsó rész, felhasználva az elemzés útján meg-
állapítottakat, a szöveget és a szövegvilágot a maga egységében próbálja értel-
mezni. 

Mivel az elemzés szempontjai mind a hat versben azonosak, úgy érzem, ele-
gendő az alkalmazott módszert egy vers példáján bemutatni. Mind tárgyi, mind 
terjedelmi szempontból a Barbár dal rövid elemzését tartom leginkább helyénva-
lónak. 

Dzsá gulbe rár kicsere  
áj ni musztasz emo  
áj ni mankütvantasz emo  
adde ni maruva bato! jaman!  
 
Ole dzsuro nanni he  
ole csilambo ábábi he  
ole buglo iningi he  
lünlel dáji he! jaman!  
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„Emlékem elől ne fussatok…” 

 
Vita, alkudozás, tétovázás előzte meg az idei március 15-i ünnepi műsort szer-

te Svédországban. Jóval költségesebbnek ígérkezett, mint az előző hasonló ren-
dezvények, ráadásul bizonyos későn érkezett feltételeknek nem tudtunk megfelel-
ni. Bérelt helyiségünk Lundban nem felelt meg a követelményeknek. Amikor 
megérkeztek vendégeink s hozzáfogtunk a technikai- s egyéb berendezés kirako-
dásához döbbentem rá, hogy ez az előadás nem lesz „hasonló” az eddigiekhez. 
Két órát dolgoztunk folyamatosan, mire minden a helyére került. Hála a művé-
szek rugalmasságának termünk végül is alkalmassá vált kamaraszínházi előadás 
lebonyolítására. Amikor közeledett a kezdés időpontja már csak a közönség hi-
ányzott. Az akadémiai tíz perc leteltével is csak körülbelül húszan “tolongtunk” 
az első sorokban. Szerencsénkre a művészek erre nem ügyeltek. Úgy játszottak, 
mint telt ház előtt. Játszottak!? Nem, amit műveltek az nem játék volt, legalábbis 
nem éreztük annak. Szendrey Júlia élete három képbe sűrítve sorsának három 
meghatározó szakaszát elevenítette fel. A darab színskálája nagyon egyszerű. Az 
első kép minden perce, minden mozzanata vakítóan fehér. A második kép egyik 
fele még fehér, a másik már fekete. A harmadik kép éjfekete. Csak fehér és feke-
te; árnyalatok, átmenetek nélkül. Az érzések szédítő magasságokból egyszerre 
zuhannak le ugyanolyan szédítő mélységekbe.  

Az első képben két csapongó, életvidám fiatal egymásra találása, határtalan sze-
relme, fergeteges temperamentuma mindenkit magával ragadott.  

A második kép első felében Júlia még mindig fülig szerelmes, de már boldog 
feleség is. E nirvánai állapotnak vet véget Petőfi halálhíre. Drámai, könyörtelen 
fordulat fehérről feketére. 

A harmadik kép az első kép ellenpólusa. A haláltusáját vívó, életének rejtelme-
it, szenvedéseit, a megalkuvásokat, önfeláldozását feltáró nő egyre halkuló, végül 
teljesen elhaló vallomása. 

A dráma átélése oly erős, hogy a tapsot is szívesen elhagynánk, csak hogy ne 
zavarjuk a síri csendet. Aztán mégis megtörik a varázslat, húsz pár kéz tapsol a 
nézőtéren. Az előadás legalább száz hálás néző, elismerő tapsát érdemelte volna!  
Pataki András remek rendezése, Kalocsai Andrea és Mezei Zoltán alakítása olyan 
művészi élményben részesített bennünket, amilyennek itt fent északon és magyar 
nyelven csak nagyon ritkán örülhetünk. 

Nem feledkezhetünk meg a technikai személyzetről sem. Kovács Ferenc fiával, 
Szabolccsal a hang- és fényvezérlést végezte. Nélkülük az előadás rengeteget 
vesztett volna értékéből. A fényhatások mindig ott és akkor jöttek, amikor azok 
legtöbbet segíthettek a dráma kidomborításában. 
A műsor második felében Pataki András, előadóművészként is bemutatkozott a  
„Zúg március” című irodalmi összeállításával, többek között Arany János, Petőfi 
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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 reggelen-
ként 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 egye-
nesen Washingtonból repült Koppenhágába, hogy bemutassa a Budapest Klezmer 
együttesét a koppenhágai közönségnek. Meg is érdemelték, mert betöltötték a Ki-
rályi Könyvtár egész koncerttermét.  

A kicsit túl hosszú bevezető és a koppenhágai Mazel együttes méltó bemelegí-
tője után végre színpadra lépett, mit lépett: robbant! Fegya és csapata. Egy pilla-
nat alatt markukban volt a közönség.  Igazi profi módon a tehetség és teljes oda-
adás szerencsés keverékével nem kellett hozzá sok, hogy magukkal ragadjanak. A 
lábakban maguktól dobogott a ritmust, a kezek tapssal kisérték a zenét, biztos so-
kan 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, fáradhatatla-
nok, 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 tehetségé-
vel felér a nevéhez. Kohán István klarinétos a világ bármelyik zenekarában meg-
állná 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 tu-
dott elaludni, mert bizsergett a szíve és a fülében visszacsengtek a dallamok. 
Mit mondjak, felejthetetlen este volt, és aki nem jött el, az holtáig bánhatja, ha-
csak nem lesz olyan szerencséje, hogy még visszatérnek ide a Klezmerék lehető-
leg 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: mind-
két részt három négysoros versszak alkotja, melyek mindegyike nagy betűvel kez-
dődik és felkiáltójellel zárul. A sorok hosszúságában nincs különösebb eltérés. 
Minden versszak egy mondat, és - mindkét változat első versszaka első és máso-
dik sorának kivételével - minden sor egy-egy szabályos tagmondatból áll. A tag-
mondatok között vessző nincs, az utolsó sorokban azonban két felkiáltójel is lát-
ható. Összefoglalóan: a vers szabályos felépítésű, egymással szimmetrikusan el-
helyezkedő 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 meg-
teremteni. Ennek eszköze lehet a nyelv is, egy olyan formában, amely ezt a meg-
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változtatni kívánt valóságot tükrözi. A nyelv átalakul, új szimbolikus formát ölt. 
A megértés tehát nem a nyelv logikai síkján működő szabályok szerint történik, 
hanem ősi, rituális szabályok szerint. 

A Barbár dal esetében segítségünkre van a fordítás - bár ez a fordítás is kép-
zelt, vagyis minden a valószínűtlenség szférájában mozog. A képzelt eredeti sza-
vainak jelentésére mindazonáltal egyedül a képzelt fordításból lehet következtet-
ni. 

Mint az emberiség tudatában megfogant legelső lírai énekek többségében, itt 
is természetfeletti erőket idéz az első sor. Mind a szél, mind a farkas tiszteletet 
követel az első embertől, aki ezeknek a nála hatalmasabb erőknek a védelmét ke-
resi. Feltételezhető, hogy ezekhez az erőkhöz folyamodnak panasszal az első vers-
szak sorai. Kő nyomja a panaszok megszólaltatóját, minden valószínűség szerint 
sírkő. Aki tehát szól, már a föld alatt van, és segítséget többé nem kaphat. A min-
dennapi élet mozzanatait tartalmazza a második versszak. A könnyekkel való 
mosdatás, a hajjal való törölgetés és a vérrel való itatás azonban a képeknek misz-
tikus jelleget kölcsönöz. Ugyancsak a mindennapi élet képei villannak fel a har-
madik versszakban, általában pozitív töltésű képek, itt azonban negatív tartalom-
mal telítődnek, és minden a végkifejletet sugalmazza. Az utolsó versszak minden 
sora átok, amely a való világ tárgyain keresztül egyre fokozottabban érezhető. A 
fokozás végső pontja, a halál a legsúlyosabb átok, mely ugyanúgy sújtaná a bajok 
okozóját, mint azt, aki már a sírban van. 

A vers alapvető szövegszervező elve a párhuzamos mondatszerkesztés, a 
paralelizmus. A gondolatritmusként is értékelhető kompozíciós módot erősíti a 
tagmondatok egymásutániságában érezhető fokozás. A vers centrumaként egyet-
len szót tudnék megnevezni, ennek a szónak azonban a képzelt eredeti és a kép-
zelt fordítás vetületében két változata van: jaman! - ajaj! Minden képzeleti, érzel-
mi tartalom ezekben a szavakban összpontosul. Nehéz gondolati tartalomról be-
szélni olyan mű esetében, amelynek mindkét formája fiktív. A gondolati tartalom 
módosul a forma által, maga is fiktívvé válik. Egyedül az érzelmi tartalom valós 
mindkét változat esetében, melyekben a hangulati tartalom az ősnyelvi formát 
megőrző indulatszóban, illetve annak fiktív formájában realizálódik. A fiktív for-
mát azonban az érzelmi tartalom hitelesíti. 

1.3 A retorikai-stilisztikai szerkezetek 
A szavak jelentésének ismerete hiányában egyedül a forma adhat eligazítást 

a képzelt eredeti változatában. Paralelizmus, mint szövegszervező elv és a fokozás 
formai alapon való érvényre jutása jól követhető az azonos alakú szavak szimmet-
rikus elhelyezéséből. Több sor kezdődik azonos szóval (áj, ole, vá), ami mint reto-
rikai alakzat az anaphora kategóriájába tartozik. De előfordul ismétlés a sorok vé-
gén is (emo, he), vagyis itt epiphorával van dolgunk. Az anaphora és az epiphora 
összekapcsolása adja a komplexió alakzatát. A versben ez az alakzat az első és a 
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           2003. nov. 29-30. Union Chapel és Queen Elizabeth Hall - London 
           2003. dec. 6.  Union Chapel - Wuppertal  
           2003. dec. 6.  Wuppertal 
           2003. dec. 7.  Düsseldorf 
           2004. március 18-21. Musik Musee - Malmö, Stockholm 
           2004. szeptember 26. Concertgebouw Amsterdam és ezt követően a 6.
hollandiai turné 
           2004. október 24. Pozsony Studio-L Színház 
           2004. november 14.  München, Gasteig 
           2005. február 27.      Stockholm 

 
   Az együttes-
ről  „Yiddish  
Blues" címmel 
négy évig for-
gatták a BKB-
ról szóló port-
ré-dokumen- 
tum filmet, 
amely végig-
kíséri a próbá-
kat, a koncer-
teket, bepil-
lantást enged a 
mu z s i ku s o k 
privát életébe 
és a zenekar-
nak, mint egy 
családnak, az 

együtt töltött vidám óráiba. De egyúttal - így hozta a sors, viszont éppen ettől is 
olyan értékes és megismételhetetlen a film -, végigkövette a csapat "drámai szemé-
lyi változásait", fájdalmas búcsúzásait, a meghirdetett próbajátékon: a boldog egy-
másra találást is. A filmet 2004. decemberében mutatták be a mozik. A fim készítői: 
Péterffy András és Nagy Ernő.  

Ezzel párhuzamosan amerikai-magyar koprodukcióban készült egy másik film, 
a „Magisches Klezmer / Le magie klezmer", melyet az ZDF/ARTE német-francia 
televízió rendelt meg, és ezen a csatornán is került bemutatásra 2005. május 22-én. 
Ez a film is a klezmer zenéről szól, melyben főszerepet kap az együttes, - mint a 
műfaj egyik kiemelkedő képviselője.  

Jávori Ferencet, mint a klezmer-zene gyűjtője, szerzője és zenekarának hangsze-
relője. A team: Vittoria de Bruin (producer) és Novák Emil (rendező)  
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           1997   Holland és belga turné – 47 koncert 
           1997   Prága 
           1998   Genova, Palazzo Ducale 
           1998   Jeruzsálem, izraeli turné 
           1998. November, Princeton University - Richardson Auditorium, N.J.; 
New York - Consulate Generale; Washington Hights; City Play House - Toronto; 
Washington - Hungarian Embassy 

           1999. október 16-31., Europalia és egyéb koncertek Frankfurt, Stuttgart – 
Sindekfingen, Brüsszel, Antwerpen, Brakel, Vaals, San Dona’ de Piave - Olaszor-
szág 

           1999   Pozsony, -Szlovákia 
           1999   Gasteig - München 
           2000. Március - Beverly Hilton, International Ballroom; New Port Beach; 
Palm Springs (Los Angeles) 
           2000   MittelFest 2000-Cividale del Friuli, Olaszország 
           2000   Nethanya, Izrael - 11 koncert 
           2000   Aarhus, Dánia 
           2000. dec. 13. Auditorium di Milano: "Festa della Luce", - in memoriam 
Sir Yehudi Menuhin. (A Nemzetközi Yehudi Menuhin Alapítvány olasz kurátorá-
nak, Gianfranco di Bosio úr személyes meghívására) 
           2001 márc.-ápr., Hollandia 
           2001. április  Birmingham - Alabama, USA 
           2001. júl.-aug., Lucille  - a BKB részt vett Franciaországban Tony Gattlif 
"Swing"-című filmjének forgatásán 
           2001. szept. 2. , Helsinki 
           2001. okt. 23. Concertgebouw Amsterdam 
           2001. nov. 9. Zürich - Volkshaus 
           2001. November, München 
           2001. nov. 24., Stockholm - Södra Theater 
           2001. December, St. Gallen - Tonhalle 
           2002. február Joyce Theater, OFF Broadway - New York: "Purim" - a 
Győri Balettel, New Jersey street-fesztivál 

           2002   Il suoni delle Dolomit - kulturális fesztivál Bolzanoban; 
Trentino   

2002 - hegyi unplugged koncert 
           2002   Purim és koncertek Németországban 
           2002   Róma: "Purim" előadások színházban, és koncertek a Spanyol lép-
csőnél 
           2002. okt. 1-28, liegende Bauten - Hamburg 
           2002. 12.14.  Nyitra, Szlovákia 
           2003 március Erfurt, Németország 
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második versszak viszonylatában tárgyalható, az áj-emo és az ole-he szavak kap-
csolatában. A gondolatritmus egyik formája a refrén. Ilyen a mindhárom versszak 
utolsó szavaként szereplő szó: jaman! Az említett formai elemek arányos ismétlő-
dése arányossá, szimmetrikussá teszik a verset. 

A képzelt fordításra térve, már nemcsak a formai sík, hanem a tartalmi sík 
retorikai stilisztikai szerkezeteit is nyomon követhetjük. A képzelt eredetire oly-
annyira jellemző paralelizmus a képzelt fordításban is jelen van. A szavak jelenté-
sének ismeretében a gondolatritmus, mint fő strukturáló elv is egyértelművé válik. 
Ehhez kapcsolódik az itt is érvényesülő fokozás, de itt már nem mennyiségi, ha-
nem minőségi alapon, vagyis szemantikai értelemben, amikor a gondolati egysé-
gek minden egymás után következő sorban egyre nagyobb intenzitással közeled-
nek a végkifejlethez. Az anaphora, epiphora és a komplexió alakzatai itt is megta-
lálhatók, ritkábban azonban, mint a képzelt eredetiben. A refrén elhelyezkedése 
teljes megegyezést mutat a képzelt eredeti változatával. A szintagmák közötti 
írásjelek hiánya az aszindeton alakzatára utal. Hangalakzatként a protézis említhe-
tő a refrén ajaj! szavában. Az indulatszó általánosan használt formája tudvalevő-
leg a jaj! variáns. Mintha a képzelt eredeti jaman! formájának hangzási megfelelő-
jeként módosult volna a képzelt fordítás eredeti formája, ezzel is jelölve, hogy a 
képzelt eredeti a primér forma. A szavak jelentésének ismerete újabb retorikai 
alakzatok és figurák felfedezéséhez vezet. Ilyen például az apostroph, mint fel-
sőbb, természetfeletti hatalmak megszólítása. 

Összefoglalásként megállapítható, hogy a vers két formájának retorikai-
stilisztikai szerkezetei között nagymérvűek a strukturális megegyezések. Közös az 
is, hogy hiányoznak a képi megjelenítés komplex struktúrái. A fiktív tartalmat 
nem a képek, hanem a mű struktúrájában elsőrendű ismétlés közvetíti. A népköl-
tészet legfőbb stilisztikai vonása ez, és minden nép ősköltészetének eredeti meg-
nyilatkozási formája. 

1.4 Verstani eszközök 
Nincs jelentősége, melyik változattal kezdjük, hiszen első olvasásra minden 

bizonnyal megállapíthatjuk, hogy lüktet a vers. Magával sodor. Olyannyira, hogy 
szinte mindjárt kívülről tudjuk. A képzelt eredeti esetében anélkül, hogy egyetlen 
szót értenénk. Nem lényeges, hogy a szavak mit jelentenek, van valami más, ami 
fontosabb. Ez az az áramlás, amely az egymás után hömpölygő sorok árján a min-
den versszakot lezáró jaman! és ajaj! felé sodor. Mi okozza ezt az áramlást? Két-
ségkívül a különböző formában megjelenő ismétlések. 

Hogy a nyelvi elemek párhuzamossága igen lényeges a költészet őskorában, 
vitathatatlan tény. A párhuzamos mondatszerkesztésben az azonos struktúrájú 
mondatok szabályos időközökben történő ismétlése adja a ritmust. A költészet ősi 
formájában, így az ősi magyar költészetben is a ritmus tehát nem a szótagok kü-
lönböző hosszúságán, hanem grammatikai párhuzamokon alapul. A Barbár dal 
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szövegszervező elve a paralelizmus, a párhuzamosan szerkesztett sorok egymás-
utánisága. A sorokat különböző számú szótagok alkotják, és mind a versritmus, 
mind a rímelhelyezés mindkét változatban szabálytalan. A hangsúly és a hanglej-
tés azonban, mely együttesen határozza meg a vers hanghordozását, intonációme-
netét, a két változatban feltűnő hasonlóságot mutat. Tudvalevő, hogy a költészet 
őskorában a vershez dallam is tartozott. Mintha ezt az ősi dallamot hallanók a 
Barbár dal két változatának hasonló intonációmenetű soraiból kicsendülni. 

1.5 Grammatikai szerkezetek 
A Barbár dal képzelt eredetije szókincsének megértéséhez elsőrendű támasz-

pontot természetesen a képzelt fordítás ad. Weöres egyik interjújában a követke-
zőképpen tárja fel a vers titkait: "A Barbár dal, a képzelt nyelvű szöveg, tulajdon-
képpen cigányos akcentusokkal van tele. Kelet-európai, balkáni, moldvai ízekkel, 
keverve már kissé európai szóanyaggal. Az odda szó benne például addar, fater, 
germán eredetű, más szavak inkább cigány és román eredetre mutatnak." A. Mol-
nár Ildikó, amikor elvégzi a vers hangtani elemzését, a szókincs vizsgálatához is 
segítséget nyújt. Ő állapítja meg, hogy a fiktív ni a nem tagadószónak felel meg 
magyarul; hogy a felszólító mód jele az -o; az egyes szám második személyű bir-
tokos személyrag a képzelt formában -vá, a magyar eszközhatározó -val, -vel rag-
ja pedig a képzelt nyelven ole. 

E kétségkívül helyes értelmezések kiegészítésre várnak. Kíséreljük meg a többi 
jelentés megfelelésének feltárását. 

1. versszak 
dzsá = szél; gulb/e (e = birtokos személyrag) = völgye; rár = farkas; kicser/e = 
fészke 
áj = mért; ni = nem; muszta/sz (sz = kijelentő módú múlt idejű személyrag) = 
őriztél;  
emo = engem 
mankütvanta/sz = segítettél 
adde = most; matu/va (va = feltételes módú jelen idejű személyrag) = nyomna; 
bato = kő;  
jaman = ajaj 

2. versszak 
ole = -val, -vel; dzsuro = könny; nann/i (i = kijelentő módú múlt idejű személy-
rag) =  
mosdattalak; he = téged 
csilambo = haj; ábáb/i = törölgettelek 
buglo = vér; ining/i = itattalak 
lünjel = mindig; dáj/i = szerettelek 
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ban, Svédországban, Olaszországban turnézott a két együttes, mindenhol óriási 
sikerrel.  

A Budapest Klezmer Band megkísérelte a klezmer és a klasszikus zene ötvöze-
tét is, művelve az évezred rendkívül divatos zenei formáját, a „crossing-over"-t. A 
kölcsönös, egymás zenéje iránti érdeklődésben, a Liszt Ferenc Kamarazenekar 
hangversenymestere, Rolla János felkérte a Budapest Klezmer Band alapítóját, 
hogy olyan művet komponáljon, amelyben a két együttes együtt játszhat. Ez a 
Klezmer Szvit, amelyet 1999-ben mutattak be a Dohány utcai zsinagógában, és 
azóta minden évben a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemen is előadják mindig 
újabb tételekkel kibővítve. Végül a tíz tételre bővült műből a Magyar Rádióban 
CD-felvétel készült. 2000 januárjában a Magyar Tudományos Akadémia Pro Kul-
túra Alapítványának kuratóriuma Kodály Zoltán Közművelődési Díjat adományo-
zott a Budapest Klezmer Band-nek a jiddis zenei hagyományok ápolásáért és ter-
jesztéséért; emellett az együttes 2003 augusztusában Artisjus-díjat kapott.  

Jómagam orgonista vagyok 3 kicsi dán templomban és a KOKUS kulturális 
egyesület keretében igyekszem közvetíteni a magyar kultúrát. www.kokus.dk Mo-
bil: 26889771 Telefon: 35109779, panna.d@mkjaer.dk 
 

Panna Grigoncza Olesen 
 
 

Az együttesről bővebben a www.budapestklezmer.hu honlapról: 
        Előadók: 

           Jávori Ferenc - alapító, az együttes vezetője, zeneszerző, hangszerelő, 
zongora, ének 
           Gazda Bence - hegedű, ének 
           Kohán István - klarinét  
           Tamás Gábor  - harsona, ének  
           Nagy Anna   - harmonika  
           Kiss Gábor   - nagybőgő 
           Végh Balázs - dob, ütőhangszerek  
           Bíró Eszter   - ének 
             Fellépések: 
           1992   Zfat-i fesztivál 
           1993   Lille-i Opera 
           1994   Luxemburg Park (Párizs) 
           1995   Festival Mundial, Tilburg 
           1995   Utrecht, Hollandia 
           1996   Verona - MusicAsfera '96 fesztivál  
           1996   Pzremisl, Lengyelország 
           1997   Bécs - Jüdische Gemeinde 
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   Mi fán terem a KLEZMER?  

 
Magyarország kulturális értékeinek bemutatása külföldön alcímet is adhatnánk 

az eseménynek, mint ahogyan ez volt a címe annak a pályázatnak, amelynek, és 
még másoknak, a segítségével Koppenhágában üdvözölhetjük a Budapest 
Klezmer Band-et. A Királyi Könyvtár rangos koncerttermében október 10-én 
19.30 órakor finnországi és svédországi sikerek után először koncertezett Kop-
penhágában a világhírű Budapest Klezmer Band. 

A Budapest Klezmer Band előadásai rendkívüli élménnyé teszik a tradicionális 
zsidó zenét. Zenei átiratokat játszanak, amelyeket az együttes alapítója és vezető-
je, a munkácsi származású Jávori Ferenc komponál. Ezek a dallamok Közép-
Kelet-Európa azon területéről származnak, ahol a zsidó zenei kultúra egykor vi-
rágzó volt. 

A Budapest Klezmer Band Európában és Amerikában egyaránt ismert és köz-
kedvelt, - kilépve a liturgikus környezetből - sokoldalúságáról tett tanúbizonysá-
got. Felléptek a Madách Színház, Kerényi Imre által rendezett Hegedűs a háztetőn 
című musicaljében, a Győri Balett és a Budapest Klezmer Band közös, Purim, 
avagy a sorsvetés című produkciójában, amelyben  szintén élőben adják elő Jávori 
Ferenc szerzeményét. Ezzel a produkcióval Hollandiában, NewYork-ban, New 
Jersey-ben és Németországban, Londonban, Szlovákiában, Finnországban, Dániá-
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3. versszak 
vá = birtokos személyrag (egyes szám második személy); pudd = föld; shukom/o  
(o = felszólító módú személyrag) = teremjen; ikede = tüskét (e = tárgyrag) 
jimla = tehén; gulm/o = adjon; buglavi = véres; el/e (e = tárgyrag) = tejet 
leli = asszony; ded/e = fiat 
odda = édesapa; dzsárum/o = eltemessen 

Egy ilyen szemantikai megvilágításban nyilvánvalóvá válik, hogy a párhuza-
mos mondatszerkesztés elve a fiktív formában is kifejezésre jut. Mindaz, ami a 
képzelt fordítás grammatikai struktúrájára vonatkozik, elmondható a képzelt for-
dításról is. 

Hangtani tekintetben azonban nagy az eltérés a két változat között. A képzelt 
eredetiben a magánhangzók és a zöngés hangok jóval magasabb arányban vannak 
jelen, mint a képzelt fordításban. Kétségkívül hangzósabb a képzelt eredeti, mint a 
képzelt fordítás. Könnyű elképzelni, hogy mint az első lírai dalok, melódiával 
együtt keletkezett; hangzásában is közelebb áll a zenéhez, mint a képzelt fordítás. 

2.1 A belső kontextus - A téma 
A téma fogalmi megértése természetesen a képzelt fordításból indul ki, az ér-

zelmi megértéshez azonban a képzelt eredeti is bőven hozzájárul. Kétségtelen, 
hogy valaki megátkozásáról van szó, de nem világlik ki egyértelműen a versből, 
hogy kit illet ez az átok, és az sem, hogy milyen konkrét vétekért. Utalás arra, 
hogy a kárhoztatott férfi, a harmadik versszak asszonyod fiat ne adjon sora. Az 
átok elképzelhető okait az első versszakból véljük kicsengeni: a segítség elmu-
lasztása, a cserbenhagyás. Ennyi az, ami a konkrét formán keresztül kiolvasható. 
Ami még kiolvasható, az már imaginatív, intuitív, és a szellemi szférába tartozik. 
Hogy ezeket is tolmácsolni tudjuk, a verset nemcsak szinkronikus, hanem diakro-
nikus értelemben is meg kell vizsgálnunk. 

A magyar ősköltészet fő típusai közé tartozik a siratóének és a sámánének. A 
siratóének a rituális ének egy formája lehetett, eredete egészen a matriarchátus 
korára vezethető vissza. Mindenkor a nők műfaja volt, formája az idők folyamán 
változatlan maradt. Pillanatnyiság, rögtönzés jellemzi elsősorban, csak bizonyos 
szavak, szókapcsolatok ismétlődnek benne, mint az érzelmeket legmélyebben ki-
fejező indulatszó: jaj. A sámánének az ősi magyarság sámánhitével van összefüg-
gésben. Ezek az énekek szintén rögtönzéssel keletkeztek és - természetfeletti 
erőkkel kapcsolatot keresve - alapvetően varázsszövegek voltak. A XV-XVI. szá-
zad ráolvasásai, bájoló imádságai a sámánének leszármazottainak tekinthetők. 
Ezek is babonás hiedelmeket tükröznek, a szavaknak mágikus erőt tulajdonítva 
bajokat akartak elhárítani vagy az ellenséget kívánták megrontani. 

Mintha ilyen ősiségbe nyúlna vissza a Barbár dal. Formája szerint a siratóének 
és a sámánének keveréke. Mégis különbözik mindkettőtől. A siratóénektől abban, 
hogy a megholt önmagát siratja, a sámánénektől pedig abban, hogy nem a sámán, 
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hanem maga a megholt végzi a megrontást. 
Nem elégedhetünk meg azonban a képzelt fordítás vizsgálatával. A tartalom rej-
tettebb dimenzióinak megfejtéséhez elengedhetetlen a képzelt eredeti elemzése is. 
Weöres egyik nyilatkozatában arra a kérdésre, hogy lehet-e egy értelmetlen szö-
veget úgy átfuttatni zenével, hogy az jelentést kapjon, a következőképp felel:  
„Ange amban ulanoje balanga janégol, vagy Panyigai kudora, kudora. Ezeknek 
semmiféle szótári vagy szóhatározó jelentésük nincs; csak hangzási, dinamikai és 
strukturális jelentésük van." Ugyanezt mondhatnók a Barbár dal képzelt eredetijé-
ről is. Ezeket a Weöres által említett jelentéstartományokat már érintettük a külső 
kontextusról szóló részben. A jelentés az ilyen "értelmetlen versek"-ben nem a 
belső, hanem a külső kontextus sajátja. A külső kontextusban a jelentés azonban 
jellé abszorbeálódik. A szemantika területét a szemiotika váltja fel. 
A Barbár dal képzelt eredetijében a jelek önmagukban hordozzák a jelentést. 
Ezek nem mindenki számára érhetők, mint ahogy a sámán varázsszövegét sem 
mindenki érti. Amikor a sámán természetfeletti hatalmakkal akar kapcsolatot te-
remteni, extatikus állapotba kerül, elrévül. A révül és rejt szó közötti etimológiai 
összefüggés a sámán elrévülése és a rejtezés összefüggésére vet fényt. A sámán 
lelke ismeretlen dimenziókba távozik, ahol elrejtezik. Csak így tud a természetfe-
letti lényekkel kapcsolatba lépni. Az elrejtezés eszköze a nyelv. 
Amikor Weöres Rejtelem című versét „magyarázza", a következőképpen fogal-
maz: "Nem magamnak, hanem másoknak írok. Ezért szuggesztivitásra törekszem. 
Nem fontos, értik-e, de az idegek borzongjanak, mint a kifeszített húr a szélben." 
A tartalom legbensőbb dimenzióihoz ezen a szent borzongáson keresztül lehet 
eljutni. A sámán rejtezik itt. 

2.2 A vers az életműben 
A Barbár dalt Weöres 1944-ben írta. Mely versek kerültek ki még a tolla 

alól ebben a történelmi időszakban? Mennyiben releváns az a kritika, amely külö-
nösen ez időben Weörest a társadalom problémáival vajmi keveset törődő apoliti-
kussággal vádolja? Költőnk számos 1944-ben írt verse cáfolja ezt a vádat. A re-
ménytelenség könyve címűt például Tamás Attila a fasizmus dokumentumának 
nevezi. Az Elesett katonák, Szirénák légitámadáskor, Háborús jegyzetek mind-
egyike már a címében is jelzi tárgyát. 

Könnyen érthető versek ezek, de vannak más, ugyanebben az évben írt ver-
sek sokkal nehezebben kibogozható tartalommal. Az áramlás szobra, korábbi cí-
mén Eidolon, felháborodást keltett az olvasók körében, elsősorban azért, mert a 
nyelvtani szabályokat teljesen önkényes módon használja. Weöres a verset kísér-
letnek nevezi. Egy bizonyos: az izmusok, különösen a szürrealizmus és a dadaiz-
mus erősen hatottak költészetére ebben az időben, és minden formával kísérlete-
zett, az Eidolon esetében feltehetőleg az automatikus írással. Hasonló kísérlete A 
megmozdult szótár, a Dob és tánc, az Ablak az éjbe és számos más verse. 
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* November 19.-én került sor a hagyományos Katalin –bálra, amelyet az 
oslói Magyarok Baráti Köre szervezett. A nagysikerű esten jókat ehettek, táncol-
hattak, mulathattak a megjelentek. 
 

* November 30.-án újabb Irodalmi Teadélután volt Oslóban Krausz 
György nagykövet úr rezidenciáján. Dr. Borka László tartott diavetítéses előadást 
"Káosz vagy rend van a világban?" címmel. 
 
           * December 3.-án az oslói magyar Filmklubban a III. résszel folytatódott a 
Makk Károly filmrendező munkásságát bemutató sorozat. Kovács Ferenc előadó 
az I. részben az 50-es évekkel, a II. részben a 60-as évekkel ismertette meg a láto-
gatókat. Legutóbb Makk Károly 70-es években készült filmjei kerültek terítékre. 
Ebben a periódusban született eddigi életművének egyik legsikeresebb alkotása, a 
Déry Tibor két írásából készült SZERELEM című film. A házigazda: Dávoti Bar-
na volt.. 
 

Az Irodalmi Jelen estjének szereplői: Böszörményi Zoltán, Nagyálmos Ildikó, 
Pongrácz Mária és Kovács Ferenc 



 1662                                             Megjegyzések 

 
* A NAPÚT – Irodalom, művészet, környezet – folyóirat októberi számában 

norvég kortárs alkotók antológiája kapott helyet. Azok az írók, költők kerültek az 
összeállításba, akik 1960 és 1970 között születtek. Ezt az összeállítást korábban 
két antológia előzte meg. A könyv alakban is megjelent, 1980 után születettek 
antológiája, s a Nagyvilágban megjelent 1970-1980 között születetteké.  
Október 24.-én a budapesti Alexandra Könyvesházban e lapszám bemutatójára 
került sor, amit megtisztelt a Norvég Királyság újonnan kinevezett nagykövetasz-
szonya. Jelen voltak a prózaszövegek fordítói – Gangl Orsolya, Kőszegi Dóra, 
Kunszenti-Kovács Dávid, Szanyi Ágnes –, valamint VIRTUÁLISAN Kovács Fe-
renc, az antológia összeállítója, a bevezető esszé írója, a versek fordítója. Ugyanis 
Oslo és Budapest között az Interneten keresztül "élő adás" volt kamerákkal, mik-
rofonokkal, hangszórókkal. A maga nemében ez volt Európa első ilyen jellegű 
író-olvasó találkozója. 
 

* Az október 28.-i Irodalmi Teadélután egyik vendége Pregitzer Fruzsina szín-
művésznő volt, aki az „Uram, nem látta Magyarországot?" című önálló estjéből 
mondott részleteket. Az oslói nagykövet rezidenciáján beszélgetéssel zárult az est, 
ahol a háziasszony Krausz Judit és a beszélgetést vezető Kovács Ferenc a határon 
túli „szolgálatokról" kérdezte a másik vendéget, Vraukóné Lukács Ilona könyvtá-
rost. 

November 5.-én az oslói Magyarok Baráti Köre (MBK) rendezésében Bartók 
Béla halálának 60. és József Attila születésének 100. évfordulója alkalmából 
"…A SEMMI ÁGÁN…" címmel emlékestet tartottak az oslói Színházi Múze-
umban. Közreműködött Korhecz Imola előadóművész és Érdi Tamás zongora-
művész. 

* November 9.-én az Irodalmi Teadélután keretében az aradi Irodalmi Jelen 
című folyóirat mutatkozott be. Az oslói magyar nagykövet rezidenciáján zajló 
sorozaton Kovács Ferenc kérdéseire Böszörményi Zoltán író, laptulajdonos, fő-
szerkesztő, Pongrácz Mária író, szerkesztő, valamint Nagyálmos Ildikó költő, 
megbízott szerkesztő válaszolt. Mindhárman részleteket olvastak fel a közelmúlt-
ban megjelent új kötetükből.  
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Az „érthetetlen versek" másik típusába tartoznak azok, melyekben már nemcsak a 
nyelvtan önkényes, hanem maguk a szavak is. Ilyen a Táncdal, A vers születése 
című diszszertáció mottója, vagy A képzelt város, amelyek teljesen a versritmusra 
épülnek. Hogyan keletkeztek ezek a versek? A sorsangyalokat, későbbi címén A 
csillagokat például véve Weöres ezt maga magyarázza el: „Az első fázis az, ami-
kor néhány értelmetlen sor bukkan fel a tudatban (naur glainre iki...). Ebből kelet-
kezik a nyers szöveg, a szavaknak különböző értelmet adva." Vajon ez a keletke-
zési mód jellemzi a Barbár dal-t is? Nagyon valószínű, hogy igen. 

Amikor Domokos Mátyás az értelmetlen vers értelméről faggatta a költőt, 
Weöres azt válaszolta, hogy az értelmetlen vers „gyakran szembehelyezkedik a 
korral, amiben élünk, és annak érvényességét bírálja vagy tagadja." Arra a kérdés-
re pedig, hogy milyen nosztalgiák nyilvánulnak meg az értelmetlen versben, 
Weöres válasza a következő volt: „Egy rendezettebb, egyszerűbb, áttekinthetőbb 
világ iránti nosztalgia." A korábbiakban tárgyalt tört nyelvű versek olyan időszak-
ban keletkeztek, amikor nagyon sok emberben megtört a hit is. A második világ-
háború és a személyi kultusz korszakában. Számtalan írót hallgatásra ítélt a politi-
kai dogmatizmus. Weöres is köztük volt. 1956-ban szólalhatott meg először A 
hallgatás tornya című kötetével. Lehetséges, hogy a krízishangulat öltött költői 
formát ezekben a versekben? Lehetséges, de a költészetfilozófiával foglalkozó 
következő rész más körülményeket is megvilágíthat. 

2.3. Költői világ. Költészetfilozófia 
„Olvass verseket oly nyelveken is, amelyeket nem értesz. Ne sokat, mindig 

csak néhány sort, de többször egymásután. Jelentésükkel ne törődj, de lehetőleg 
ismerd az eredeti kiejtésmódjukat, hangzásukat. Így megismered a nyelvek zené-
jét s az alkotó lelkek belső zenéjét. S eljuthatsz oda, hogy anyanyelved szövegeit 
is olvasni tudod a tartalomtól függetlenül is; a vers belső, igazi szépségét, testtelen 
táncát csak így élheted át" - írja Weöres A teljesség felének A versről szóló fejeze-
tében. 

A teljesség felé prózavázlatai 1945-ben jelentek meg először, a Barbár dal 
keletkezése után egy évvel. Ismeretes az a mérsékelt lelkesedés, amellyel Weöres 
az ország újjáépítését az adott körülmények között üdvözölte. A kiábrándultság 
számos, ebben a korszakban írt versében kifejezésre jut. Egyfajta passzív ellenál-
lásról tanúskodnak ezek a versek, de ugyanakkor annak a meggyőződésnek a nyo-
mai is, amely minden fejlődést elutasít. Weöres számára a fejlődésnek nincs jelen-
tősége: "Az emberek mozgásában hiszek, a haladásban nem hiszek. [...] Ha fejlő-
dött a gépi technikai civilizáció, ez a szellemi kultúra rovására történik. [...] Min-
dig történik valami, de soha nem történik semmi igazán lényeges." 

Kétségtelen, hogy egy ilyen fejlődésellenes filozófia a magánéletben is érez-
teti hatását. Különösen abban a fontos történeti időszakban, amikor a lelkesedés 
kifizetődőbb lett volna. Hogy Weöres nem igyekezett alkalmazkodni, az elsősor-
ban ösztönösségén és őszinteségén múlott. Közéleti költő Weöres természetesen 
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1945 előtt sem volt, de a mellőzések, amelyek ezután érték, még inkább elvették a 
kedvét a politikától. A szabadság, amely a társadalomban csupán illúzió, Weöres 
esetében belső személyi szabadsággá rögződik, amit a nyelvi megformálás a szo-
kott virtuóz módon követ. Nem véletlen, hogy a tört világot tört szavak tükrözik. 
Krízis kulturális terméke volt a dadaizmus is. A zürichi Harry Ball lefordíthatatlan 
versei erősen emlékeztetnek a Barbár dal képzelt eredetijére. A krízisből kiutat 
keresve kutatta a költő az eredendőt, a mágikust, a misztikust a legősibb rétegek-
ben, a minden rossz használattól mentes szavakat. Tény azonban, hogy különösen 
pályája kezdetén Weöres minden költői kísérletre nyitott volt. Nem véletlen tehát, 
hogy a dadaisták univerzális nihilizmusa is érezhető költészetén. Hamvas Béla a 
Sciencia Sacrában a nyelv fejlődésének következő szakaszait említi: ősnyelv, 
idea-nyelv, szimbólum-nyelv, mítosz-nyelv, költői nyelv, köznyelv, fogalmi 
nyelv. A fogalmi nyelv, az emberiség mai nyelve szerinte - úgy is, mint parado-
xon - a legfejletlenebb. Ebben ugyanis a fogalomnak tartalma nincs, a dolgokat 
nem reálisan tükrözi, és ezáltal valódi jelentését elvesztette. A köz- vagy népnyelv 
Hamvas szerint nem egyenletes színvonalú, mivel gyakori változásokat mutat. A 
költői nyelvben minden a kifejező egyéntől függ, és nagy tévedése a hasonlat, 
amely „öszszetéveszti a külsőt és a belsőt, azt hiszi, hogy a képpel kell megvilágí-
tania, s a képet külsőnek látja, holott a kép a belső, s ez az, amit meg kell világíta-
ni." A mítosz nyelvében ez a tévedés már feloldódott, a szimbólum-nyelv pedig  
„elrejti azt, amit kimond és kimondja azt, amit elrejt". Az idea-nyelv az „észfeletti 
értelem" nagyon kevesek által megfogható, egyszeri megnyilatkozása. Az ős-
nyelv, a legfejlettebb fok már teljesen felfoghatatlan az emberi értelem számára, 
csupán az extázis kivételes pillanataiban villanhat fel egyesekben, mint nagyon 
távoli sejtés. „Az ősnyelv arról ismerhető fel, hogy a szavakat eredeti jelentésük-
ben, eredeti teremtő feszültségükben és sugárzó hatalmukban mondja ki." Az ős-
nyelvben a dolgok között analógia van, minden dolog azonos minden dologgal. 
Az egyes dolgok egymással felcserélhetők, hiszen az egységben minden egy. Az 
egyéni jelleg megszűnik, a lélek nem hasonlít a pillangóhoz, a lélek a pillangó 
maga. 

Weöres efelé az ősnyelv felé törekedett, ezt az ősi egységet kívánta újraéleszte-
ni. Az ősi egység természetes elemei pedig a hangok és a dallam. Hangok, és dal-
lam alkotja elsősorban a Barbár dal képzelt eredetijét. Szavai csak formai érte-
lemben léteznek, a verset mégis valódinak, konkrét jelentéssel bírónak érezzük. 
Ennek az oka az a mód, ahogyan Weöres a léttelen valóság ösztönösen felbukka-
nó szavait tudatossá formálja. Ez a nyelvtan segítségével történik: nem fiktív, ha-
nem egy tudós alaposságával kidolgozott valódi nyelvtan segítségével. A fiktív 
nyelv nem fiktív nyelvtana a nem létező szavakba életet lehel, az elvontság meg-
foghatóvá válik. Amikor Weöres leszáll az érthetetlen szavak mélységére és azo-
kat a nyelvtan, a struktúra által sugárzott rejtett jelentéssel tölti meg, maga is át-
alakul. Az első vers első költőjévé válik, amikor más korban, más hangján, más 
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vagy nem szeretni, de a hite, az optimizmusa és a humora mindig forrása annak, 
hogy újra és újra neki merjen menni az élete során eléje tornyosuló gondoknak, 
feladatoknak, és persze néha örömök is érik.  

 
* Másnap, az oslói Magyarok Baráti Köre (MBK) rendezésében, Koltai Ró-

bertnek önálló kabaréestje volt. 
 
 * Elindult egy lány címmel színpadi előadásra került sor szeptember 17.-én a 

norvégiai Magyarok Baráti Köre (MBK) szervezésében. A darab Párkány László 
könyve nyomán készült, s Tolnay Klári életének egy konkrét epizódjáról szól. 

Szereplők: 

Rózsi: Kara Tünde 

Mater Henrich: Kautzky Armand 
Rendezte: Pozsgai Zsolt 

Tolnay Rózsi /későbbi művésznevén Klári/ tizenhét éves, és a nyíregyházi Angol-
kisasszonyok Iskolájának tanulója. Legkedvesebb tanára - az egyetlen férfi tanár - 
Henrich vele marad egy karácsony előtti este, mert Rózsi szülei nem tudnak a lá-
nyért jönni, hogy karácsonyra hazavigyék. Mater Henrichnek a fiatal lány felvá-
zolja az elképzelt jövőt, megosztja vele terveit a jövőjére vonatkozóan…mit látott, 
mit érzett akkor a tehetségéből az a tizenhét éves lány? És mi valósulhatott meg 
belőle? Erről szól az emberi érzésekből szőtt történet… 

 

* Október 9-én, az oslói Magyarok Baráti Köre (MBK) szervezésében, Kertész 
Judit, a Polar Kiadó társtulajdonosa tartott előadást a "Norvég irodalom magya-
rul" címmel. Ebben áttekintést nyújtott az utóbbi 130 évben megjelent magyar 
fordításokról. Az előadást követő kiállítást megnyitó beszédet Krausz György 
nagykövet tartotta. Az Országos Széchenyi Könyvtártól, az oslói Deichmanske 
könyvtárból, valamint magánszemélyektől kölcsönzött könyvek október 31-ig 
voltak láthatók egy oslói fiókkönyvtárban. 

 
• A Norvég-Magyar Egyesület és a Magyar Köztársaság Nagykövetsége 

október 23.-án, a magyar forradalom és szabadságharc 49. évfordulója 
alkalmából emlékünnepséget szervezett Oslóban. Az est ünnepi beszé-
dei mellett irodalmi részleteket hallhattunk Arnulf Øverlandtól, George 
Orwelltől, s komolyzenei betéteket Henryk Wieniawski műveiből. Fel-
lépett Per Bleikelia színművész, Piotr Janowski hegedűművész, 
Wolfgang Plagge zongoraművész, és Emilie Holmen, Fredrik Paasche 
dráma szakos diákok. 
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burgonya és a felkarikázott füstölt virsli nem lehet 
puhuláskor felejtsék el magyar polgáraim a lightot 
kemény tejfölbe szaporázott virulens tojássárga a jó elegy 
és végül a gyöngém mivel nekem is van a vágott kapor 
de alatta tűz már ne maradjon csak a leült illat szálljon 
s öregedve sajnos evés közben egyre jobban szürcsös hangom 

 
Aczél Géza (részlet az Élet és Irodalom 2001/46. számában megjelent Frankfurti 
leves c. versből) 
 

• Sulyok Vince költő, műfordító Tegnapodban élsz című verseskötete 
felkerült a világhálóra, s a mek.oszk.hu oldalon olvasható. 

•   
„Elszállt óráiddal, múltaddal 

élhetsz csak, amíg élsz, 
s ha tán nem is akarnád: mádban is 

a tegnapodban élsz!" 
 

* A Magyar Köztársaság nagykövetei rezidenciáján 2005. augusztus 17.-én 
tartott irodalmi teadélután vendége Fázsy Anikó, a NAGYVILÁG című világiro-
dalmi folyóirat főszerkesztője volt. A beszélgetést Kovács Ferenc vezette. A házi-
asszony Krausz Judit volt. E napon fogadták az IFLA (a világ könyvtáros egyesü-
leteinek nemzetközi szervezete) oslói konferenciáján résztvevő magyar delegáció 
tagjait is  egy tea melletti kis kötetlen beszélgetésen. 

 
* A Norvég-Magyar Egyesület (NUFO) szervezésben augusztus 19.-én az 

Eikeli templomban kórus- és orgonakoncertre került sor. Tatabánya város felnőtt 
vegyes kórusa és három orgonaművésze adott műsort.  

 
* A norvégiai Magyarok Baráti Köre (MBK) Szent István-napi ünnepségén a 

48 tagú komlói Kodály gyermekkórus szerepelt. A műsor után a Magyar Köztár-
saság oslói nagykövetsége adott fogadást. 

 
* Szeptember 2.-án Koltai Róbert Világszám! című filmjét mutatta be a 

Cinemateket (Filmens Hus, Lillebil terem). Az oslói ősbemutatón Bogya István 
vendégeként részt vett Koltai Róbert, a film rendezője, akivel a vetítés után rövid 
beszélgetésre találkozhatott a közönség. Filmrendezései: Patika (1993), Sose ha-
lunk meg (1993), Szamba (1996), A miniszter félrelép (!977), Ámbár tanár úr 
(1998), Csocsó, avagy éljen május 1-je (2001), Világszám! – Dodó és Naftalin 
(2004). Filmjeinek közös vonása a hétköznapok emberének ábrázolása. Az embert 
mutatja be, aki néha nyer, de legtöbbször veszít az élete során. Akit lehet szeretni 
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nyelven beszél. Mivel az abszolút tartalomnélküliség abban az egyedül létező for-
mában rögzül, amelyben minden tárgyiasság megfoghatatlanná válik, a költői sze-
mélyiség is feloldódik ebben a formában és eggyé válik a nyelvvel, az egyedül 
megfogható minőséggel. 
 

Susanna Fahlström 
 
 

Itteni apánk 
Emlékezés Juhász Imrére 

 
Olyan emberről szeretnék megemlékezni, aki nagyon sokat jelentett számunk-

ra. Aki biztosan eljárt volna közénk a Peregrinus Klubba, mindig lett volna hoz-
zánk néhány csendes szava, okos tanácsa - de ezt már nem érte meg. Pontosab-
ban: mi nem értük meg, hogy köztünk lehessen. 

Juhász Imre életpályája, így visszanézve a mi szemszögünkből, a Budapesti 
Műszaki Egyetem Villamosmérnöki Kara dékánjának irodájában kezdődött vala-
mikor a hetvenes években, egy ösztöndíj odaítélése kapcsán. „Nekünk nincs szük-
ségünk arra, hogy maga külföldre mászkáljon!" Az ív csúcsa számunkra az volt, 
amikor harminc évvel később körülbelül tizenöt magyar - egyetemista, doktoran-
dus, fiatal mérnök - ült a svédországi távközlési vállalat, a Telia étkezőjében, és 
Imre köré gyűlve derűsen beszélgettek a szakmáról, a munkáról, a jobb jövőről. 
Dióhéjban elmondva a Juhász-saga, Juhász Imre élete, a huszadik század második 
felének igen karakteres magyar története. 

2000 márciusában jöttem ki először Svédországba, még negyedéves informati-
kus mérnök hallgatóként, huszonkét évesen. Azt hiszem, senkinek sem kell elma-
gyarázni, mit jelent egy fiatal egyetemista számára külföldön szakmai tapasztala-
tokat szerezni. 2000. január 1-jén írtam egy egyetemi barátnak: ha lehet, beszéljen 
svédországi ismerősével, Cselényi Istvánnal, aki éppen a Telia kutatóintézeténél 
dolgozik, és lelkesen szervezi a pesti Műegyetem hallgatóinak stockholmi diplo-
maírását és doktori munkáját. Másnap levél várt a számítógépben Istvántól, hogy 
márciustól mehetek. Nem volt kérdés. A Telia kutatóintézete nem tudott fogadni, 
de Juhász Imre, aki a Telia fejlesztővállalatánál dolgozott, vállalta, hogy kijöhetek 
hozzá. Így ismertem meg őt, és bátran állíthatom: egy év közös munka alatt még 
egyszer annyit tanultam tőle a távközlési szakmáról, mint az - innen nézve, nem-
zetközi viszonylatban is - igen jó színvonalú pesti Műegyetemen. 

De nem ez volt a legfontosabb. Megtanultam, jó néhányan megtanultuk tőle, 
hogyan kell mindig a világ felé fordulva, másokat segítve élni. 
István mellett a kutatóintézetben egy fiatal magyar mérnök, két doktorandus hall-


