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“Mélyen ülök, Uram, ajkadban”
Interjú Szarka Tamással
Szolnok, Hősök tere, Bajnok étterem, 2004. 08. 19.



- Hogyan érlelődött meg Benned a szólólemez gondolata? Miért nem illettek bele az Anonymus dalai a Ghymes arculatába?

- Akár bele is illhettek volna. Az sincs kizárva, hogy egy-két dalt átemelek innen oda. Az Anonymus története akkor kezdődött, amikor Hobo Földes Lacival megcsináltuk a Bakaballada című lemezt. Ennek születőfélben volt egy táncszínházi produkcióvá kibővített változata, de kellett még hozzá zene. És akkor megírtam a Vasbalettet szöveg nélkül. Elnézést kérek azoktól, akik megjárták a háborút, de ezek a háborús zajok nagyon jól ritmizálhatók. Megszületett az első dal, és megvolt az alapötlet, hogy háttérzajokból írjak muzsikát. Aztán kiderült, egyéb élethelyzetekben is vannak nagyon jó ritmusok, melyek alapjai lehetnek daloknak. Olyannyira, hogy ez akár egy egész lemezt is kiadhat.

- A köznapi zajok felhasználása mellett a másik újdonság a szintetizátor hangsúlyosabb jelenléte, a szintetizált, gépiesebb ritmikus alapok...

Az az igazság, hogy itt elég kevés a szintetikus hangzás. Ami szintetikus hangzás, az filharmonikus hangzás. Mivel szimfonikus zenekart nem volt módomban felkérni, helyettesítettük különféle semplingekkel utánozva a szimfonikus hangzást, de nem volt szándékom becsapni a közönséget. Van, aki ezt meghallja, van, aki nem. Számomra ez  egyébként nem érdekes. Nagyon sok élő hegedű szól közben. Tehát bizonyos szempontból áthidalható ez a probléma. 

- És arról, mi a véleményed, hogy ennek a szólóalbumnak ridegebb a hangzása a Ghymes-hangzáshoz képest, és ez éppen az akusztikus hangszerek csökkent számának és a gépiesebb ritmikus alapoknak köszönhető?

Ha jól értem arra gondolsz, hogy a zajok szintetikusak. De ez tévedés. Minden egyes zaj, ami hallatszik, eredeti. Én úgy látom, az Anonymuson jóval kevesebb a szintetikus hang, mint a Ghymes-lemezeken. De ez természetesen nem dönti el, hogy jó vagy rossz a zene.

- A lemezborítón egy szerzetest látunk, aki éppen a szemébe húzza a csuklyáját. Ráadásul ez Te vagy. Mit jelent e kép számodra?

A lemez címe sem véletlen. Úgy gondolom, összefügg a tartalmával. Itt egy krónikásról van szó. Az az ember, aki ma színpadon áll, valamilyen szinten krónikás. Rögzíti azokat az állapotokat, amik éppen vannak. Szubjektív vagy objektív módon, bár objektív módon talán lehetetlen, hiszen mindenhol ott van a szubjektivitás, úgy gondolom. A történelmi Anonymus is meglehetőst szubjektív módon, megrendelésre írt krónikát. Az enyém is egy ilyesféle krónika a mai világról. Mi történik most, ha elmész egy mérkőzésre, ahol harc van, ha elmész a háborúba, ha elmész egy temetésre, bemész egy kocsmába. Ez a világ most, ezt a világot írta le a krónikás.

- Mitől más egy művész krónikája, mitől más a Te krónikád, mint egy történeti krónika? 

Attól, hogy ez nagyon erősen szubjektív.  

- Az, hogy szubjektív, azt jelenti, hogy átélt, hogy megszenvedett, hogy szenvedélyes?

Minden alanyi benne. Megélt dolgokról van szó. Persze. 

- Mi a helyzet például az első dallal, ahol egy bokszmeccs tanúi vagyunk, mennyiben tekinthető ez megélt élménynek?

Nézd, az az élet, amit én ezidáig éltem, meglehetősen viharos volt. Tele megtapasztalásokkal. Amikor nekiindultam megírni ezt a lemezt, azokat az élethelyzeteket kellett keresnem, ahol van zaj. Abból kellett kiindulnom. Súlyos határok ezek. 

- De ezeket Te szabtad magadnak.

Persze. Nagyon szívesen írtam volna a kórházról is, az irodáról is. Ezek azonban elnémultak. Mert igenis dobáltam le szikéket és késeket is, de az mind evőeszközzé vált. Nem felelt meg annak a célnak, amire borzasztó erősen törekedtem: ha megszólal egy dal, akkor két-három másodperc után, akik hallgatják, tudják, milyen élethelyzetet idéz. És szerintem tudják. Nem kell magyarázni, nem kell bevezetni. Nem kell előversszakokat szájba rágni, hogy most éppen milyen utazásra megyünk. Elhalad előttünk a teherautó, és kész. Ott vagyunk abban a pillanatban. De ezek a zajok: alibik. Kiinduló pontok. Aztán ha megvan a bokszmeccs ritmusa, tempója, meg kell fogalmaznom, hogy az nekem mit jelent. Széles rétegeket célozva meg. Persze. Bár azt mondják, nagyon nehéz ez a zenei anyag, mégsem hallgathatatlan. Nekem ez a lemez luxus: megengedhettem magamnak, hogy akár értsék, vagy ne értsék. Aztán ha tovább megyünk, a temetésnek csodálatos zajai vannak. Ez a munka éppen attól volt szép, hogy meghatároztam magamnak egy témát, aminek az első perctől az utolsóig értelme kellett, hogy legyen. Hogy zuhan a föld, hogy lapátolok éppen - mert ezt én csináltam, tv-dobozra dobáltunk földet, mert az szólt jól -, hát ezen alaposan túl kellett lépni. Hogy a bokszmeccsen jönnek a pofonok és szól a gong, az egy dolog. Ezt meg kell sokszorozni, nehogy a bokszmeccsről legyen szó, ne a temetésről legyen szó istenigazából. Azt akartam, hogy világok tűnjenek fel percek alatt. 

- A bokszmeccs, a kocsma, a háború, a temetés, a gyár, az autóutazás világai?

Ezek élethelyzetek. Ha azt mondod egy művésznek, írjon a születésről, kell tudnia írni a születésről úgy, hogy aki hallgatja, hallja-érezze ezt az élethelyzetet. Én csak azért nem írtam a születésről, mert nem tudtam jól megritmizálni. A kórház nehéz, a gyermeksírás nehéz. Kevés. Egyszerűen bennem maradtak ezek a dolgok. De nem mondom, hogy nem írom ki majd valamilyen más formában. A kézzel fogható, nagyon könnyen felismerhető élethelyzetek, melyekben nagyon jók a zajok: ezek voltak. Aztán már többet nagyon nem találtam. Az az igazság, hogy - úgy gondolom - ez lassacskán kimerül. Nincs már túl sok olyan élethelyzet, amelynek a zajai első hallásra evidensek, ritmizálhatóak. Ahol rövid és hosszú zajok vannak egymás mellett. Aztán ezt a lemezt ugyanilyen zajokból még egyszer meg lehetne írni. Mert ezek négy-öt perces szösszenetek. Egy-egy témáról lehet írni egy egész lemezt is akár.  

- Vannak ilyen terveid?

Nincsenek ilyen terveim, de bizonyosan tudom, hogy ha még egyszer meg kellene írnom ugyanezeket az élethelyzeteket, akkor meg tudnám csinálni. 

- Alapvetően az emberi kultúra zajait használtad.

Mert 2004-ről írtam.

- Kezdetben vannak tehát a zajok, melyek bizonyos élethelyzetet idéznek. Aztán ezeket a zajokat megritmizálod, és arra a ritmikai alapra teszed fel a szöveget és a zenét. A szöveg vagy a zene születik előbb?

Az ének, a dallam. Legelőször az volt a célom, hogy csak zajokból és énekelt versekből építsem fel a lemez anyagát, úgy mint a Vasbalettben. Egyetlen hangszer. Esetleg. Ott csak orgona szól, mert a basszus is repülőzúgás, amit mi számítógéppel lehangoltunk. A B52-esek lehangolva csodálatos basszust adtak. Azt terveztem, hogy a többiben sem lesznek hangszerek. De aztán elkezdtem muzsikálni. Hát ki mondja azt nekem, hogy fogjam vissza magam?! Nem fogtam vissza magam. Sőt, később még a “filharmonikusok” is megérkeztek, mert hiszen megérkeztek. Amikor megvolt a ritmus, hoztam a dallamot hozzá, aztán jött a szöveg. 

- Általában is így alkotsz, hogy a ritmikus dallamra teszed rá a szöveget?

Általában igen. Fordítva is lehetne. Például a 33 fordítva született. De én így dolgozom, nekem így kényelmesebb.

- Azért talán mégsem mindegy dallam és szöveg sorrendje. Mert ha a szöveg van előbb, és arra születik a dallam, akkor valószínűbb, hogy a dallam húzza a rövidebbet, míg ha a dallam az első, akkor esetleg a szöveg sínyli kárát.

Igazad van abban az értelemben, hogy ha valaki zenére írja a verset, akkor a vers korlátokat kap. Míg fordítva, ez nem áll. Ha valaki úgy ír verset, hogy az soha nem fog zenével érintkezni, akkor sokkal szabadabb. Az elénekelhető vers az más. Sokkal több a korlátja. Jól tudják ezt a szövegírók. Ott nem torlódhatnak fel a mássalhangzók, ott a magánhangzókra is vigyázni kell. Ahol hosszú magánhangzó van, ott hosszú magánhangzó van, és nincs mese. Ott nem állhat rövid magánhangzó. Ha befejezünk egy szót, a következő nem kezdődhet megint mássalhangzóval esetleg, mert reccsen és roppan. 

- Ezek szakmai kérdések.

Szakmai dolgoknak tűnnek, egy versírónak azonban súlyos korlátok. Van úgy, hogy elfogynak a szavak. De ettől szép. Mert igenis, ha azután elénekli az énekes, akkor annak úgy kell mennie, mint kés a vajban. Mese nincs. Itt nem lehet, zörögni, pörögni, csörögni, prüsszögni. Amit meg egyébként egy költő megengedhet magának, amikor nem zenére ír. A színésznek van ideje megállni, levegőt venni, aztán kimondani azt a pé betűt, zé betűt és a többit. De itt ilyen nincs. Ilyen a zene. 

- Segítheti is a költőt a zenei-ritmikai alap megléte? Arra gondolok, hogy ez esetben a meglévő zeneiség esetleg átsegíti abba a más állapotba, ahol az ihlet lakik.

Persze, valamennyire viszi a zene a szöveget. Valahova viszi. Én ezt hagyom. De akkor is úgy van, hogy a zenének nagyon jónak kell lennie. Nem mondhatom azt, hogy van egy nagyon jó szövegem, és a zene lesz, amilyen. Én ezt nem engedem meg magamnak. Bár egy igen jó szöveg egy silányabb zenét elvisz, és fordítva. Legyünk őszinték, hány ragyogó verset énekelnek silány zenével? Én azonban az Anonymusban és máskor is mindig arra törekedtem, hogy a zene akár szöveg nélkül is megéljen. Remélem, ez így is van. Hogyha már jó a zene, odaadom a költőnek, hogy írjon rá szöveget, lehetősége szerint a legjobban. De ez egy átadás. Amikor zenét szerzek, nem gondolok arra, milyen szöveget fogok rá írni. 

- Ez kicsit tudathasadásos állapotnak tűnik. Hogyan különíted el ezt a kétféle én-t?

Automatikusan különül el. Amikor zenét írok, nincs igazán túl sok keresnivalója olyan kérdéseknek, hogy szótagszám, meg refrén, meg hogy ott mit fogok mondani. Tudom, hogy mit fogok mondani. Tudom, hogy a temetésből fogok kiindulni és a halálról lesz szó. De ez nem érdekelhet, amikor az a dolgom, hogy megcsináljam a briliáns muzsikát. Akkor zeneszerző vagyok. De megmondom őszintén, miután felépítettem a muzsikát, nem hallgatom én azt, nem arra lágyulok el. Zajos kocsmákban, ahol diszkó-zene dübörög, ott szoktam megírni a szöveget. Tudom, milyen szótagszámba kell beleférnem, megvan a fejemben. Egyszerűen erről van szó. Megírom a verset, bemegyek a stúdióba, és a szöveg fürdik abban a muzsikában, amely készen várta őt. 

- Költőnek vagy zeneszerzőnek érzed inkább magad? És melyikben vagy jobb szerinted?

Nem érzek én semmit. Írok szöveget, írok zenét, írok verset. Aztán, nézd, az nem is tisztem, meg minek is én azt eldöntsem, hogy melyik a jobb, vagy melyiket szeretem jobban. Mind a kettőt szeretem, ez az igazság. Nem okoz nekem az írás túlságosan nagy izzadságot. Gyorsan megy.

- A zeneszerzés is?

A szöveg is és a zene is. Nem izzadok bele egyikbe se. Ha az egyikbe belerokkannék, ha napokig rágicsálnék egy-egy versszakot, akkor lehet, hogy azt mondanám: ezzel túl sokat kell dolgoznom, így hát nem is szeretem annyira, csak muszájból csinálom. De ez nem igaz. Mind a kettőt szeretem. Sorrendet végképp nem állítok. Aztán, ha a közönség sorrendet akar állítani, az már jelent valamit: nem tudják eldönteni, melyik a jobb. 

- Én így vagyok vele. És azokról a képzett irodalmárokról, akik azt mondják, hogy a dalaid nem olyan jó versek, mint amilyen jó dalok, mi a véleményed?

Azt gondolom, egy alapvető dologról elfeledkeznek: a vers, az egy nagyon nagyon új dolog. Az első versek, a legszebbek, sokáig önmagukban nem szóltak. Ilyen nincs. A verset nem írta az ember, aki kitalálta a nyelvet, nem “szavalta” a tábortűz mellett, hanem mormogta és énekelte. Gyógyításban, halálkor, születéskor, a legfontosabb ünnepeken, rítusokon mindenhol énekeltek és nem szavaltak. Ilyen nincs, kedves irodalmárok és költő társaim! A közelmúltban is csak igen keveseknek a luxusa volt, hogy egyáltalán meg tudtak hallgatni verseket zene nélkül. Manapság már megint tart a költészet a zenéhez erősen. Legyünk őszinték. Mert oda tart. Akkor is így van ez, ha azok a versek rosszak, akkor is, ha jók. A legjobb verseket számtalanszor megzenésítik. Ez miért van? Miért van az, hogy azokat a verseket szeretik a legjobban, amelyeket meg lehet zenésíteni? Vannak persze olyanok, amelyeket lehetetlen, és nem is kell. Teljesen világos, hogy az első verseket énekelték. Úgy hogy, ha én most verseket írok zenékre, akkor a történelem hajnalából vagyok és nem ebből a mából. Aztán, amikor megjelent a sajtó, megjelent az írás, a vers levált a zenéről. De még nem olyan rég Balassi is minden verséhez odaírta, milyen dallamra énekelendő. Miért, kedves költőtársak és irodalmárok?! Miért?! Szerintem nem találtam ki a spanyolviaszt azzal, hogy éneklem a verseimet. Persze, irritálhat valakit, aki jó költő, hogy nem tud jó zenét szerezni a verseihez. Ezzel semmi gond nincs, hiszen vannak jó zenészek, akik azt majd megzenésítik. Ha meg valakit az irritál, hogy ha a szövegeim véletlenül jók, még jó zenét is írok hozzá… Hát, arról én különben annyira nem tehetek, mert ez nekem természetes és normális. Nem kényszerít erre senki. Sőt, fordítva lenne rosszabb, ha nem tehetném együtt a kettőt. Egyébként meg ez a normális: vers és zene együtt. 

- Azért el kell ismerni, ritka az a fajta művész, aki hasonló magas színvonalon ír verset és szerez zenét. Lehet, hogy ezt a modern kor hozza: minden összetartozót szétszakítunk  és külön szemlélünk. 

Igen, de ne higgyük azt, hogy a legjobb költők nem jó zenészek is egyben! Nézzük meg Weöres Sándort! Azért zenésítik meg annyian, azért őrülnek meg és rohannak oda a verseihez, mert azok zenék önmagukban. Ha csak mondjuk őket, már ritmizáljuk. A ritmus pedig zene. Világos, hogy jó muzsikus volt. Köznapian fogalmazva nagyon jó perkás. Vonzza a muzsikát. Persze nem azt mondom, hogy nem lehet, vagy nem kell szavalni, szó sincs erről. De amikor szavalunk, és a vers jó, akkor az zenél! Ettől jó, ettől szól - én így gondolom. Amikor azt mondom, költészet és zene összetartozik, még tovább is lehet menni. A beszéd, a próza is később született, mint az énekelt vers. Öt perccel vagy fél órával, de később. Nézzük meg az állatokat! Miért ne nézhetnénk meg?! Mást se csinálnak, csak üvöltve énekelnek. És szövegeket mondanak. Meg lehet kérdezni ornitológusoktól, hogy azok szövegek-e. Ezer és ezer éve alig változnak. 

- Amikor korábban azt mondtad, hogy a történelem hajnalából vagy és nem ebből a mából, gondoltál-e arra, hogy ez esetleg általánosítható? Hogy ez a világ neked idegen. Hogy valamilyen ősiben érzed inkább otthon magad?   

Csak arra gondoltam, hogy az énekelt vers ősibb még a beszédnél is. Én meg aztán 2004-ben élek. Nem érzem azt, hogy többezer évvel ezelőtti figura volnék. 

- Az általad megélt hozzáállásnak mégis van-e valamilyen társadalomkritikai éle? Dalaidban sokszor utalsz az üzleti világra. És tagadhatatlan, hogy a mai kor legfontosabb, létszervező ereje az üzleti szemlélet. Amikor például a Ring-ben éppen ütnek vernek valakit, akkor azt énekled: "Ez az üzlet, ez a jó." A Ghymes együttes cégként is működik. A művészetnek azonban más a logikája, mint az üzletnek, hiszen az igazságot hivatott kimondani, de az nem biztos, hogy jó üzlet. E dal szerint "Meg kell halni annak, aki jó." Hogyan éled meg üzlet és művészet kapcsolatát?

Ez annyira összetetté tud válni, hogy ha például ragyogó módon leírod, hogy az üzlet barna és büdös, akkor ez is üzlet. És eladják. És te magad is üzletté válsz. Bezáródik a kör. Én nem is védekezem ez ellen. Leírhatom, hogy az üzlet borzalom, de most úgy néz ki, erre vagyunk ítéltetve még sokezer évig. Eladják a CD-imet, és én ezért pénzt kapok. Ez nekem üzlet. Nem mentegetőzöm. Én ezt tudom, és vállalom. Nem mondom, hogy Ábel vagyok és nem Káin. Mind a kettő bennem van. A kötetem elején is ott van a jó meg a rossz, mindenhol ezek harcolnak, mind a kettő az emberen belül van. A bőrünkben és a csontjainkban köröznek. Nem azt mondom, hogy vannak rossz emberek meg jó emberek, hanem itt van belül minden, minden megoldható lenne belül, és belül folyik minden harc. Az is, hogy üzleti ajánlatot kapunk, hogy üzletté válunk, vagy nem válunk, hogy elutasítjuk, de jó is, de rossz is. Jó, ha gazdagok vagyunk, de borzasztó, ha gazdagok leszünk; borzasztó, ha szegények vagyunk, de jó, ha szegények leszünk. Más mentség itt nincs, mint versbe és zenébe önteni, és így megmutatni, hogy a többiek is rábólintsanak vagy ne bólintsanak rá. Én úgy tudok menekülni ebből a bezártságból, hogy egyrészt felvállalom, hogy ez nekem üzlet, hogy ezért kocsit veszek, meg kenyeret. Másrészt én is harcolok. Hiszen erről szól az egész. Mindenki más is - úgy gondolom - harcol önmagával, amikor megáll a pirosnál, és ad ötven forintot a koldusnak. Úgy gondolom, az emberek kilencvenkilenc százaléka tudja, hogy ezzel nem oldott meg sok mindent. De megteszi. Ez egy csörte, egy pengeváltás. Becsukjuk a szemünket. Én is adok ötven forintot a pirosnál. És ha valaki nem ad, akkor még rosszabbul jár, mert akkor még az alibi sincs meg. Meggyőződésem, hogy sokan szembesülnek ezzel. Lehet, hogy nincs kedvük, nincs módjuk kiírni magukból.  

Mennyire érzed az üzleti világ jelenlétének a negatív vagy esetleg pozitív hatását? Kellett-e valamiféle művészi kompromisszumot kötnöd?

Hálistennek, kompromisszumokat nem kellett kötnünk. Azt csináltuk, amit akartunk. Nem voltak különösebb korlátaink. Csináltuk a magunk dolgát, az emberek többek között ezt is szerették meg bennünk. Aztán hogy még mit, azt elég nehéz volna megmondani. Elég szabad szájúak voltunk mindig. Hogyha az szabadszájúság, hogy "büszke a bankos a bőrdíványon”. Tiszta őrület lenne, saját magunkkal mennénk szembe, ha most valamilyen okból nem azt csinálnánk, amit akarunk. Az Anonymusban is azt csináltam, amit akartam. Az új Ghymes-lemezen is ez lesz. Minket az üzlet ilyen szempontból nem gátol, sőt, nekünk az az üzlet, hogy azt csináljuk, amit szeretünk. A nagy szabadság, ami idáig megadatott: nekünk ez az üzlet. Mindenkinek tudom ajánlani meleg szeretettel, és súlyos üzleti titkokat elárulva, hogy csinálja azt, amit szeret. Mert ez egy fokkal még mindig jobb. Rövid távon talán nem, de hosszútávon igen. Megéri üzletileg is jót csinálni. Idővel sok ezer ember kezdi követni. Tömegek jönnek a koncertjeinkre. No, de miért? Ez egyrészt azt jelenti, hogy Magyarország nem olyan hülye, mint ahogy ezt egyesek hirdetik. Túl sokan vagyunk, akik ennek az ellenkezőjét bizonyítjuk. Akárhová megyek, akárhová nézek, akárhány barátomat hallgatom a környezetemből: ez egy nagyon széles társaság. Mind szidják a médiát, mind szidják, hogy micsoda mocsok áramlik az utcákon és a televízióban. Embertelen sokan mondják. Sokan vagyunk. Hát akkor még sincs olyan nagy baj…! Már csakhogy azt nem mondom, fogjunk össze, mert akkor már politikus lennék. Túl sokan vagyunk nagyokosok, akik tudjuk, hogy milyen szörnyű bajok vannak. Marha jó megbeszélni ezt a kocsmában, ugye, no de csináljunk valamit akkor, vagy nem tudom…. Hisz ezrek jönnek a koncertjeikre, és tetszik nekik ez a muzsika. És nem mennek megnézni helyette a pufogást. Ami meg engem aztán végképp nem zavar. Mert azt csinál mindenki, amit akar. Ott is. Nézd, Svédországban olyan adók vannak, hogy az valami abnormális. A gazdagok, ugye, hatvan százalékokat fizetnek. Mi ez? Hogyhogy hatvan százalékot elvesznek tőlük?! Nem ugyanaz, mint amikor Jézus bement a templomba, és kizavarta a kereskedőket?! 

Hiszel tehát abban, hogy a “jó” tömegeket vonz magához, ha nem is azonnal?

Igen. Mi úgy jöttünk Magyarországra, hogy azt mondták, felejtsétek el az egészet. Itt most nem ez kell. Most a pufogásra mennek az emberek. Mára Ghymes együttes koncertjeit is ezrek látogatják súlyos pénzeket fizetve érte. Hát akkor? Kiterítenek így is, meg kiterítenek úgy is. 

- Az imént Jézusra utaltál. Verseidben is megjelennek olykor bibliai eredetű képek. Megjelenik az ördög és megjelenik az Isten. A Vasbalettben például azt énekled "Mélyen ülök, Uram, ajkadban,". Hogyan éled meg vallás és művészet kapcsolatát, amikor alkotsz, vagy amikor arra a sorsa tekintesz, ami neked adatik?

Az ember nyilvánvalóan nem találta ki saját magát. Aki ezt mondja, igen magas lovon ül. Ahogyan az almát is ki kellett találni, az embert is valaki küldte, kitalálta, megcsinálta. Meggyőződésem, hogy a világ egy olyan rendszer, aminek a tetején nem mi vagyunk, emberek. Elég nagy ökörség volna az ellenkezőjét állítani, bár ezt mondtuk negyven-ötven évig. Ennek semmi értelme nincsen. Nem az anyag az első, hanem a szellem. Bár ezt sokan állítják, nem én mondom először és talán nem is utoljára. A szellem az alapja mindennek, nem az anyag. Hogyha nézünk egy almamagot, hát... elég nehéz azt gondolni, hogy ennek az almamagnak nincs szelleme. Ugyanis ebben az almamagban benne van minden információ arról, hogy milyen lesz az almafa. Milyen alakja lesz, milyen levelei lesznek, milyen lesz a törzse, milyen magasra nő körülbelül. De nem csak ez. Benne van az is, milyen hosszú életű lesz. Benne van az is, milyen almákat fog teremni. Benne van az is, mennyi almát fog teremni, hány évig. Benne van az is, hogy szárazság idején hogyan kell viselkednie annak az almafának. Ez mind egy kicsiny almamagban van benne. Az is benne van, hogy ha nagyon bő termése van az egyik évben, akkor a másikban vissza kell fognia magát. Az is benne van, hogy ha megnyírják, hogyan kell viselkednie. Az is benne van, hogy az elkövetkező öt-tízezer évben lesz almafa. Az is benne van - ki mondja, hogy nincs benne?! -, hogy ötezer év múlva milyen lesz az almafa. Benne van, de ezt mi nem tudjuk. A mag se tudja. De ha alakul a környezet, ha jön a szárazság, ha megváltozik a klíma, akkor az almafa is meg fog változni. Az is benne van a magban, hogy ötezer év múlva hova fejlődhet majd az almafa, hogyan szaporodhat. Ötezer évig az összes mag benne van. Ha ránézünk egy almamagra, hát, azt igen furcsa volna gondolni, hogy az anyag mindezt tudja. Ez már nem anyag, ez kizárt, ez már szellem. Én úgy gondolom. Benne van az élet, röviden így mondjuk, de azért nem árt fölsorolni, hogy ez mi minden. Ez valami majdnem fölfoghatatlan.

- Egy valamit nem tud: szólni ahhoz a hatalomhoz, akitől a benne levő tudás származik. Saját Teremtőjét csak az ember képes megszólítani, például egy ima során. Most, hogy valóban létrejön-e valamilyen párbeszéd, az persze kérdés. Van-e köze az efféle vallásos viszonynak ahhoz, hogy Belőled művész lett? 

Van köze. Meggyőződésem: nem véletlen, hogy én írok. Ennek így kellett lennie. Már csak abból kifolyólag is, hogy hét éves korom óta írok. Mióta írni tudok. A zenével már korábban is foglalkoztam, még mielőtt hangszert kaptam volna a kezembe. Túl könnyen megy nekem az alkotás ahhoz, hogy erről én tehessek. Nem az én munkám ez. Nincs benne túlságosan sok munka. Abban persze rengeteg munka van, amíg egy ilyen CD összeáll. Ha elmondanám, még rosszul is hangzana, hogy több mint három hónapig áll össze egy ilyen mű. Hihetetlen mennyiségű zajt vettünk fel, aztán annak a nagy részét eldobtuk. De megírni egy szöveget, vagy egy dalt… gyanús, hogy mennyire túlságosan is könnyen megy. Én ezt kaptam. Világos, hogy valahonnan a múltból jött. Sokáig úgy éreztem, hogy ez nem is dolgom. Csak úgy csináltam. Írtam, teljesen ösztönösen. Manapság oda elértem már, hogy ez nekem dolgom. Hogy írnom kell. Eddig eljutottam, tovább nem is szeretnék már. Megírom azt, ami adódik. De ez egyébként lehet bármi, bármilyen eszközökkel. Azt mindenképpen szerettem volna magamban is tisztázni, és nem baj, ha a környezetem is tudja, hogy a zene is, a szavak is: eszközök. Maga a stílus is csak eszköz. Az is másodlagos, hogy nem festek vagy szobrot csinálok. Igen erősen vizuális vagyok egyébként. Szeretnék festeni is. Olyan emberek, akik értenek a festészethez, mondták, hogy nekem csak és mindig festenem kellene. Kifejezetten provokálónak érzem, ha valaki azt gondolja, csak olyan zenét kell írnom, aminek közvetlen köze van a népzenéhez. Egy dolog a folklór, amitől jobbat soha nem fog kitalálni senki, mert az maga a csiszolás, maga az ősművészet. De nekem ez is egy forma. Aztán van más is, és azt is szerettem volna mindig kipróbálni. Ha én azokból az eszközökből, amikkel dolgozom, kivenném a folklórt, mint amit hosszú évtizedekig műveltem, és nem maradna semmi, elég erősen föltenném magamban a kérdést, hogy akkor ki vagyok. És akkor ki is lennék. Ha elektromos gitárokat használok, vagy szimfonikus hangzást, annak akkor is ütnie kell, akkor is hatnia kell, hogyha tudok valamit  Ha csak egy eszközöm van, akkor az édeskevés. Nekem legalábbis. 

- Az Anonymus dalait két motívum keresztül kasul átszövi. Az egyik, hogy a versjelenetek kivétel nélkül a lélek valamilyen fokú bezártságára és sokszor kiszolgáltatottságára utalnak, a másik a halál motívuma. E tényekből pedig az a kérdés merül fel, hogy a művészsors felforrósítva az istenközeliséggel mennyire jelent veszélyt? Hogy érzed?

Egyrészt, mint mondtam volt, én nem írok tudatosan. Nem tudom, miért írom éppen azt. Nem azért, mert átgondolom. Túlságosan gyorsan érnek ezek a gondolatok, ezek a képek. Leírom őket, és tudom, hogy jók. Ennyit tudok. Ez elég hülyén hangzik, lehet, hogy le is leplezem magam. Lehet, persze, hogy így még jobb. Aztán meg, hogy a veszélyt látom-e a világban, az utcán, vagy a kocsmában... hát persze. Valahol, hátul ez is benne van. Ösztönösen. Írok, ahogy adatik. Utána aztán énnekem nem fáj a világ. Élem a magam életét. Ha vannak is személyes gondjaim, azok alapvetően nem ide vetülnek. 

- Ahhoz mit szólsz, ha azt mondom, hogy a dalaid elsősorban nem rólad szólnak, hanem megteremtesz - nyilván magadból - egy olyan szubjektumot, amit aztán az általában vett emberi léleknek nevezhetünk, és aki azt hivatott kifejezni, hogy áll ma, ebben a korszakban a lélek ügye?

Általánosan fogalmazva ez így van. Aztán meg ezekben a mikrovilágokban, ami ez a nyolc vagy tíz dal, azért nagyrészt benne vagyok én, azt hiszem. Vagy csak képzelem... De nem, alanyi dolgok ezek! Voltam például katona. Mintha egy év börtönre ítéltek volna. Nagyon súlyos megaláztatásokban volt részem a többiekkel együtt. Ott volt tank is, ott lőttek is. Ott volt halál is. Mai szemmel az maga volt a fertő, a pokol, a mocsok. A fölöslegesség netovábbja. Ha van a renyhe gazdagságban fölöslegesség, az talán még érthető, de ez…?! Részeg tisztek, kiszolgáltatottság, bezártság. Bennem ez igen mély nyomokat hagyott. Sokáig vele álmodtam, először hetente, aztán havonta. Még fél éve is előfordult, pedig tizenhat éve voltam katona. Ha valami, akkor a háború súlyosan alanyi bennem. Amikor belépsz egy kaszárnyába, azt a kérdést kell először elfelejteni, hogy miért. És semmi más kérdés nem merült fel bennem egy évig, csak az, hogy miért. Egy példát mondok: bementem első nap, jött velem szembe egy úgymond öreg katona, aki rá is szolgált már, nyitva volt egy szekrényajtó, és ő fordulatból, teljes erejével belerúgott. Röpült a vasszekrény. Délután volt. Fényes nappal. Nem volt részeg. Néztem, s mondom, mi ez, hova kerültem…? Ezek állatok. Ez a vég. És végigverte a szekrényeket, ahogy elment előttük. Zuhogott minden. A többiek fa arccal bámulták. Így indult az első nap. Aztán a legutolsó napon, amikor szereltem le, előttem is nyitva volt egy szekrényajtó. És én is teljes erőmből belerúgtam. És én is végigvertem a szekrényeket. Hát mi ez, ha nem alanyiság?!  

- Azt mondtad, lehetnél festő is akár. A verseid is képi logikára működnek alapvetően. Milyen mértékben ihletődsz az érzékelt illetve az álomképek által?  

Félálomban sokat írok. Ez nekem jó altató. Általában nehezen alszom el, de ha írok, akkor könnyen. Akkor mindig föl kell verjem magam

- A határmezsgyén írsz? Evilág és túlsó világ között?

Nézd, most már szinte mindenki, író ember, nem író ember azt mondja: táltos. Ezt a szót mondják rám. Eleinte szórakoztatott, most már megdöbbent, de túlságosan nagy súlyokat nem rak a vállamra, legalábbis remélem. Mind a mai napig nem is tudom pontosan, hogy ez micsoda. Akár én ezt el is hiszem. De attól még nem leszek más. 

- A hozzád és műveidhez való viszonyunk lesz más.

Annyit tudok, hogy erős mágneses erőm van. Rám ragadnak a palacsintasütők, meg a vasalók, egyebek. Biztos, ha erősen foglalkoznék vele, tudnék gyógyítani is valamilyen szinten. De nem fogok kiállni a piacra, kiírni magamra, hogy Táltos Tamás, gyógyító és csontkovács. 

- Pedig bizonyára tömegek keresnének föl. Lehet, nagyobb üzlet volna, mint a zenélés...

Most már, azt hiszem, nem. De akkor sem csinálnám. Engem a táltos szerepben leginkább a gyógyítás csiklandoz. Ha egy ember be tud avatkozni egy másik ember áramkörébe úgy, hogy kézzel fogható jó dolgot csinál. Persze, minél szélesebb, minél nagyobb a hatás, annál simlisebb. Én is, ha esetleg több ezer embert, nem tudom én, percekre elhegedülök valahova föl az éterbe, akkor arra azt mondhatják: hűha. Van ilyen is. Biztosan. De ezek már gyanúsan széles körű dolgok. Míg ha valaki odamegy egy hasfalhoz, és benne a májat rendbe teszi… no, ez az, ami ebből az egészből leginkább érdekel. A révülés...? Persze. Megkapom, amikor írok. A stúdióban, a WC-ben megírom a dalt. Aztán a konyhában, söpröm le az ételmaradékot, paradicsomos lesz a terítő, veszem elő az újságot, és annak a szélére írom rá a verset. Szól a rádió, löködnek, de akkor is abban a pillanatban meg tudom magam fordítani. A révülést, a “rózsaszín ködöt” az íráshoz megcsinálom én, amikor kell. Mindig is meg tudtam és valószínűleg meg is fogom tudni. Aztán ha valakinek ez nem tetszik, akkor nem tetszik. Engem az nem érdekel. Idáig sem azért csináltam. Nem azért, hogy majd ezrek fogják énekelni. Mégis, hogy táltos... Talán összefügg ez azzal, hogy sokan tudják a verseimet és nem csak Magyarországon, hanem Erdélyben is, meg aztán a Fölvidéken is. Ennek ellenére a mai magyar irodalom, mint egész, nem fogad be. Egyáltalán nem keres, nem ír rólam. Másrészt én meg megyek el az egész mellett. Mert nekem elég, ha megkapom, hogy a dalaimat sajátjává tudja tenni sok-sok ember. Esetleg a sírjára fel kívánja íratni, vagy szeretkeznek rá, vagy a házassági meghívóra kerül fel néhány sor. S ha ez így van, akkor azt hiszem, csináltam valamit. A költőre itt van szükség, nem? Amikor pohárköszöntőt mondanak, amikor elkaparnak valakit, vagy valaki megnősül, vagy le kell szakítani egy nőt, vagy megszületik valaki. Aztán már utcát söpörni is jobban tudnak mások. Én valahol a helyemen vagyok. Úgy érzem.

- És nem zavar, hogy az irodalmi élet olyan mostohán kezel?

Nem, dehogy. Sokkal rosszabb lenne, ha az összes mai magyar költővel és íróval úgy bratyiznék, mint a franc. Ott laknék náluk, ők meg nálam. És közben meg aztán...

- Egymásnak írnátok a verseiteket...

Hogyne, persze, és a kutya nem ismerné, amit írok. Isten ments ettől! Nem dobáljuk egymást kővel, erről nincs szó. Kérdés persze, hogy irodalom-e, amit csinálok. Az irodalmárok szerint talán nem, de a közönség szerint igen. Bár ez sem ügydöntő, tudom. Ha majd mi levonulunk a színről, száz-százötven év múlva, és lesz olyan gimnazista, aki előveszi ezeket a sorokat, megtanulja vagy felírja valahová… akkor az irodalom. Ez a meggyőződésem. Volt már olyan gimnazista osztály Galántán, aki mottóul választott négy sort valamelyik lemezünkről. Koncertjeinkre nem járnak, nem tudják pontosan, mi az a Ghymes együttes, csak nagyjából, közük sincs az egészhez, megvannak a rock-bandáik, akiket szeretnek, és mégis. Hát ez már valami. Ez már nagyon sok mindent jelent. Itt már úgy érzem, idősíkokon léptem át a szövegeimmel vagy a verseimmel. Mert van, aki azt mondja, szöveg, van, aki azt, vers. Én azt mondom, vers.

- Mitikus történetekben szerződést köt az ördög a művésszel. Az alkotásért cserébe a lelket követeli. Az "Operál az ördög"-ben ennél súlyosabb a helyzet. Az ördög a művész fejébe ülteti azt, amit kitalált. Ennek pedig az lesz az eredménye, hogy a vers hőse az őrület közelébe jut. Kell-e neked valamilyen árat fizetned az alkotásért?

Többen mondták már, én is érzem: nagyon sokat kaptam. Túl sokat is. Majd az idő eldönti egyébként, hogy sok ez, vagy kevés - mindegy. Most éreztem meg először azt, hogy igen sokat el is vettek… Amikor beszélgetünk, már nincs gondom ezzel. Egyensúlyban vagyok. 
Fodor Miklós

