
Bármennyire igyekeztek is a Tótókai
Nó-színház tagjai, nem tudtak megbir-
kózni ezzel a föladattal. Bebizonyoso-
dott, hogy nincsenek birtokában annak a
fölényes tudásnak, amellyel a produk-
ciók lebonyolításán túl a közönségre is
hathatnának. Mind az első részben
bemutatott táncok, mind a második rész-
beli darab hiánytalanul lefolyt, de az
előadók minden erejét lekötötte a játék
technikai megvalósítása. Ott végezték,
ahol egy valódi nó-színész kezdte volna.
A mozdulatokra és az irányokra, a szö-
vegre és a ritmusra koncentráltak, ame-
lyekről a nó-színész igyekszik megfeled-
kezni. Ő a szerepről alkotott belső képre
összpontosít, mert ha az megvan, a száz-
ezerszer gyakorolt mozgáselemek, az
évtizedek óta memorizált szövegek ma-
guktól megszületnek a testén és az ajkán.
A Tótókai Nó-színház tagjai nem tudtak
elrugaszkodni testi valójuktól: a színen
mindvégig fegyelmezetten és törekvően,
bár néha görcsös akarással dolgozó ifjú
lányokat, élemedett hölgyeket és
öregasszonyokat láttunk. Az igazi nó-
színész képes megszüntetni testi valóját:
élete delén járó művész el tudja hitetni
nézőivel, hogy vénséges vén, s hajlott korú
mester is sikerrel alakíthatja az égi
szüzet.

Az előadók gyakorlatlanságáról és kép-
zetlenségéről apró, avatatlan szem szá-
mára szinte észrevehetetlen ügyetlenke-
dések és bizonytalankodások is árulkod-
tak. Többször előfordult, hogy a kórus
egyes tagjai rossz helyre ültek le, vagy
elfelejtettek időben fölállni, s figyelmez-
tetniük kellett egymást. Többen moco-
rogtak produkció közben, nyilván ké-
nyelmetlen testhelyzetüket korrigálták.
Egyáltalán: szüntelenül egymásra figyel-
tek. Márpedig a nó egyik legjellemzőbb
vonása, hogy a színpadon helyet foglaló
résztvevők mindegyike végtelenül magá-
nyosnak és a többiek iránt szinte közö-
nyösnek tűnik. Mégis az elképzelhető
legszorosabb együttes munka jön létre
közöttük, mert befelé fordulásuk el-
lenére minden idegszálukkal érzik egy-
mást. A nó-színésznek nincs egy érdekte-
len pillanata. Koncentrációjának mély-
sége és erőssége akkora feszültséggel
tölti föl a testét, hogy még a teljesen
nyugalmi helyzetben lévő színészről is
az a benyomásunk, hogy szinte fölrobban.
A Tótókai Nó-színház tagjainak még a leg-
aktívabb, legkiemeltebb pillanatai is nélkü-
lözték ezt a sugárzó energiát.

A magyar közönség még egy tekintet-
ben elszegényített nó-előadást látott.
Egyik játékhelyen sem tudták kialakítani

a színjáték speciális térszínpadát, ame-
lyet a közönség U vagy L alakban ül
körbe. Ezen a nagy térértékű átlós moz-
gások dominálnak, ezért a nó táncai
rendkívül plasztikusak. A magyar doboz-
színpadokon hiába állították föl a játék-
teret és az arra vezető hídutat kijelölő
oszlopokat, a nézők mindent csak a szín-
padnyílás síkján át láthattak, így a tér
„nem működött".

A nó lényegi vonása, hogy szigorúan
férfias forma. Ez mind hangzás-, mind
látványvilágát meghatározza. A nó létre-
hozói buddhista szerzetesek voltak, akik
nem fogadhattak be nőt maguk közé. A
nó minden női motívumát tehát a férfi
princípium legyőzésével, elfojtásával
kellett megteremteniük. A nó elképzel-
hetetlen a férfikórus mély és rekedtes
hangú recitálásának zsongása, valamint a
szinte kőből faragott, rezzenéstelen és
érzéketlen, markáns vonású férfiarcok
tablója nélkül. Hozzá tartozik a mozdu-
latok szögletessége és ereje, mert a nót
ilyennek találták ki. Mindezt nem pótol-
hatja a női kórus vékony, remegő hangú
énekbeszéde, a gömbölyded és sima lány-
arcok bája, a mozgás puhasága és harmó-
niája. A nót nem szabad meglágyítani.

Technikai bemutatót láttunk csupán,
nem színházat. Csak a nó külsőségeit
ismerhettük meg, pedig műélményt vár-
tunk. A közönség csalódottsága jogos és
érthető. Ám nem szabad mindenért e
nagyon lelkes és végtelenül lelkiismere-
tes amatőr társulatot hibáztatnunk. Ok a
legnagyobb mértékben megtették a
magukét, de a művészet kibontakoztatá-
sához - kellő tudás híján - édeskevés az
akarat és az igyekezet. A legsúlyosabb
veszteség abban rejlik, hogy bemutató-
juk hosszú időre elvette a magyar érdek-
lődők kedvét attól, hogy még egyszer egy
nó-előadásra beüljenek. Most már hiába
jönne a legprofesszionistább együttes is.
Ez a tény pedig fokozottan hívja föl a
figyelmet azok felelősségére, akik éppen
ezt a csoportot hívták meg egy nehezen
befogadható színjáték magyarországi pre-
mierjének megtartására.

PÁLYI ANDRÁS

Távolítás és közelítés

Két holland vendégjáték

Hollandia színházi életéről enyhén szól-
va is keveset tudunk, s amit tudunk, amit
az alkalmi élménybeszámolókból vagy
szakmai híradásokból megtudhatunk, az
is többnyire esetleges. 1980-ban az ITI
Nemzetek Színháza fesztiválját az úgy-
nevezett alternatív színházak szokásos
amszterdami „bolondfesztiváljával"
össze-vonva rendezték meg, s e
nemzetközi színházi parádénak a
szokásosnál nagyobb visszhangja volt
nálunk is. Ekkor egyet-mást megtudtunk
- tudatosítottunk magunkban - a holland
színházi életről is. Mindenekelőtt talán
azt, hogy az alternatívnak nevezett
színházi mozgalom - a „második
színház", az államilag dotált „profi"
társulatok szellemileg-művészileg
frissebb és mozgékonyabb
konkurenciája - minden jel szerint itt, a
hollandoknál erőteljesebb, a színházi
élet egészére nézve meghatározóbb, mint
Nyugat-Európa más tájain. Persze a
határvonal ma már nem olyan éles, mint
egy-két évtizeddel ezelőtt; a legjobb
„alternatívok" művészileg rég túlszár-
nyalták a „profikat", s az sem ritka, hogy
némi állami támogatáshoz hozzájutnak.
De azért e nem mindig tisztán kirajzolódó
vonal két oldalán alapvetően más aspirá-
ciók mozgatják a színházcsinálókat.

A Hollandia Magyarországon kulturális
rendezvény keretében a komoly művészi
hagyománnyal rendelkező és
professzionalista Holland Táncszínház
mellett két alternatívnak minősíthető
színház lépett fel nálunk a múlt év őszén:
az Orkater és Jozef van den Berg egysze-
mélyes színháza. Az előbbi egy húszas
évekbeli német dadaista darabból, Kurt
Schwitters művéből készítette PánikBer-
linben című előadását; az utóbbi két pro-
dukciót is hozott: Az egyszemű varázsló
üzenete címmel egy gyerekeknek szóló,
Moeke és a bolond címmel egy felnőttek-
nek szóló mesét. A három előadás egy-
részt gyarapította a holland „második
színházról" való homályos és gyér isme-
reteinket, de ennél jóval többet is adott.
Mindkét együttes - Jozef van den Berg
esetében ezt a kifejezést persze legfel-
jebb idézőjelben használhatjuk, hisz van-
nak ugyan munkatársai, de magát a szín-
házat mégis ő maga egyedül teremti -



valamiképp a színházművészet más-más
határhelyzetét fedezte fel, s e határhely-
zetben a teatralitás eredeti és autentikus
forrásait.

Mindkét színházról egyébként már
korábban szó esett a magyar színházi saj-
tóban. Az Orkater egy válságos periódu-
sáról Dedinszky Erika írt a SZÍNHÁZ
1980/9. számában, beharangozva az
együttes várható feloszlását; Jozef van
den Bergről Regős János számolt be elő-
ször londoni fesztiváltudósításában (Világ-
színház, 1983/9.). A vendégjáték után meg-
állapíthattuk, hogy hírük méltán előzte
meg őket.
A káosz és a rend között

Az Orkater Színház keletkezésének his-
tóriája a hatvanas évek ifjúsági szubkul-
túrájába nyúlik vissza, neve - ami fülünk
számára is érezhetően - az egybevont
„orkest" (zenekar) és „theater" (színház)
kifejezést tartalmazza. 1971-ben a Hauser
Chamber Orchestra popegyüttes és a
White Theatre színházi csoport összeol-
vadt, s innen datálják a mai Orkater létét,
mely eredeti hitvallásával olyan színház
mellett voksolt, ahol a popzenének meg-
határozó szerepe van. Az alapító tagok
között nem volt egyetlen hivatásos szí-
nész sem, csak festők, szobrászok, zené-
szek és táncosok. Eleinte nem is nagyon
produkáltak mást, csupán zenei kompo-
zícióikat vizuális és drámai jelenetekkel
fűszerezték, mimes és zenei epizódokból
összeállított műsorokkal léptek fel, bár
sokak szerint „kamaszos előadói stílu-
suk" már ekkor lebilincselően hatott.
Csak a hetvenes évek közepén csatlako-
zott hozzájuk Alex van Warmerdam, aki
egy személyben háziszerzője, librettis-
tája, dramaturgja, sőt plakáttervezője az
együttesnek, ettől kezdve az Orkater elő-
adásaiban egyre több szerep jut a prózá-
nak, azaz Warmerdam száraz, fanyar, csí-
pős humorú dialógusainak, ám a Pánik
Berlinben az első olyan előadás, amely-
nek alapjául előre megírt irodalmi mű -
Schwitters Összeütközés című librettója -
szolgált.

Azt, hogy az Orkaternek valóban sike-
rült valamit színházilag kamatoztatnia a
popkoncertek lázadó teatralitásából, mi
sem jelzi jobban, mint hogy az „irodalmi-
ság" és az ezzel járó egyéb „hagyomá-
nyos" színházi elemek beszivárgása nem
oltotta ki az együttes „kamaszos stílu-
sát". Melléjük szegődött a siker. Előbb a
Shaffy Színház, a fiatal és újszerű
színházi kezdeményezések amszterdami
mecénása karolta fel őket, majd több kül-

földi meghívás érkezett, némi állami
támogatás, az Orkater Alapítvány létre-
jötte, ami már nagyobb egzisztenciális
biztonságot jelentett,1980-ban Párizsban
a Nézd az ember bukását című produkció-
juknak pedig a legjobb külföldi előadás
díja. A siker felduzzasztotta az Orkater
létszámát, s öt esztendővel ezelőtt kivált
belőle a „Mexikói Kopó" elnevezésű cso-
port, mely azonban továbbra is az Orka-
ter Alapítvány égisze alatt működik,
vagyis a két együttes szoros kapcsolatot
tart fenn egymással, egymás belső kriti-
kusai és konzultánsai, művészi ideáljaik
lényegileg azonosak maradtak.

Miféle eszmények hát, amelyek a Pá-

nik Berlinben előadásából kirajzolódnak?

Bármennyire közhelyként hangzik is,
nehéz megkerülni itt azt a kérdést, amit
elidegenedésnek szoktunk nevezni, pon-
tosabban az elidegenedésnek azt a for-
máját, amely a fejlett nyugati társadal-
makban regisztrálható, ahol is - Tordai
Zádor szavaival élve - „az egyén izolált-
sága minden korábbinál, ha nem is erő-
teljesebb, de fájdalmasabb". Tudniillik
„az izoláltság érzése nem szorosan vett
magányérzet, hiszen emberi közösségen
belül lép fel . . . annak következtében,
hogy a létező kapcsolatok elvesztették
emberi tartalmukat". Hollandiában,
amelynek hagyományai a protestáns eti-
kai szigort és a kereskedői szellemet sajá-
tosan ötvözik, de amelynek mai, szekula-
rizálódott társadalma már egyfajta üzleti
puritanizmus, a szigorú haszonelvűség
jegyében él, különösen érvényes, hogy
a másfajta emberi tényezőkre fogékony
művész paradox izoláltságban találja
ma-gát. Mint akinek a kapcsolatai
ugyan megmaradtak, ám az emberek
eltűntek körüle. Az Orkater jellemzően
olyan világot tár elénk, amelyre
tökéletesen illik Tordai diagnózisa, ahol
„a szorongás, a belevetettség, a
hontalanság, a

talajtalanság, az abszurd érzései termé-
szetesekké lettek"; épp ezt az (ál)termé-
szetességet hangsúlyozza, amikor ad
absurdum fokozza az izoláltságélményt,
vagyis természetellenesbe fordítja. Meg-
mutat valami természetellenesen hideget
és embertelent, ami természetesebb
annál, amit - az Orkater-közösség napi
tapasztalata szerint - a világ természetes-
nek tart. Ott van ebben a popnemzedékek
jól ismert dacos „nem"-je, amit a „hazug
világra" kiált, de ott van ebben a két
háború közti izmusok hevülete is,
elsősorban a szürrealizmusé és a dadaiz-
musé. S talán épp ez a sajátos „híd", amit
az Orkater a régi és az új lázadók közt
kifeszít, a legegyénibb, a legmeghökken-
tőbb és a leginkább szuggesztív. Bűvös
körbe von, de ebben a bűvöletben nincs
semmi andalító, épp ellenkezőleg, inkább
kijózanító. Éles és rideg fény nevezi meg
a dolgokat.

Schwitters Összeütközése nem színda-
rab, csupán librettója egy tíz képre terve-
zett „groteszk operának"; megzenésíté-
sének gondolata annak idején több kom-
ponistát is foglalkoztatott, de a bizarr
ötletre épülő szövegkönyv végül is „fiók-
ban" maradt. Az Orkater zenészei - Bart
van Rosmalen és Thijs van der Poll -
most sajátos montázzsal, templomi éne-
kek, gyermekdalok, slágerek, operettszá-
mok, himnuszok és más közismert dalla-
mok segítségével elevenítik fel az egy-
kori Berlin világát, a rémületet, amit a
föld felé iszonyatos gyorsasággal köze-
ledő égitest okoz a városban. A tudósok
számítása szerint ugyanis itt kell becsa-
pódnia. S bár a számítás nem válik be, az
égitest elsüvít a föld mellett, a groteszk
happy end csak erősíti az apokaliptikus
látomást. A Pánik Berlinben előadása -
Hans de Weers és Mirjam Beerse közös
rendezésében - rideg álomképek soro-
zata. A Játékteret (díszlet: Chris Bol-

Jelenet az Orkater együttes előadásából



czek) hangszerek uralják, ütők és fúvó-
sok merednek az égnek, meghökkentő
hatást keltő, szokatlan megvilágításban,
akár egy „zenei" városkép metaforikus,
mégis igen konkrét alkotóelemei, a meg-
repedt színpadból két koncertzongora tör
elő, s furcsa „punkos" figurák ugranak át e
szakadékon: a schwittersi kollázs-
technikát mai életérzéssel elegyítő pro-
fán és morbid világvége-látomás eleve-
nedik meg előttünk.

„Néha az az érzésünk, hogy abszurd
haláltánc tanúi vagyunk, hogy bábuk tán-
colnak, amelyek a munka végeztével
marionettként csuklanak össze. Rideg
távolság alakul ki a színpadi történés és a
nézőtér között" - olvassuk a műsorfüzet-
ben is a Züercher Theater Spektakel mél-
tatását az előadásról, maguk az alkotók

pedig úgy nyilatkoznak, hogy Schwitters
műve azért nyújt művészi inspirációt
számukra, mert „a káosz és a rend közötti
pillanatokat" tartalmazza. E kitétel nem-
csak az előadás stílusát, hanem legmé-
lyebb tartalmát is magába foglalja: azt az
emberi-színészi jelenlétet, ami az ősi ele-
mentaritás felszabadulását is jelenti, de a
forma fegyelmét is. Az orkateri forma
„kegyetlen" és „lélektelen": az elidege-
nedés társadalmának metaforája. Ettől
lesz itt minden bábszerű. Az alkotó
ember eltávolodik önmagától, és kiüre-
sedett maszkját mutatja. Hogy a nézőben
is tudatosítsa a folyamatot, amit az
emberi civilizáció „haláltáncának" lát. Ez
az Orkater válasza a kapcsolatok és a
kommunikáció kihűlésére: a távolítás.
Ijesztő és leleplező diagnózis.

Az érző bábu

Ha a bábu, a bábszerűség az Orkater szá-
mára az elidegenedett ember rideg üres-
ségét, kiüresedését jelenti, akkor Jozef
van den Berg számára valami egészen
mást. Bizonyos értelemben ennek épp az
ellenkezőjét. A kapcsolatteremtés lehe-
tőségét, egy sajátos színpadi mikrokoz-
mosz megteremtését. Vagyis van den
Berg előadásainak mélyén ugyanaz a tár-
sadalmi paradoxon rejlik, ám a feloldást
épp ellenkező úton keresi, mint az Orkater.
Úgy is mondhatnánk, a távolítás helyett a
közelítésben. Közel hozza önmagához a
nézőket, s így teremt különös egységet,
közeledést a közönség soraiban. Színhá-
zának paradox és egyúttal lényegi ténye-
zője, hogy ezt a varázslatot egy szem
maga hajtja végre. E színházi élmény
nem is születhetne meg másképp, mint
egy (magányos) ember kisugárzásaként,
hisz van den Berg varázsereje személyes
sugárzásában rejlik, abban az örömben,
amit neki magának a játék jelent.

Tudjuk róla, hogy eredetileg bábos volt.
Pályáját a hetvenes évek elején - tehát
épp akkortájt, amikor az Orkater
megalakult - egy apró amszterdami
kabaréban kezdte. Első improvizált elő-
adása, A babák összejövetele 1978-ban
keletkezett, 1979-ben mutatta be Alma-
szemű gyermekelőadását - lényegileg ezt
láthattuk most Az egyszemű varázsló üze-
nete címmel -, majd ennek mintegy „filo-
zofikus" továbbgondolásából az Anyó és a
bolond - ez volt másik nálunk látható
előadása, egyébként téves, csak félig
lefordított címmel, így: Moeke és a
bolond -, melyet először az 1980-as Hol-
land Fesztiválon mutatott be, s amely
végül is megszerezte neki a nemzetközi
elismerést. Azóta az Anyó és a bolond
bejárta úgyszólván egész Európát, Észak-
Amerikát, sőt meghívást kapott Japánba
és Ausztráliába is. Van den Berg
időközben más gyermek- és felnőttelő-
adásokat is létrehozott (A kis varázsló,
1981, A púpos tánca, 1982, A torony titka,
1983, Troev, avagy a vízbe fúlt halász és
Egy ember piros kalappal, 1984), továbbá
1985-ben elkészítette az Anyó és a bolond
filmváltozatát. Későbbi előadásairól a puszta
adatokon kívül nem sokat tudunk, de azt
nem nehéz kitalálni, miért maradt mellettük
az Anyó és a bolond Jozef van den Berg örök-
zöld repertoárdarabja: olyan felnőttmese ez,
amely egyszerre teljes értékű színházi va-
rázslat és művészi önvallomás.

„A báboknak olyan erejük van, amilyen
nekem nincs" - állítja van den Berg,

Jelenet a Pánik Berlinben című előadásból (MTI-fotó)



aki sokáig „csak" bábozott, azaz ő maga a
paraván mögött maradt. Eljött azonban
egy pillanat, amikor úgy érezte, elő kell
bújnia, meg kell jelennie a bábjai között;
erről a pillanatról, a gesztusról, amellyel
egyszerre megtalálta önmagát és a saját
színházát, ma is szívesen beszél, ha inter-
jút ad, s nem véletlenül. Tudniillik ez a
gesztus lett a van den Berg-i színház esz-
tétikája, alkotói ars poeticája: „Számomra
a legfontosabb a báb és a hús-vér ember
közti kapcsolat: a reális és az irreális e
keveredése igazi színházi feszültséget
teremt." Tudniillik „a bábnak az ember ad
életet, aztán olyan fontossá válik, mintha
saját élete lenne". A legmegnyerőbb
azonban, hogy ez a gesztus ma is annyira
elemi és eleven van den Berg
előadásában, mintha most fedezné fel és
alkalmazná első ízben. Innen ered e
színház sajátos személyes hitelessége,
aminek „szabad szemmel" láthatatlan,
mégis nyilvánvaló belső fedezete van.
Peter Brook ahhoz a szövőnőhöz hason-
lítja van den Berget, aki „gyönyörű kel-
mét fon két szállal, az egyik látható, a
másik láthatatlan. Azon a ponton, ahol a
két szál találkozik, egy minta alakul - köl-
tészetből és varázslatból". Mások, akik
könnyebben használnak nagy szavakat,
mint Brook, egyenesen sámánnak, má-
gusnak, varázslónak nevezik, olyasvala-
kinek hát, aki egyszerre mesemondó és
megjelenítő művész, aki valamiképp, saját
egyéniségére szabottan őrzi, előbányássza
magából a művészi kifejezés ősi, mágikus
egységét.

Mindkét játék ugyanabban a díszlet-ben
játszódik: a színen egy óriási odvas fa,
kupolaszerűen ráboruló meseesernyő. Az
anyóka a fa odvából mászik elő, s az ég
hasadékán - az esernyőn át - a földre
hajítja bábgyermekét, a Bolondot. Aztán a
Bolondot látjuk (őt is, az Anyót is van den
Berg alakítja), aki elindul bábjaival földi
vándorútjára. Vállán ott ül az Anyó mint
apró bábmadár, féltő oltalommal és eleven
számonkérésként. Majd amikor végképp
elszáll belőle a lélek, s a Bolond hiába
erőlködik, nem tudja életre kelteni többé,
a gyász jeléül leveti komédiásöltözékét,
amit az Anyótól kapott, ráakasztja egy
csupasz keresztre. Oda-vonszolja
bábosládáját, a kötelet a groteszk
madárijesztővé alakuló kereszt „vállára"
veti, s ő maga kilép a képből. Nincs ebben
semmi szentimentalizmus, noha van den
Berg kétségkívül érzelmes színházat
csinál. Sőt, épp az érzelmi gazdagság e
színház legjellemzőbb vonása - épp ez
teszi unikummá a maga közegé-

ben. A szentimentalizmustól megóvja az a
fegyelem és szigorúság, amellyel elzár-
kózik mindenfajta olcsóság, divat, csábító
könnyű megoldás elől. Ám a könyörtelen-
ség, amelyet elsősorban önmagával
szem-ben kell gyakorolnia, megnyitja az
utat a játékos kedv teljes
felszabadításához. A szentimentalizmus
a gyermekszerepben tetszelgő felnőttek
sajátja; van den Berg - legalábbis amíg
színpadi varázslata tart - valóban önfeledt
gyermekként játszik, testet ölt bábjaiban,
és elragadó diskurzusba elegyedik velük.

Az már csak ráadásnak tűnik, hogy
„kibeszél" a színpadról, sőt fel is csábítja
a nézőket a színpad mágikus világába. De
ez nagyon is a lényeg: itt rejlik a „közelí-
tés", az érzelmi felszabadulás, a játék
örömében való feloldódás kulcsa. A
gyermekelőadásban, amely nála mindig
az „eredeti" változat, vagyis a felnőtt-
műsor előzménye, ez különösen tetten
érhető. Az egyszemű varázsló üzenetét,
amelyben az Almaszemű épp születés-
napját ünnepli, ám egy fontos varázsló-
tanácskozás miatt el kell mennie, s ebből
különféle bonyodalmak származnak, a
finálé nagy „happeningje" teszi emléke-
zetessé, amikor a nézőtérről verbuvált
gyereksereg beöltözik megannyi kis va-
rázslónak, hogy így üljék meg Alma-
szemű születésnapját. Van den Berg
szétfeszíti a formákat, s mindig az evi-
denciát keresi. Ilyen evidencia számára,
hogy a kihűlő emberi kapcsolatokra az
érzelmek felszabadításával feleljen. Az,
hogy ennek a gesztusnak, amelyet ki
tudja, hányadszor tesz meg, ma is olyan
ereje és hitele van, mint amikor először
jelent meg alakja a bábok közt, nem
szak-mai fortély, hanem hit kérdése.
„Íme, egy boldog ember" - mondtuk
sokan, amikor

budapesti vendégjátéka után felálltunk a
zsöllyéből. S ha így éreztük, ez annakajele,
hogy a legfontosabb üzenetét át tudta adni.
Ő így fogalmaz: „Örülök, hogy az, ami nem
engedi magát szavakba foglalni, minden
nyelven ugyanaz.". Jobb, ha mi sem
keresünk rá pontosabb meghatározást: itt
járt közöttünk, s elmondott nekünk
valamit, ami minden nyelven ugyanaz.
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