
ajd’ húsz év után létezik immár 
Marthaler-tipológia, és ismerjük

legjobb rendezéseinek kánonját is. Ami
egyszersmind azt jelenti, hogy Marthaler
megteremtette a maga önálló színháztípu-
sát. Ez a színház a legtöbb (német) nézô
számára egy olyan elôadáshoz kapcsoló-
dik, amelyet tizenkét éven át játszott a ber-
lini Volksbühne, és külföldön is sokan lát-
ták: ez pedig a Murx den Europaeer! Murx
ihn! Murx ihn! Murx ihn ab! (A „murx” a „ki-
nyírni, kicsinálni” nyersebb változata.) Az
1993-ban bemutatott mû formája szerint
színészek által elôadott dalest volt, Anna
Viebrock pazar díszletében, amely egy ha-
talmas fûtôberendezéssel ellátott, lepusz-
tult váróteremfélét ábrázolt. A térben alig
volt mozgás, a tegnapelôtti divat szerinti
munkaruhát,  tréningruhát vagy bebújós
mellényt viselô színészek magányosan ül-
tek asztalaiknál, és csak számaik elôadásá-
hoz álltak fel; a számok között kórusok is
akadtak. Komikus-szomorú dalokat adtak
elô, valamint mutatványszámokat a meg-
osztott Németország politfolklórjából.
A hátsó falon, egy óra mellett és egy liftajtó
fölött, a „nehogy az idô megálljon” felirat
állt, amelybôl már kiesett néhány betû.
A közönség szerette ezt az elôadást, sokan
többször is megnézték. Az értelmezés vi-
szont elég változatosan alakult. Egyesek
szerint itt, Kelet-Berlinben egy svájci mon-
dott véleményt a letûnt NDK-ról, annak
lassúságáról és tehetetlenségérôl (a túlmé-
retezett, de szemlátomást nem mûködô

fûtés képében), az örökös várakozásról  –
miközben a dalok egészen másról szólnak.
Mások úgy vélték, Marthaler a Svájcra és
az NDK-ra egyaránt jellemzô mentalitások
esszenciáját párolta le. Volt olyan nézet is,
mely szerint itt valaki mélabúsan és gyön-
géden búcsúzik egy olyan régi világtól,
amely pontosan sem földrajzilag, sem poli-
tikailag nem írható körül. (A szlogen az
idôrôl, melynek nem szabad megállnia, va-
lójában egy gyógyszergyár reklámjából
származik, amelyet Anna Viebrock Tem-
pelhofban, a régi nyugat-berlini repülôté-
ren fedezett fel.) Azok azonban, akik újra
meg újra megnézték az elôadást, valószí-
nûleg csak jót szórakoztak ezen az elôz-
mény nélküli abszurd-bohókás dalesten,
amely merôben új fényben mutatta meg a
vegyes, svájci–berlini társulat színészeit.
A Murx!, ahogyan Paul Scheerbarth egyik
indián versének címét rövidítették, már
önmagában is rejtélyes üzenetet hordozó,
hogy úgy mondjam, kokett kijelentés volt:
valóban halálán van-e Európa, avagy a régi
viccrôl van szó: „Marx die Theorie und Murx
die Praxis”? Ugyanakkor a teljes cím a maga
hangsúlyozott, ritmikus ismétléseivel már
magában foglalja az est legfôbb jellegze-
tességét: a szavakat mint zenét. A „Murx!”
Marthaler szignója lett – ami a gyakorlat-
ban veszéllyel is jár, ha a közönség (és a
kritika) egy része minden újabb munka
esetében öszszehasonlításokat eszközöl
ezzel a folyamatosan körülrajongott ren-
dezéssel. És persze a „Murx!”-nak mint

Marthaler-színháznak megvan a maga
elôtörténete is.

Az elôtörténethez tartoznak azok a ta-
pasztalatok, melyeket az 1951-ben Zürich-
ben született Christoph Marthaler koráb-
ban szerzett. Elôször zenei, pontosabban
blockflöte- és oboatanulmányokat folyta-
tott, majd a hetvenes évek elején Párizsba
ment, ahol beiratkozott Jacques Lecoq, a
pantomimmûvész iskolájába. Késôbbi
színházának két lényeges vonása már itt
megmutatkozik: a zene mint alap, illetve
felhasználása egy olyan színházban,
amelynek nincs köze az irodalmi szószín-
házhoz. Kezdetben azonban Marthaler
színházi zenészként és színpadi zenék
komponistájaként keresi kenyerét – ama
hetvenes években, amikor a hangszalagról
bejátszott zenei idézetek és hangulatfestô
zenék még nagy újításnak számítottak.
Egy kívülálló színházi ember nyújt itt
érintkezési felületet, és ez a helyzet még
legalább tizenöt éven át fennmarad, mind-
addig, amíg a német színpadokra vissza
nem térnek a muzsikusok. Így hát Martha-
lernak egészen más feltételek között kellett
kidolgoznia a maga színházát, amelynek
középpontjában a zenei elôadás áll.

Az elsô saját rendezések – köztük a leg-
korábbi, az Indeed a zürichi Theater Spek-
takel 1980 számára készült, színházi-ze-
nei projekt – sajátos terekben színre vitt
zenei elôadások, amelyekben azonban
már színészek is részt vesznek. Marthaler
az Indeedet enteriôrnek nevezi, míg Eric
Satie Vexations-jét („Bosszantások”), me-
lyet egy zürichi patikában játszat, a plaká-
ton így jelöli meg: „dezorganizálta Chris-
toph Marthaler”. Zenés performanszok-
ról van szó, amelyek szövege esztétikailag
a dadaizmusban gyökerezik, márpedig
Zürich, mint köztudott, a dada egyik köz-
pontja volt. Marthaler azonban e kezdeti
munkákra visszatekintve hangsúlyozta,
hogy személy szerint távol áll mind a da-
dától, mind a hatvanas évek akciómûvé-
szetétôl: „A szövegek részben Kurt Schwit-
ters és Walter Serner dadaista szövegei
voltak, részben olyan töredékek, melyeket
a színészek hoztak magukkal a vonatról.
Reklámszövegeket, szállodai prospektu-
sokat dolgoztunk fel, mindent összeke-
vertünk. De nem volt szó sem tulajdon-
képpeni dadaista estrôl, sem happening-
rôl vagy performanszról annyiban, ameny-
nyiben tökéletesen átkomponált volt a
struktúrája, a ritmusa pedig olyan, mint
a mai dolgoké.” A gyökereknek ezt a leírá-
sát maradéktalanul komolyan vehetjük,
mivel belôlük nôttek ki a késôbbiekben
Marthaler színházának erôs szárai és leg-
szebb virágai az olyan nagy házakban,
mint Bázel, Hamburg, Berlin és Zürich.
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A szerzô Berlinben élô író, színikritikus (Theater
Heute) és dramaturg (Spielzeiteuropa).
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Az elkövetkezô évtized német színházának a nyolcvanas években Bázel volt talán a
legfontosabb csírasejtje. Frank Baumbauer intendáns, aki ezután a hamburgi Deutsches
Schauspielhaust igazgatta, ma pedig a Münchner Kammerspiele élén áll, segítette debü-
táláshoz Jossi Wielert, valamint a Nyugaton még jóformán ismeretlen Frank Castorfot;
az utóbbit ô hozta össze két késôbbi, volksbühnebeli dramaturgjával, Matthias Lilien-
thallal és Stefanie Carppal. Carp rövidesen vezetô munkatársa lett az ugyancsak meghí-
vott Marthalernak, aki a bázeli színházban elôször rendezhetett nagyobb méretekben és
szabályszerû színházi feltételek között. Bázel földrajzilag és hagyományai szerint is kö-
zelebb áll Németországhoz, mint a többi svájci városhoz, és hála Baumbauer színházá-
nak, alkalmas, mert bikulturális rezonanciateret kínált Marthalernak, aki elôször ott
rendezett színházi esteket dalestek formájában, amelyek csakhamar közismertté váltak.
A Wenn das Alpenhorn sich rötet, tötet, freie Schweitzer, tötet..., a Soldaten, Serviertöchter und ihre
Lieder (Ha vöröslik az alpesi kürt, gyilkoljatok, szabad svájciak, gyilkoljatok... Katonák,
pincérlányok és a dalaik) és a Staegeli uf, Staegeli ab, juhee olyan színházformát fejlesztet-
tek ki, amelyet néhány évvel késôbb a Murx! tökéletesített. Az asszociatív módon egy kö-
zös téma köré (az Alpenhornban a svájci hadsereg kérdése, a Staegeliben éppily provoka-
tívan a bázeli pályaudvarról a Harmadik Birodalomba visszaküldött zsidók) csoportosí-
tott dalokat egy jellegzetes térben olyan színészek adják elô, akik a színpadi összképen
belül (egy nem valódi színházon belül) figuráik és (az elôadás egyértelmû kontextusá-
ban) saját személyiségük között villódznak. A nyolcvanas évek produkcióinak alapja –
ideértve az énekes-színészeket, a zenészeket és dalaikat – a zene mint színház; ugyan-
akkor az, amit színházként élünk meg, tehát a mindenkori terekben lezajló színpadi fo-
lyamatok összessége, zenévé alakul. Az elôadás terében hangzás születik, a színészek
egyfajta kórussá válnak – mindaz, amivel a beszélt színház általában él, zenévé formá-

lódik, és elsôsorban zeneileg strukturáló-
dik. A legbámulatosabb persze az, ahogy
az olyan témák, melyeket a legtöbben csak
a fejlett szöveges színházban tartanának
lehetségesnek, ebben a fajta zenés szín-
házban, sôt Marthaler laza összefüggésû
dalestjein is érvényesülnek. Marthaler rit-
kán mutatott érdeklôdést a kimondott szó
dramaturgiája szerint fogant mûvek szín-
revitele iránt, noha rendezte Shakespeare-t,
Csehovot, sôt Fernando Pessoa Faust-tö-
redékeit is. Az utóbbi esetében – Faust.
Egy szubjektív tragédia (1992, Bázel és
Hamburg) – még a csend és a színészek
hallgatása is (ezek egy portugál borkeres-
kedésben megmerevedett hivatalnokok-
ként ülték körül Faustot) lényegi, John
Cage-en iskolázott hangzássá vált. Mar-
thaler színháza ekként a maga szó szerinti
értelmében veendô posztdrámai viszonyai
között is létezik, bár e viszonyok persze
feltételeznek némi ismeretet: miért lett e
gazdag drámai anyag birtokában érdekes
– vagy miért vált történetileg azzá.                

Ezért igazi színház Marthaler színháza.
Megmutatja önmagát – és mást nem is
akar. A dalestek önmagukban véve kollá-
zsok, és nem varázsolhatják a színpadra a
tökéletes fikció illúzióját. Marthaler ko-
rábban talán Lecoqnál, a „szegény” pan-
tomimesnél elsajátított mûvészete azt bi-
zonyítja, hogy a színház mindenekelôtt
színház – ebben a szellemben kell valamit
eljátszani és hitelesíteni. Különösen vo-
natkozik ez az estjeire, amelyekkel kapcso-
latban a legújabb színházelmélet már
szándékait tekintve is tévedett. Azt feltéte-
lezi ugyanis, hogy a színháznak a színház-
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ban való megszüntetése az egyetlen esz-
köz a valóság teatralizálása ellen. Ez elmé-
letileg igaz lehet – ahogy a bölcs mondás
tartja: te színház vagy, én már nem vagyok
az –, csakhogy színházat csinál Marthaler
is, csak másképpen. A dalestet ugyanúgy
interpretálja, mint egy klasszikust, kon-
textus- és hagyománybeli vonatkozásokat
keres benne – mint ahogy mindig is ezt
tette. Darabjait mindig zenemûvekkel
összhangban dolgozta ki mint a kettô
öszszeillesztését és interpretációját. 

A kilencvenes években Marthaler fôleg
Hamburgban és a berlini Volksbühnében

dolgozott. Elvileg a Marthaler-produkciók három típusa fejlôdött ki: a „tiszta” dalestek;
a drámai repertoár egyes alkotásai, így Csehov Három nôvére, Shakespeare Vízkeresztje és
Horváth Kasimir és Karolinéja, amelyeket marthaleri kézjegyként hangulatos megzenésí-
tésnek és lassításnak vet alá; és végül azok az esték, amelyek maga írta anyagokon és
adaptációkon alapulnak. A döntô, hogy minden egyes Marthaler-produkció messze túllép
tulajdonképpeni tárgyán, és megnyitja azt a legmeglepôbb értelmi vonatkozások elôtt,
mégpedig a zene közvetítésével fölöttébb érzéki módon. Azt mondják, Marthalernál a
színészek megint megtanultak énekelni, a színpadán játszó zenészek pedig megtanul-
ták, hogyan alakítsanak zenészt. Az elôadásain fellépô zongoristák például soha nem
puszta zongorakísérôk, hanem a szó szoros értelmében megtestesült színpadi Martha-
ler-muzsikusok. Nem üres frázis tehát, ha szöveges és zenés színház közötti határterü-
letrôl beszélünk; és ezen a határterületen Marthaler az évek során saját birodalmat
rendezett be magának. 2000-ben a svájci mûvész visszatér hazájába, és a zürichi Schau-
spielhaus intendánsa lesz. Estjeit kényes svájci témák köré rendezi; a Groundings („Ala-

pítások”) például a Swissair csôdje kapcsán mutatja be a svájci
gazdasági elitek viselt dolgait. Zürichbe hívja Castorfot és Schlin-
gensiefet, és olyan fórummá teszi a Schauspielhaust, ahol a szín-
házat politikai kategóriák szerint is értelmezik. Ez végül nagysza-
bású, nyilvános vitákhoz vezetett közte és a konzervatív körök
között, amelyek csekély látogatottságot vetnek szemére, holott a
politikai irányultsággal van bajuk. Az intendatúra idô elôtt, már
négy év után véget ér. Azóta csak kevés új produkció született:
évente egyszer a berlini Volksbühnében, legutóbb pedig – a Véde-
lem a jövô elôl címû elôadással – a Wiener Festwochen keretében.
A Védelem a jövô elôl-ben (2005) Marthaler a nemzetiszocialista
gyermek-eutanáziát dolgozta fel, A gyümölcslégyben (2005, ber-
lini Volksbühne) pedig azt, hogyan vonatkoztatható a zenében
megjelenô szerelmi varázs a biopolitika és a génmanipuláció kér-
déseire. Ez az est bizonyos értelemben azt a tapasztalatot dol-
gozta fel, melyet Marthaler Bayreuthban, a Trisztán és Izolda ren-
dezésével szerzett. Ekkor, 2005 nyarán rendezett elôször Wag-
nert, miután zenei specialistaként Beethoven, Schönberg, Offen-
bach és Debussy egyes operáit már színre vitte.

■

Befejezésül foglalkozzunk alaposabban egy 2003-as berlini
munkával, mert ennek segítségével rávilágíthatunk Marthaler
újabb rendezéseinek esztétikai és politikai aspektusaira. A plaká-
tokon ez állt: Inkább nem. Ritkítás. Elsô látásra az ember még nem
tudhatta, irodalmi anyagon alapul-e a mû. És még aki megtudta,
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Védelem a jövô elôl (Wiener Festwochen) 
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hogy Marthaler Herman Melville Bartleby címû elbeszélésével
foglalkozik, annak sem lehettek épkézláb elképzelései. Egy anek-
dota szerint a Volksbühne korábbi társigazgatója, Matthias Lili-
enthal megkérdezte, nem volna-e kedve színre vinni Melville el-
beszélését. „Inkább nem” – felelte Marthaler, és aztán mégis
megtette. „Inkább nem” – („I prefer not to”) – ez Melville Bartle-
by nevû kishivatalnokának egyetlen, állandóan megismételt meg-
nyilatkozása. Pontosabban nem is hivatalnok ô, hanem csak ír-
nok, másoló a New York-i Wall Streeten, egy hivatalban, a XIX.
század közepén. Bartleby egyszer csak fogja magát, és nem haj-
landó teljesíteni fônöke egyes megbízásait; a végén pedig eltûnik
egy hivatali spanyolfal mögött, ahol teljes passzivitásban vegetál
tovább. Senkinek sem hajlandó válaszolni, és a végén, amikor
börtönbe viszik, a táplálkozást is megtagadja: „I prefer not to.”
Magányosan hal meg egy csupasz fal elôtt – Melville az alcímben
„A story of Wall Street”-nek nevezte elbeszélését. Az amerikai iro-
dalomban a mû a negatívum kiáltványának számít: Bartleby a to-
tális nemet mondó, körülötte minden csak üzlet, és Melville-nek
sikerült egy mellékalakon át még egy választási küzdelmet is áb-
rázolnia mint az amerikai üzleti élet szerves részét. Melville-t ál-
talában csak Moby Dick címû opus magnumjáról (1851) és az azt
megelôzô déltengeri regényeirôl ismerik. Bartleby enyhén szólva
nem olyan személy, akire beszélgetés közben hivatkozni lehetne;
ez azonban valamelyest már akkor is megváltozott, amikor Gior-
gio Agamben filozófus a figurának hosszabb értekezést szentelt.
Marthaleren kívül egyszerre több színház is fölfedezte az anya-
got, ami azt is jelenti, hogy a mai kor kollektív képzetvilágában
szükség van Bartlebyre. Azt mondják, a globalizáció egyes ellen-
felei „cégjegyül” foglalták le a rejtélyes nemet mondó nevét –
Bartleby így akár az Amerikával szembeni új kritikai érdeklôdés
egyik pop-ikonjává is válhatna. Nem Bartleby volt azonban az
elsô amerikai, aki a mai német színházban megjelent. Lett légyen
szó Zadekrôl, Gotscheffrôl vagy Castorfról, országszerte vissza-
tért az érdeklôdés az amerikai színdarabok, elsôsorban a klasszi-
kus modernek iránt. A helyzet úgy fest, mintha a német színház-

csinálókat Amerika belsô élete izgatná, amelyet O’Neillnél,
Arthur Millernél és Tennessee Williamsnél próbálnak feltárni.
A Volksbühnében Melville jelkép értékû hôse automatikusan
Castorf Végállomás Amerika (2000) címû rendezésének szom-
szédságába került, amelyet visszatekintve az új amerikai hullám
felütéseként értékelhetünk. 

Elôször fojtottan csendül fel néhány óvatos hang, aztán zon-
goristakéz száguld végig a billentyûkön, fel és le a skálán – ebben
a sötéten gyöngyözô atmoszférában lépünk be a hatalmas, hátra-
felé szûkülô térbe. Mint mindig, most is Anna Viebrock tervezte
Marthalernak a játékteret, amely itt egy, a túlméretezettségig tor-
zított hivatal. A térben összesen tíz zongora és pianínó áll; eze-
ken játszik felváltva a négy zongorista. Leghátul látható a fal,
amely mögött Bartleby majd eltûnik, fölötte képtelenül kicsiny
ablak, mellette elkülönített iroda írógépekkel. Ennek bejárata fö-
lött „Dead Let” áll – mint titokzatos memento mori és egyben uta-
lás is az elbeszélés egyik részletére: Melville megemlíti, hogy
Bartleby régebben egy, a kézbesíthetetlen levelekkel foglalkozó
„Dead Letter Office”-ban dolgozott, ahol állítólag súlyos lelki sérü-
lést szerzett. A „Dead Let” pontosan az a fajta marthaleri üzenet,
amely jellemzô anyagkezelésére: az alapmû egy meghatározott
részlete többrétegû, de nem egyértelmû jelentéssé transzponáló-
dik. Akárhogy értelmezzük vagy fordítjuk le, a „Dead Let” az est
szignója. Bartleby híres mondata ugyanis el sem hangzik, dialóg
egyáltalán nincs, és az elbeszélés szereplôinek elrendezése is
meghökkentôen átértelmezett. A tér, amelyben a billentyûzet-
dráma pianínókon és írógépeken lejátszódik, a maga borús vi-
gasztalanságában és funkcionalitásában hangtölcsérként szolgál
az elsôrangú akusztikához, melyben a produkció kibontakozik.
Dead Let. E férfiak lakta hivatali világ szürke halálzónájában van
egy nôi ellenprincípium is, és ez Marthaler megrendítô lelemé-
nye. Két idôsebb nô lép fel, hogy fokozatosan cipôbolti eladókká
váljanak, akik szürke félcipôt ajánlgatnak a zongoristáknak –
mire, új cipôjével a lábán, mind a négy szenvedélyesebben kezd
muzsikálni. Emellett a két nô (Susanne Düllmann és Heide
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Kipp) a hivatalnokok anyáskodó ének- és táncpartnere lesz. A hi-
vatalnokok nem képezik le közvetlenül Melville szereplôit, de kö-
vetik mintájukat. A hivatalfônök (Ulrich Voss) négy írnoknak,
Bartleby két kollégájának és egy további segéderônek parancsol.
Meghatározó azonban, hogy a határ Bartleby és kollégái, illetve a
Bartleby-zenészekként mûködô zongoristák között nem egészen
világos. Bartleby, akit Matthias Matschke és David Marton teste-
sít meg, és Jochen Neurath, Stefan Schreiber és Clemens Sien-
knecht zongoristák játsszák, legalábbis megkettôzve létezik. A „rit-
kítás” kifejezésére a játszók egyszerre verik az írógépek és a zon-
gorák billentyûit. Hagyományos értelmû cselekményrôl nincs
szó, még annak ellenére sem, hogy például a táncok közben a
hasztalan párkeresés egyes mozzanatait a rendezô nagyon konk-
rétan dolgozza ki. Van azonban egy alapmozgás, amely a fal mö-
götti világ, az eltûnés felé sodor, és a cél az, hogy ez a mozgás ne
csak az egy Bartlebyt érintse. A fal mögött függöny van, amelyet a
fônök felhúz, és a függöny mögött sorakozhatnak fel hivatalno-
kai a csoportos énekléshez. Mint már mondottuk: Bartleby foko-
zatos eltûnése csak a témája, de nem a cselekménye Marthaler
színpadi parafrázisának.

A fent említett mozgás zenei tekintetben is érzékletes és szem-
léletes. Elhangzik – természetesen elidegenített formában – az
amerikai nemzeti himnusz, egy ízben éppenséggel némán, csak
szájmozgással kifejezve. Természetes az is, hogy a nagyszerû ze-
nészek eljátsszák Charles Ives Variations on America címû mûvét,
amely Melville halálának évében, 1891-ben keletkezett. Ives ih-
lette azt az ötletet is, hogy az egyik zongorát negyedhanggal mé-
lyebbre hangolják, mintegy a harmónia megtagadásának Bart-
leby-féle motívumaként. Az est spirituálékon, éji zenéken és gyász-
indulókon – köztük Bachtól Lisztig a német zenetörténet nem
egy alkotásán – át halad George Frederick Root egy dala felé,
amelyet az 1862-ben, az amerikai polgárháború alatt írt: „Just be-
fore the battle, Mother” („A csata reggelén, anyám”). E dal komor

hangulatát dolgozza ki Marthaler kódává, amely az est minden
témáját magába öleli: az anyához szóló, szorongással teli búcsú a
soron következô ütközet és a lehetséges halál elôtt túllép a New
York-i hivatal szürke világán, amelyben a nôi princípium szemlá-
tomást kudarcra van ítélve. A dalt többszörösen megismétlik,
mielôtt a fény is, a zene is apránként elfakul. Amerika Bartlebyvel
együtt a polgárháború, a történelem ezen elsô modern háborúja
felé lépked, amelyben eltûnni traumatikus élmény lesz, miköz-
ben Amerika gazdasági-egzisztenciális tagadói bekerülnek az iro-
dalomtörténetbe. A Bartleby e tekintetben is szomorú eset, hi-
szen Melville mûveit, amelyek korai sikerei a Moby Dick megje-
lentetésével hirtelen elapadtak, csak jóval a halála után, a húszas
években fedezték fel újra. Dead Let.

■

Ez volt a legkomorabb Marthaler a Védelem a jövô elôl-t meg-
elôzôen, s egyben kihívásnak is tekinthetô. Mint már elhangzott,
a  Murx! óta a közönség abszurd humort és egy adag slapsticket
vár el Marthaler kézjegyeként. A Marthaler-típusú melankólia,
amelynek kedvéért némelyek ötször vagy hatszor is megnézik
ugyanazt az elôadását, ezúttal nem öltött könnyen fogyasztható
formát; csakúgy, mint irodalmi fôhôse, elutasít minden további
magyarázatot. És mivel Bartleby történetének cselekménye már
eleve fékezett, Marthaler nem tehet mást, mint hogy tovább „rit-
kít”, ugyanakkor azonban a zongora és az énekszó dinamizmu-
sával teszi színházát intenzívebbé. Az Inkább nem témája kapcsán
a melankóliából teljes sötétség lett. 

Marthaler amúgy derûs természetû férfi, aki szereti a jó kony-
hát, a vörösbort és a szivart. Ezt a megjegyzést csak azért nem foj-
tom magamba, mert ez okból alul is értékelték, s elkönyvelték
afféle muzsikáló svájci játék mackónak. Csak nézzék meg a Véde-
kezés a jövô elôl-t, és közben figyeljék magukat éberen.

FORDÍTOTTA: SZÁNTÓ JUDIT
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