
lészt gyalázó hat (!) felvonás mind-
összesen hatvan jelenetének valami-
féle filmi összefogását kívánja
emblematikusan jelezni. Amúgy
minden marad a régiben: Zsávolya
(?) mûvének szüzséje nagyrészt a
közismert ösvényeken kanyarog, a
dráma nem a sztori szálainak to-
vább- vagy alapvetõen másként ku-
szálásával távolodik Mikszáth regé-
nyétõl, bár azért kissé mégiscsak.
Hiszen „egy új kulcsszereplõ”, bi-
zonyos „Házinéni az ûrben” elõ-
bukkanása felkavarja, át-
alakítja valamelyest az
eseményeket. Magával
Noszt(h)y Ferivel szólva
„cselekmény-teremõr” õ
csupán, azonban hangsú-
lyos ponton nyilatkozik
így a dolgok folyásával, a
hozományvadász Feri
már-már bekövetkezõ fe-
lülkerekedésével kapcsolatban:
„Nem maradhat így, elkél egy reset /
a cselekménybe, mely átírt »re-
gény«”. A „banya” természetfeletti
képességeket mûködtetve, vagy leg-
alábbis azok történéseket befolyáso-
ló érvényû birtoklására hivatkozva
fel-feltûnik a textusban, fõként Feri
szállásadó szeretõjeként, zsarolója-
ként, Tóth Mari társalkodónõje-
ként, vagy boszorkányos fordula-
tokkal egy-egy szereplõ bõrébe búj-
va, hogy aztán hirtelen lelépjen a
színpadról, magára hagyva az általa
kommentált (vagy akár ténylegesen
alakítani is bírt?) kavalkádot.

A Noszthy Fuji eredetisége és
értéke a regény dramatizálásán túl
az átvettek színezgetésében, árnya-
lásában ragadható meg leginkább.
Sokszínûek, akár tarkák is a szöve-
get kiadó nyelvi mozaikkockák, de
érezhetõ a különféle hozott elemek
eldolgozása. A prózai alapokra
„verses(ített)” felépítmények emel-
kednek, némileg lírai hangszínt
lopva a mû egészébe. Látszólag
naivitásról árulkodó okvetetlenke-
dések a színdarabhoz tartozó inst-

rukciók, ám valójában je-
lentõs szerep tulajdonít-
ható ezeknek a jegyze-
teknek, melyek a drámai
mûvet részlegesen az epi-
kai bázisba fordítják visz-
sza. Továbbra is regény-
szerûnek õrzik meg az ol-
vasás modalitását, ezen-
felül a parodizálás, az ál-

talános ironizálás forrásai is. Épp-
úgy, mint a karikírozott, rusztiku-
san „tótos” tájnyelv („Nyem fázsik
asz. Csag szerinységból céglaszí-
nû”), az archaizálva is anakroniszti-
kusan ható ezredfordulós szleng
(„Máshol kénytelenül eztán a lõcs /
hõen szántani, befogva ezerrel”), az
õszödi beszéd kimutatható hatása
(„Hímet ajzunk fel, s nem kicsit,
nagyon”), a kultúrirónia („Ínyün-
kön még szisszen az After Eight; /
nyolcat épp elüti, s mi már irányt /
vettünk a nagy, büdöslõ semmibe”)
és a színmûvet körbeölelõ bájos ro-
mantika. E finom, semmiképp sem
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Thimárnak sikerült megtalálnia
a kötöttségek között is a kifejezés
szabadságát, úgy, hogy a szövegek
nem tesznek kísérletet önértelme-
zésükre, így a befogadó szerepe
megnövekszik, az olvasó megéli a
verset, kitágítja annak kereteit, és
további gondolatokat kapcsol az
eredetihez.

A kötetet többféle módon is ol-
vashatjuk. Ha az olvasás során a
költemények lendületesen követik
egymást, akkor láthatóvá válik a
már említett megfigyelõ óvatos fi-
gurája, aki rögzíti a világot. Ha
azonban a kötetet találomra nyit-
juk ki, és véletlenszerû módon ol-
vassuk a haikukat – talán az oldal-
számok hiánya is ezt a stratégiát
ajánlja –, a szünetekben Dorcsi-
necz János rajzai további asszociá-
ciókat ébresztenek. Tudjuk, hogy
nincs jó olvasási stratégia, de talán
fogadjuk meg a szerzõ tanácsát, aki
a haikuk személytelensége miatt
csupán a fülszövegben sugallhatta,
hogy „a haiku nem versforma, ha-
nem világszemlélet. Hatalmas hit
szükséges ahhoz, hogy ilyen pará-
nyi helyen kifejezzük, ami a világ-
ból fontos.”

SZÛTS-NOVÁK RITA

(Ráció Kiadó, Budapest, 2007, 
oldalszámozás nélkül, 945 Ft)

ZSÁVOLYA ZOLTÁN:
Noszthy Fuji
Színdarab hat 
felvonásban – Mikszáth
Kálmán támogatásával

Újonnan betoldott „h”-ja mintha
megköhögtetne, éspedig feltehetõ-
en az intencionalitás felõl: a Noszthy
Fuji a szerzõ (dramaturg?) „könyv-
mûként kiteljesedett színi látomá-
sa”. Mikszáth A Noszty fiú esete Tóth
Marival címû regényének színpad-
ra, pontosabban a mai író kezén a
mintaképééhez hasonlóan szintén
terjedelmesre kerekedõ textus olva-
sata nyomán megképzõdõ, imagi-
nárius színpadra komponált adap-
tációja egyebek mellett egy némi-
leg monarchiabeli („Történik 1900
körül”), de jelenünkre is éppúgy
jellemzõ szalonspiccességtõl, a tré-
fától, s helyenként a – hol tradicio-
nálisan jambikus 10-11-est, a blank
verse-t hozó/imitáló, hol pedig rep-
pelésre emlékeztetõ – verses meg-
szólalásoktól válik önálló teljesít-
ménnyé.

A cím hallatán akár a népszerû
japán animék világára is asszociál-
hatnánk, de a munka természetesen
nem afféle távol-keleti dzsentri kép-
regényt kínál, bár kétségtelenül
(színpad)képek láncolataként is fel-
fogható. Ami biztos: a fiú szó „népi-
es változatának” (vö. népszínmû), a
fõhõs, Feri nembeliségét hordozó
„fijúnak” a betûibõl keverõdik ki a
Fuji(ság), amely a nyilván Szophok-
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hatásvadász beszédkontrasztok fel-
felvillantása komoly szellemi telje-
sítmény.

Elsõsorban az elõbbiekben fel-
sorolt típusú stílusbravúrokkal kel
tehát önálló életre Zsávolya Zoltán
drámája, mégis magában hordozza
a mikszáthi regény egészét, vala-
mint más elõzményeket is. Mert ne
feledjük a mûben (mindkettõben!)
Malinka Kornéllal kimondatott
gondolatot: „Boccaccio óta mindig
történtek effélék.”

PONGRÁCZ BALÁZS

(Napkút Kiadó, Budapest, 2008, 
376 oldal, 2790 Ft)

ARANY JÁNOS

Válogatott versei

Arany Jánost méltán tartják az
egyik legnagyobb magyar költõnek,
ám gyakran csupán a 19. század
nemzeti lírikusát látják benne: a
nép fiát tiszta, közérthetõ stílusá-
val. Arany azonban éppen modern-
ségével emelkedik ki a magyar
klasszikusok poros kötetei közül,
olyan örökérvényû gondolatokkal,
amelyek minden újabb olvasat után
újat mondhatnak a ma emberének.
A Magyar Irodalom Zsebkönyvtára
sorozatban megjelent Arany János
Válogatott versei címû kötet is éppen
erre világít rá anyagával, Csillag
István szerkesztésében.

Örömmel fedezem fel benne
egyik kedvencemet, az Ének a pesti
ligetrõl címût. „Ki a korral szeret
haladni, / Vasútra váltja fel magát, /
S örül, ha van hely felakadni / s úgy
lógni ott, mint egy kabát” – hang-
zik az ítélet a tömegtársadalom
egyénietlenségre kárhoztatott pol-
gáráról, hogy utána jóformán a tár-
gyi néprajz tudója legyen az egyet-
len, aki megérti az önkéntelenül, de
talán provokatív szándékoltsággal
is archaizáló szöveget: a strófa má-
sodik felében elõforduló „baki
trónról” ugyan kevesen tudhatják
ma, hogy az „az omnibusz kocsisá-
nak ülése” volt. Amúgy a kulturális
kommentárokkal sem fukarkodó
szerkesztõ ebben a válogatásban a
lírikus Aranyt kívánja bemutatni
(hozzászámítva a költészeti termés-
hez a nem mindenki számára egy-
értelmû módon ide tartozó ballada-
anyagot is). Tehát az életmû azon
részét, melyet gyakran félreértettek
az idõk során. A stílusosan megírt
utószó éppen a költõ örökérvényû-
ségét bizonyítja, kedvet csinálva az
újraolvasáshoz, újragondoláshoz.
Hiszen ami érték, az örökké él, és
olvasásával bárki gazdagabbá válik.

A válogatás csoportokba rende-
zõdik az egyes versek keletkezése,
gondolatvilága és a költõ életmûvé-
ben elfoglalt helye szerint. A nagy-
kõrösi évek elõtt született versekkel
kezdõdik, míg el nem jutunk az iga-
zi magára találás lírájához, az Õszi-
kékhez. A szerkesztõ logikusan idõ-
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rendi sorrendbe állította a verseket
az egyes csoportokon belül, meg-
könnyítve ezzel a lírai életmû ala-
kulásának megértését. Az összeállí-
tás gondosan szerkesztett és átgon-
dolt, találóan válogatja össze Arany
azon verseit, melyekbõl tiszta képet
kaphatunk a költõ igazi arcáról.
Arany János, bár epikus költõként
kezdte az irodalmi pályát, mégis
erõsen lírai alkatú verselõ volt. Pe-
dig õ maga sosem akart lírikus len-
ni, ügyetlennek érezte magát a köl-
tészet világában. Arany mindig sze-
mérmes, visszahúzódó volt és kicsit
sem exhibicionista, talán
épp ezért bújt el szíveseb-
ben az epika álarcai mö-
gött.

A szerkesztõi utószó
szerint Arany olyan verse-
ket kívánt alkotni, ame-
lyek evidensek: nem
mondhatók el másként.
Tehetsége természeténél
fogva mutatkozott meg, s „egysze-
rûsége” mögött hihetetlenül inten-
zív munka áll, nyelvi gazdagsága
egyedülálló a magyar irodalomban.
A válogatás célja is többek között
az, hogy Arany János olvasása során
ismét felfedezzük a magyar nyelv
szépségét. Csillag István arra is ki-
tér, hogy Arany versei gyakran bo-
nyolult gondolati és képi összefüg-
gések sorozatai, a költemények

(újra)felfedezésének öröme ezek
feltárulásával együtt vár az olvasóra.
Gondolatai ma is érvényesek, s ez a
modernség teszi olyan fontossá
Arany ismeretét a 21. században is.

Költészetével minden magyar
olvasó találkozott élete során vala-
milyen módon, az oktatásban külö-
nösen fontos szerepe van. Nehezen
találhatnánk olyat, aki még soha-
sem olvasta a Toldit vagy legalább
egyes balladákat. Ám a lírai Arany
megismeréséhez ez kevés – még
egy tanuló számára is. El kell mé-
lyülni a költõ lírájában ahhoz, hogy

teljes képet alkothassunk
róla. Ehhez nyújt segítsé-
get e válogatás, amely
nem pusztán a diákok
számára nélkülözhetet-
len. Mindenki megtalál-
hatja a költõ életmûvében
a „sajátját”, hisz Arany az
ember állandó vívódásai-
ról, a lélek rejtelmeirõl ír.

Ennek megmutatása a válogatás
legfõbb célja: arra buzdít minket,
hogy ne féljünk a kezünkbe venni
Arany János verseit, melyek a mai
világban is valódi értéket jelente-
nek, elragadó élményt nyújtanak.

ZSURZSÁN ANITA

(Szerkesztette Csillag István, 
Magyar Napló, Budapest, 2007, 
346 oldal, 945 Ft)
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