
izzadva sírva kergetőzve / csak ami jár csak
ami jár/ beutalatlan fakultatíve / hideg ebédet
s uzsonnát víve / dúlnak a csókos ütközetek/
kis Nagybetű is jár tán nékünk / akik az élet hé-
ján élünk/ kifogyatollal szerelmesen / haza-
felé ha száll a húszunk / egymás Colába bele-
húzunk / s büfézünk az őszi avaron”. 

Költészetében szerepel egy meg nem való-
sult intézmény „hol majd a Szellem megteáz”.
„Ne kávéház, ne virtuális / s ne csak papír légy,
légy te Ház, / hol élő s holt szimbióz időz / pi-
ros, fehéz, zöld, híg és mélylila / füstöl, szépelg
és kosztol / aranylik, ottlik és babitslik / a ver-
sek jól tömött staniclik / nagy dumazsák a
próz’ / s tán mégse minden anything ha goes”.

Marno János bemutatkozó szójátéka igen
mély értelmű – tessék többször elolvasni: „–
Van egy rossz hírem” / „– Jobb, ha elolvassa”.
Költészetét Sík Csaba így jellemezte: „A költői
szuverenitás oly sok esetben stílusba zárt, csu-
pán a stílus kierőszakolásával megteremteni
vélt formái helyett Marno a vers szuverenitá-
sára, öntörvényűségére ügyel, ám e műveletei
sosem siklatják tévesztő általánosságokba, köz-
helyekbe.” Az elutasító kritikák olykor versei-
nek érthetetlenségét vetik a művész szemére.
Nincs itt mit „érteni” vagy „nem érteni”. Marno
stílusa jobban „fogható”, mint verseinek ér-

telme, tartalma. Döntő, majdnem alapvető ele-
mei közé tartoznak a nyelvi játékok, esetünkben
elsősorban a szójátékok. Stíluselemek? Annál is
többek, hiszen már vers- sőt kötetcímekben is
megjelennek: Záppír, Marokkő… „Szóhalálában”
című verse pedig Parti Nagy „Szódalovaglás”-
ának méltó párja.

Az anarchia szórendje című Marno-kötet meg-
jelenésekor írta M. Nagy Miklós: „…A Marno-
szövegek egyik legszembeötlőbb jellegzetes-
sége… amit nevezzünk egyelőre az elírások
(félreértések) poétikájának…” „A szimpla helyes-
írási hibáktól kezdve a betűtévesztéseken át a
játékosan értelemmódosító elírásokig itt-ott
mintegy bokrokban sűrűsödnek a szövegben a
szokatlan-érthetetlen nyelvi alakzatok.” Így pél-
dául: „a zseblámpa is elemében van még” vagy
„a kő felszárad / és megvonhatja mérlegét a
vállad”.

A popkultúrában is helyet kaptak a nyelvi
játékok, számos közül emlékezzünk a Szőranya
emlékzenekar koncertjeire. Eljutunk ezzel napja-
ink e-mail- és sms-szövegeihez, ahol halmo-
zódnak a szójátékok, a nyelvi játékok Nyilván-
való, hogy az sms-humor nem tökéletes, de
sokszor rátaláló (hiszen nincs új a napalm alatt).

DR. GÖRGÉNYI FRIGYES
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A székesfehérvári születésű Csernay László
professzor már régen ízig-vérig őshonos sze-
gedi. Olyannyira, hogy a Vaszy Viktor-féle ope-
raörökséget magáénak tekinti. A rendszervál-
tást követően Keszthelyi Bélával és Gregor
Józseffel megalakították a Szegedi Operabará-
tok Egyesületét. A működési szabályzatot a
bonni operabarátoktól szerezték be.

Csernay László orvosi pályafutását Hetényi
Géza belklinikai professzor egyengette. 1976-
ban nevezték ki egyetemi tanárnak, 1987-től
1990-ig tudományos rektorhelyettes volt. Szá-
mos kitüntetése mellett 1990-ben Marku-

sovszky-díjat kapott, a Magyar Köztársasági
Érdemrend Középkeresztjét pedig 1992-ben ve-
hette át. Kutatási területe a kísérletes gasztro-
enterológia. Több mint háromszáz tudományos
közleménye jelent meg. Ellátta a Nemzetközi
Egészségügyi Központ szegedi egységének or-
vosigazgatói feladatait is.

Amikor Csernay Szegedre érkezett, első útja
a Szegedi Nemzeti Színházba vezetett, ahol ép-
pen – 1947. június 27-én – Wagner Lohengrin
című operáját adták. Ezek után érthető, ha egy
életre elkötelezte magát az operával.

– Azért különös ez az operaimádat, nem gon-

Csernay László nemzetközi leltára
A professzor, aki „operaházakat” gyűjt



dolja, professzor úr?
– Nincs ebben semmi külö-

nös. Ha találtam valahol a nagy-
világban egy operaházat, be-
mentem, és meghallgattam az
esti előadást. Eddig a világ több
mint harminc operaházában jár-
tam, és számos előadást láttam.

– Professzor úr, ez komoly?
– Sorolom…
– Hogyan kezdődött?
– Természetesen Budapest,

Pécs, Debrecen, Miskolc veze-
tett be az opera szentélyébe. Hol
itt, hol ott tűntem föl a nézőté-
ren, amíg „be nem laktam”
őket. Első tanulmányutam al-
kalmával már Prágában is a né-
zőtéren ültem, ahol Smetana
Dalibor című művét adták, Bécsbe 1962-ben tet-
tem be a lábam. Eddig tíz alkalommal jártam a
zene fenséges királyi városában.

– Ismerve az ön „operajárását”, milyen érzés
volt belépni a világ kivilágított, híres operahá-
zaiba. Mondjuk a milánói Scala vagy éppen-
séggel a New York-i Metropolitan nézőterén
szétnézni?

– Milánóban a Rigolettót láttam, New York-
ban Gregor József vendége voltam, és a Sze-
relmi bájitalnak tapsolhattam. Operaházak né-
zőterén ülni? Lenyűgöző, felemelő érzés, de ne
felejtsük, én olyan városból jöttem, ahol hódí-
tott a Vaszy-kultusz, a mindenható opera!

– A jegyekhez mindig könnyen hozzájutott?

– Nem éppen! Barcelonában
voltam éppen, amikor az ope-
raház építőinek tiszteletére zárt-
körű opera-előadást rendeztek.
A Turandot került színre, Mar-
ton Éva is énekelt. Gondoltam
megpróbálom, valahogy csak
bejutok a nézőtérre a felesé-
gemmel. Mindössze 10 állójegy
volt a pénztárban. Vettem ket-
tőt. A magasból semmit sem lát-
tunk, azt azonban igen, hogy a
harmadik emeleten van két üres
hely. A második felvonást már
onnan néztük. Az előadás után
pedig a színház alatti büfében
kaviártól, lazactól, pezsgőtől
roskadoztak az asztalok.

– Példátlan teljesítmény az
öné! Amikor 70. születésnapját ünnepelte, mi-
lyen ajándékot is kapott?

– A Nemzetközi Egészségügyi Központ meg-
hívott Londonba, ahol áprilisban a Covent Gar-
denben Bellini Alvajáró című operáját, a Royal
Opera House-ban pedig Spontini A vesztaszűz
című operáját láthatom.

Az „Operaházak nagykövete” a neves or-
vosprofesszor Szegeden él és végzi a munkáját.
Ám ha, ne adj isten, kiteszi a lábát az országból,
egyre csak azon töpreng, vajon melyik halha-
tatlan operaszerző előtt emeljen kalapot.

DR. POLNER ZOLTÁN

újságíró, Szeged
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Bécsi Staatsoper: Parsifal, Tosca, Cosi fan tutte, Lulu,
Otello, Varázsfuvola, Katja Kabanova, Lammermoori
Lucia, Trubadur, Herodiás, Hoffmann meséi, Alvajáró

Párizs – Garnier Operaház: Traviata, Gizella;
– Bastielle: Salome

milánói Scala: Rigoletto
Bayreuth: Parsifal, Tristan, Mesterdalnokok
Moszkva – Nagyszínház: Gizella, Carmen;

– Kongresszusi központ: Pillangókisasszony
Tbiliszi: Gajane (balett)
München – Gartner Plutz Theater: Cár és ács;

– Staatsoper: Varázsfuvola, Cosi fan tutte;
– Cuvillier Theater: Sevillai borbély

Nürnberg: Figaró házassága
Jereván: Anyegin
Hannover: Cosi fan tutte, Figaro házassága
Bréma: Lohengrin
Berlin – Deutsche Oper: Don Carlos;

– Staatsoper: Petruska (balett);

– Komische Oper: Carmen
London – English National Opera: A sevillai borbély;

– Covent Garden: Alvajáró;
– Royal Opera House: A vesztaszűz

Prágai Nemzeti Színház: Dalibor
Frankfurt: Álarcosbál
Lipcse: Pillangókisasszony
Bonn: Norma, Árnyék nélküli asszony, A sevillai borbély
Kiel: Sancta Susanna, Az infánsnő születésnapja
Salzburgi Festspielhaus: Poppae megkoronázása,

Traviata
Sydney Operaház: Gyöngyhalászok, Traviata
Antwerpeni Flamand Opera: Hamupipőke
Drezdai Semper Oper: Titus kegyelme
New York-i Metropolitan: Simone Boccanegra,

Turandot, Szerelmi bájital
Chicagoi Lyric Opera: Jenufa
Barcelona Liceu: Turandot
Hamburg: A kaméliás hölgy (balett)

A Metropolitan operaház előtt


