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Bicskei István

WILI-KÉM  
jEL-ENTÉSEI

Azzal kezdeném, amikor a Jel elhomályo-
sult kissé. Dátumot nem írok, de a ki-

lencvenes évek elején csődbe juttatta az akko-
ri adminisztrátorunk (gazdasági főnök?) az 
együttest. Döbbenten álltunk a dolog előtt… 
A táncosok nagy része szétrebbent, mint pat-
kányok a süllyedő hajóról, hárman marad-
tunk: Nagy József (Szkipe), Döbrei Dénes 
(Dani) és én (Bütyök-Wili)! Emlékszem, Szki-
pe lakásának teraszán ücsörögtünk, bámul-
tuk a Père Lachaise kápolnájának tornyát, 
és hallgattunk. Dani azt ötlötte ki, hogy csi-
náljunk háromnapos fesztivált Somlósi Lajos  
– akkori fotósunk – kiállításának megnyitójá-
ra a Dorfmann Galériában. Hát jó… Első nap 
begipszeljük tetőtől talpig a széken ülő Da-
nit, szerzünk zenészeket, én majd fotózom, a 
zene szól, és egy adott pillanatban Dani föl-
áll és kisétál a vödörrel, amelyből gipszel-
tem. Párizsban tengette életét Farkas Zoli, a 
Kontroll Csoport basszusgitárosa Krisztá-
val, közép kori kottákat másolt kézzel (na-
gyon nehéz, precíz munka, speciális tollal: 
naponta egy oldalt lehetett lemásolni!). Meg-
kérdeztem, tudna-e egy kisebb bandát szer-
vezni a megnyitóra? Tudott. Elkezdődött a 
performansz, jöttek rendesen a nézők, és ép-
pen fölkelt Dani, amikor berontott vagy húsz 
rohamrendőr, és csöndháborítás miatt lefúj-
ták az egészet…

Másnap még az is kiderült, hogy a galéria 
menedzsere belépti díjat szedett. Felháborod-
tunk ezen. Dani már nem volt hajlandó to-
vább fesztiválozni. Szkipe, mint mindig, hall-

gatott és gondolkodott. Egyszer csak elénk 
rakott néhány fotót, amely zsákba öltözött,  
sarokba dobált, elmázolt arcú, kitömött bá-
bokat ábrázolt, és elébünk rakta Büchner 
Woyzeck-szövegét. Ezt olvasgatom mostaná-
ban, mondta. Döbbenetes hatással volt ránk, 
hiszen csak pár éve játszottuk az Újvidéki  
Színházban Tompa Gábor rendezésében… 
Woyzeck és ezek a figurák!!! Fölugráltunk, 
kocsiba vágtuk magunkat, és irány az ószer,  
a bolhapiac stb. Alig múlt el néhány óra, és 
próbáltuk a Woyzeck első változatát Varga 
Henriettával. Ebből nőtt ki az az előadás, 
amellyel bejártuk a világot, és amelynek meg-
született az itthoni, újjáéledt Jel Színház-i  
változata.

Mint egy főnixmadár, felröppent és hátára 
kapta Wili-kémet is. Igaz, hogy megöreged-
tél, de még így, vén csákóként is bebicegsz 
a színpadra, öregedő (ne haragudj, Szkipe!) 
Mestered oldalán, Tolnai Ottó (Töfe) csodá-
latosan megírt verseivel ámulatba ejtve a kö-
zönséget.

Már lassan huszonöt éve jeleskedünk 
együtt, úgy is, mint az Orléans-i Nemzeti 
Koreográfiai Központ táncosai, hiszen a lel-
künkben mindig ott bujkált a Jel!

Mint a legjobb festmények. De ez az ő tehet-
sége. Az ember keresi magát. Gondolom, ő 
is. Vagy nem is önmagát, inkább az otthont, 
ezt a teret. Bár ő mindig vállalta ezt a térsé-
get. Ami Tolnai Ottónál is megjelenik. Nem 
csak a műveiből készült előadásokra gondo-
lok – bár Tolnai Ottó az, aki ebből csodálatos, 
enciklopédikus mítoszt hozott létre. Ez más 
kanizsai ismerőseimben is megvan, és ez 
más identitás, mint például a zentaiaké. Ez 
egy specifikus ragaszkodás a tájban meglévő 
momentumokhoz. Pedig alig van különbség, 

s mégis: hogy pontosan ahhoz a fűszálhoz, 
szikes röghöz ragaszkodnak, és nem egy má-
sikhoz.

Nagy József mindig autentikus embereket 
válogatott össze, nem klasszikus táncosok-
kal dolgozott. Ez is az ő táncos-koreográfusi 
munkájához tartozik, hogy nekik adott sza-
badságot. Frissességet hozott, olyan dolgo-
kat, amit a nyugati technikákon nevelkedett 
táncosok nem is értettek, nem is éreztek. Ők 
azt az elidegenített táncot művelték. S egy-
szer csak megjelentek ezek a furcsa mukik, 
akik nagyon különösen és jól viselkedtek a 
színpadon, és tudták csinálni. Szinte kép-
zőművészetből, képzőművészeti attrakciók-
ból született meg az előadás.

Épp Tolnai mondta, hogy Nagy József mű-
vészetével beteljesedett az, amit ő a színház-
ról gondolt. De ez tényleg az ő színháza, az 
ő művészete. Nekem furcsa is volt eleinte, 
hogy sokáig nem találkoztunk. Körülöttem 
már mindenki profin vette a hatást. Aztán rá-
jöttem, hogy ez jó, hogy rendben van, hogy 
én így, másként artikulálódtam.

Lejegyezte: Balog József (Szabadka, 2015. január).

Mohácsi Balázs

ismeretlen

költözni fogok ide
hamarosan, ilyen
szemmel nézek körül.
tűzfalak és kéménylétrák,
a város ismeretlen
vidéke. néma sorházfalak.
felpattogzott mázú kapuk.
betonszürkület csak.
ki gondolná, hogy
forgalmas főutak
kerítésében élünk
itt is. megyek vissza
a nagy kereszteződésbe,
ahol még lakom, de
nem is tudom már, milyen
lábon jövök haza.

mégiscsak

meglátlak az utca túloldalán.
eszembe jut, az ágyat,
ahol régen, egykori találkozásunk-
kor
éppen nyugalom palántái csíráztak,
miattad el kellett volna hagynom  
mégiscsak.
ez világos mostanra már.
és látom, 
jönnek a többiek is. mind-
egy.
úgy tűnik, gazdálkodhatom
ki ezt a kis életet már hibákból.
most a petőfi utcában lakom,
de még itt sem ismertem meg
a romantikát.


