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lavórban tükröződő lábaközét, meg a rézke-
fét, a biliárd asztalt és a plébánost, továbbá 
a szamaras Vittus kétméteres fiát, a mamát,  
a kalauzt meg a többieket, beleértve a Min-
denhatót is, amíg egyikük ki nem dől. Hogy 
melyikük lesz az, aligha kérdéses. Wili halni 
készül egy, a Szikről hozott fűszállal a szá-
jában, de gondolatai – amelyeket már-már 
szinte valóságosnak hiszünk –, vulkánkitö-
résként terjednek. Különben a világot tagadó 
új realizmus filozófiai alapja éppen ez, a gon-
dolatok éppoly valóságosak, mint azok a té-
nyek és materiális létezők, amelyek a világban 
mindenkit körülvesznek. Helyben vagyunk. 
A kopott kerti söprűre már nem tudunk úgy 
ránézni többé, hogy ne jutna eszünkbe Wili. 
És hogy ne jutna eszünkbe a boldogság.  
A boldogság mint a gyengeelméjűek kivált-
sága. Komédiaként kellene tehát felfogni az 
életet, amiben semminek sincs igazából már 
értelme, értéke? Mi tagadás, a komédia sok-
kal szabadabb műfaj a tragédiánál.

Bicskei István mesterien mozgatja a mű 
bonyolult tükörrendszerét, holott nem tesz 
mást, „csak” beszél. Mondja egymás után 
a félbehasított énekeket, a hol ritmusos, hol 
monoton nyüszítést, litániát Wili életének 
kizökkentő, provokáló, mintha mindenből 
gúnyt űző halálkomoly apró részleteiről  
(a patkányfogó csattant; captatok; voltam a 
templomban; sitt; a drótkefe szép; én kő; ma sem  
értem az egészet és így tovább, sorolhatnám 
a verscímeket). A félelemről, az örökös, be-
teljesületlen vágyakozásról, a létezésről és 
elmúlásról szólnak ezek a versek, azzal az 
őszinte fájdalommal, amelyet mindenki érez, 
amikor reálisan szembenéz a dolgokkal. Fe-
kete öltönyben mozdulatlanul áll a szinte 
üres színpadtér sarkában (mint akit odaszö-
geztek). Zihál és fuldokol (mintha üvegszi-
lánkok kerültek volna a tüdejébe), miközben 
rezzenetlen arccal, a verseken át előhívja  
a titokzatost, a kozmikus mondanivalót. 
Nem tolmácsolja, hanem életre kelti Wili 
szórakozás- és szenvedéstörténetét. Ez már 
valamiféle elementáris azonosság a verssel. 
Bicskei István az idők folyamán eggyé vált  
a szereppel. Wilivé csiszolta magát Ókani-
zsán. Az Úr segítségével.

Az Úr/Teremtő/Alkotó is megjelenik a szin-
te teljesen üres fekete térben, amelyben sza-
badon lehet a legkülönbözőbb dimenziókban 
mozogni, nincs kijárat és bejárat, totális sza-
badság van. Amikor meglátjuk, Nagy József 
súlyos fekete nagykabátot visel, mint Beckett 
abszurd játékainak szereplői, és olyan lassú, 
síelő mozdulatokkal jár, mint a parkinsonos 
betegek. Álarca van és hosszú fehér haja, 
akárha egy commedia dell’artéból lépett vol-
na elő. Nehéz vulkánkoffert cipel, amelyből 
liszt folyik. Hamarosan nullásliszt borítja be 
a földet. Szűz nullásliszt. Liszt a zongoránál? 
Merthogy egy zongora előtt birkózik a koffer-
rel, utána meg egy kályha könyökcsövével 
meg a kéményseprő drótjával. Improvizáci-
ós jellegű pogány szertartás kezdődik, néma-
játék könyökcsővel. Küzdelem a hétköznapi 
tárgyakkal, ezek áthúzása a legmagasabb 

intellektuális, esztétikai szférába, a „költé-
szet einsteini görbületébe”. Ez például úgy 
történik, hogy a berögzült szokásoktól elté-
rően másra és másként használja a tárgyakat 
és az eszközöket. Amikor ezt megunja, akkor 
a Teremtő valamiféle bábszínházasdiba kezd 
a színpad közepén álló akváriumban, üveg-
kalitkában. Átjárót nyit élet és halál között, 
tágítva az előadás tér- és időbeli dimenzió-
it. Kezének mozdulatait kivetítik a színpad 
hátsó falára. Agyagból emberfigurát gyúr  
a lét akváriumában. Heidegger is megmond-
ta, az ember belevettetett a létbe. Tudásunk 
a világegyetemről eleve látszatokra, feltétele-
zésekre épül, minden változékony és kérdé-
ses. Aztán a Teremtő egy kalapáccsal szétver 
egy porcelánelefántot. A rombolás mint a te-
remtés gesztusa. Hommage annak az ókani-
zsainak, aki a római Szent Péter bazilikában 
kalapáccsal megcsonkította a pie tàt?

Minden hatalmat a képzeletnek! Nyilván 
többféle értelmezése létezik Nagy József 

Bartuc Gabriella

WILHELM 
DUETTjE A 
TEREMTŐVEL

„Gondolkodni annyi, mint kockadobást  
végezni, mert az elvetett kockák olyanok, 

mint a tenger és a tajtékok, mint a Föld és a tűz.  
A véletlen tengere és a szükségszerűség égboltja, 
éjfél–dél. Éjfél az az óra, amikor elvetjük a kockákat.

Az ember nem tud játszani. Az Úr meg öreg, 
nem tudja a kockákat elvetni a tengeren és fönn 
az égben. Az öregúr olyan, mint egy híd, vala-
mi, amin túl kell haladni. Hanem »egy gyermek 
árny«, »picinyke sötét termet, amint szirén-csa-
varodásban áll«, ő képes arra, hogy újrakezdje  
a kockadobást. Oszt’ a számkonstelláció lenne 
vagy lehetne a műalkotás és a világ befejezése és 
igazolása. Megláthassuk, hogy a művészetben 
(eltöri a krétát) miként házasodik össze a szük-
ségszerűség és a játék, a konfliktus és a harmónia 
azért, hogy megszülje a műalkotást.

Megvesztegethetetlen, mint a törvény. (Eldobja  
a törött krétát.)

A véletlen és a szükségszerűség ellentétpár-
ként áll szemben egymással, ahol a másodiknak 
tagadnia kell az elsőt, amely nem tehet mást, 
mint sakkban tartja a másodikat. A kockadobás 
utolsó reménysége, hogy egy másik világban ta-
lál rá arra a konstellációra, amelyet valamiféle 
»üres síkról« nyer, ahol a véletlen nem létezik. Ez  
a konstelláció nem annyira a kockadobásnak, 
mint inkább egy határátlépésnek az eredménye. 
(Itt rajzol egy pontot a táblára.) Nem kő’ firtat-
ni, melyik aspektus kerekedik felül, az élet leérté-

kelése vagy fölmagasztalása. Elválaszthatatlanok 
egymástól, bevádolnak és elítélnek. Az élet azé’ 
bocsánatot kérhetne tüllem...”

Ezzel a traktátussal, a Gilles Deleuze fran-
cia filozófus Nietzschét magyarázó gondo-
lataival, továbbá az ókanizsai Cigonyától 
idézett aforizmával kezdődik a Wilhelm-da-
lok kétszemélyes változata, ami nem hagyo-
mányos értelemben vett színház, de nem is 
tánc és nem is képzőművészet. Gesamtkunst. 
Összművészet: Wilhelm, a vidéki Orfeusz 
duettje a Teremtővel. Ha megkísérelném ra-
cionális összetevői szerint elemezni a Jel 
Színház előadását, az olyan lenne, mintha 
béklyót húznék rá. Ezért inkább kalandozom 
benne.

Zseniális, ahogy az első felütésre struktu-
rált és intellektuális szöveg egyszer csak az 
„oszt” és a „megláthassuk” jellegzetesen 
bácskai szófordulat mentén felhasad, és be-
robbantja a nézőt Tolnai Ottó kozmoszába. 
(A kréta kettétörése kell ahhoz, hogy belép-
hessünk ebbe a világba.) Legszívesebben 
nyerítenék a gyönyörtől, otthon vagyunk, 
ez a mi világunk. Bicskei István, alias Wil-
helm olyan agyafúrtan képes előadni a be-
vezetésként idézett mondatokat, hogy kell 
pár másodperc, mire rádöbbenünk, nem egy 
akadémikus, hanem egy ókanizsai őrült zse-
ni, zseniális őrült, félkegyelmű falubolondja, 
féleszű, félnótás, süsü eszmefuttatását hall-
juk az életről, az alkotásról, a mindenségről 
és a nagy semmiről. Utóbbi kettő, ugye, nem 
sokban különbözik egymástól. Ahogyan  
a zseni sem az őrülttől. A művész megőrül, 
tanúsítva, hogy a tudat határait néha csak 
az ép elme feláldozása árán lehet átlépni  
– Tolnai abszolút él a szabadulásnak ezzel 
a módjával. Olyan minőségek és igazságok 
után kutat, amelyek messzire távolodtak 
az értelemtől. Wilhelmet, a félnótás vidéki  
Orfeuszt fölébe emeli mindenki másnak az-
zal, hogy azt beszél és azt tesz, amit csak 
akar, hiszen törvényen kívüli: „én sohasem 
juthatok sittre / suttra dutyiba / sü sü sosem”. 
Wili addig faggatja a földet, az eget, a Sziket, 
a bogarakat, az őszülő nyulakat, a szarral 
bekent katonatükröt, Fanny hipermangános 
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lavórban tükröződő lábaközét, meg a rézke-
fét, a biliárd asztalt és a plébánost, továbbá 
a szamaras Vittus kétméteres fiát, a mamát,  
a kalauzt meg a többieket, beleértve a Min-
denhatót is, amíg egyikük ki nem dől. Hogy 
melyikük lesz az, aligha kérdéses. Wili halni 
készül egy, a Szikről hozott fűszállal a szá-
jában, de gondolatai – amelyeket már-már 
szinte valóságosnak hiszünk –, vulkánkitö-
résként terjednek. Különben a világot tagadó 
új realizmus filozófiai alapja éppen ez, a gon-
dolatok éppoly valóságosak, mint azok a té-
nyek és materiális létezők, amelyek a világban 
mindenkit körülvesznek. Helyben vagyunk. 
A kopott kerti söprűre már nem tudunk úgy 
ránézni többé, hogy ne jutna eszünkbe Wili. 
És hogy ne jutna eszünkbe a boldogság.  
A boldogság mint a gyengeelméjűek kivált-
sága. Komédiaként kellene tehát felfogni az 
életet, amiben semminek sincs igazából már 
értelme, értéke? Mi tagadás, a komédia sok-
kal szabadabb műfaj a tragédiánál.

Bicskei István mesterien mozgatja a mű 
bonyolult tükörrendszerét, holott nem tesz 
mást, „csak” beszél. Mondja egymás után 
a félbehasított énekeket, a hol ritmusos, hol 
monoton nyüszítést, litániát Wili életének 
kizökkentő, provokáló, mintha mindenből 
gúnyt űző halálkomoly apró részleteiről  
(a patkányfogó csattant; captatok; voltam a 
templomban; sitt; a drótkefe szép; én kő; ma sem  
értem az egészet és így tovább, sorolhatnám 
a verscímeket). A félelemről, az örökös, be-
teljesületlen vágyakozásról, a létezésről és 
elmúlásról szólnak ezek a versek, azzal az 
őszinte fájdalommal, amelyet mindenki érez, 
amikor reálisan szembenéz a dolgokkal. Fe-
kete öltönyben mozdulatlanul áll a szinte 
üres színpadtér sarkában (mint akit odaszö-
geztek). Zihál és fuldokol (mintha üvegszi-
lánkok kerültek volna a tüdejébe), miközben 
rezzenetlen arccal, a verseken át előhívja  
a titokzatost, a kozmikus mondanivalót. 
Nem tolmácsolja, hanem életre kelti Wili 
szórakozás- és szenvedéstörténetét. Ez már 
valamiféle elementáris azonosság a verssel. 
Bicskei István az idők folyamán eggyé vált  
a szereppel. Wilivé csiszolta magát Ókani-
zsán. Az Úr segítségével.

Az Úr/Teremtő/Alkotó is megjelenik a szin-
te teljesen üres fekete térben, amelyben sza-
badon lehet a legkülönbözőbb dimenziókban 
mozogni, nincs kijárat és bejárat, totális sza-
badság van. Amikor meglátjuk, Nagy József 
súlyos fekete nagykabátot visel, mint Beckett 
abszurd játékainak szereplői, és olyan lassú, 
síelő mozdulatokkal jár, mint a parkinsonos 
betegek. Álarca van és hosszú fehér haja, 
akárha egy commedia dell’artéból lépett vol-
na elő. Nehéz vulkánkoffert cipel, amelyből 
liszt folyik. Hamarosan nullásliszt borítja be 
a földet. Szűz nullásliszt. Liszt a zongoránál? 
Merthogy egy zongora előtt birkózik a koffer-
rel, utána meg egy kályha könyökcsövével 
meg a kéményseprő drótjával. Improvizáci-
ós jellegű pogány szertartás kezdődik, néma-
játék könyökcsővel. Küzdelem a hétköznapi 
tárgyakkal, ezek áthúzása a legmagasabb 

intellektuális, esztétikai szférába, a „költé-
szet einsteini görbületébe”. Ez például úgy 
történik, hogy a berögzült szokásoktól elté-
rően másra és másként használja a tárgyakat 
és az eszközöket. Amikor ezt megunja, akkor 
a Teremtő valamiféle bábszínházasdiba kezd 
a színpad közepén álló akváriumban, üveg-
kalitkában. Átjárót nyit élet és halál között, 
tágítva az előadás tér- és időbeli dimenzió-
it. Kezének mozdulatait kivetítik a színpad 
hátsó falára. Agyagból emberfigurát gyúr  
a lét akváriumában. Heidegger is megmond-
ta, az ember belevettetett a létbe. Tudásunk 
a világegyetemről eleve látszatokra, feltétele-
zésekre épül, minden változékony és kérdé-
ses. Aztán a Teremtő egy kalapáccsal szétver 
egy porcelánelefántot. A rombolás mint a te-
remtés gesztusa. Hommage annak az ókani-
zsainak, aki a római Szent Péter bazilikában 
kalapáccsal megcsonkította a pie tàt?

Minden hatalmat a képzeletnek! Nyilván 
többféle értelmezése létezik Nagy József 

Bartuc Gabriella

WILHELM 
DUETTjE A 
TEREMTŐVEL

„Gondolkodni annyi, mint kockadobást  
végezni, mert az elvetett kockák olyanok, 

mint a tenger és a tajtékok, mint a Föld és a tűz.  
A véletlen tengere és a szükségszerűség égboltja, 
éjfél–dél. Éjfél az az óra, amikor elvetjük a kockákat.

Az ember nem tud játszani. Az Úr meg öreg, 
nem tudja a kockákat elvetni a tengeren és fönn 
az égben. Az öregúr olyan, mint egy híd, vala-
mi, amin túl kell haladni. Hanem »egy gyermek 
árny«, »picinyke sötét termet, amint szirén-csa-
varodásban áll«, ő képes arra, hogy újrakezdje  
a kockadobást. Oszt’ a számkonstelláció lenne 
vagy lehetne a műalkotás és a világ befejezése és 
igazolása. Megláthassuk, hogy a művészetben 
(eltöri a krétát) miként házasodik össze a szük-
ségszerűség és a játék, a konfliktus és a harmónia 
azért, hogy megszülje a műalkotást.

Megvesztegethetetlen, mint a törvény. (Eldobja  
a törött krétát.)

A véletlen és a szükségszerűség ellentétpár-
ként áll szemben egymással, ahol a másodiknak 
tagadnia kell az elsőt, amely nem tehet mást, 
mint sakkban tartja a másodikat. A kockadobás 
utolsó reménysége, hogy egy másik világban ta-
lál rá arra a konstellációra, amelyet valamiféle 
»üres síkról« nyer, ahol a véletlen nem létezik. Ez  
a konstelláció nem annyira a kockadobásnak, 
mint inkább egy határátlépésnek az eredménye. 
(Itt rajzol egy pontot a táblára.) Nem kő’ firtat-
ni, melyik aspektus kerekedik felül, az élet leérté-

kelése vagy fölmagasztalása. Elválaszthatatlanok 
egymástól, bevádolnak és elítélnek. Az élet azé’ 
bocsánatot kérhetne tüllem...”

Ezzel a traktátussal, a Gilles Deleuze fran-
cia filozófus Nietzschét magyarázó gondo-
lataival, továbbá az ókanizsai Cigonyától 
idézett aforizmával kezdődik a Wilhelm-da-
lok kétszemélyes változata, ami nem hagyo-
mányos értelemben vett színház, de nem is 
tánc és nem is képzőművészet. Gesamtkunst. 
Összművészet: Wilhelm, a vidéki Orfeusz 
duettje a Teremtővel. Ha megkísérelném ra-
cionális összetevői szerint elemezni a Jel 
Színház előadását, az olyan lenne, mintha 
béklyót húznék rá. Ezért inkább kalandozom 
benne.

Zseniális, ahogy az első felütésre struktu-
rált és intellektuális szöveg egyszer csak az 
„oszt” és a „megláthassuk” jellegzetesen 
bácskai szófordulat mentén felhasad, és be-
robbantja a nézőt Tolnai Ottó kozmoszába. 
(A kréta kettétörése kell ahhoz, hogy belép-
hessünk ebbe a világba.) Legszívesebben 
nyerítenék a gyönyörtől, otthon vagyunk, 
ez a mi világunk. Bicskei István, alias Wil-
helm olyan agyafúrtan képes előadni a be-
vezetésként idézett mondatokat, hogy kell 
pár másodperc, mire rádöbbenünk, nem egy 
akadémikus, hanem egy ókanizsai őrült zse-
ni, zseniális őrült, félkegyelmű falubolondja, 
féleszű, félnótás, süsü eszmefuttatását hall-
juk az életről, az alkotásról, a mindenségről 
és a nagy semmiről. Utóbbi kettő, ugye, nem 
sokban különbözik egymástól. Ahogyan  
a zseni sem az őrülttől. A művész megőrül, 
tanúsítva, hogy a tudat határait néha csak 
az ép elme feláldozása árán lehet átlépni  
– Tolnai abszolút él a szabadulásnak ezzel 
a módjával. Olyan minőségek és igazságok 
után kutat, amelyek messzire távolodtak 
az értelemtől. Wilhelmet, a félnótás vidéki  
Orfeuszt fölébe emeli mindenki másnak az-
zal, hogy azt beszél és azt tesz, amit csak 
akar, hiszen törvényen kívüli: „én sohasem 
juthatok sittre / suttra dutyiba / sü sü sosem”. 
Wili addig faggatja a földet, az eget, a Sziket, 
a bogarakat, az őszülő nyulakat, a szarral 
bekent katonatükröt, Fanny hipermangános 
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nagyhatású performanszának, amely Tolnai 
szövegéhez kapcsolódik, időnként ugyanak-
kor szándékosan eltolódik, majd – hirtelen 
törésekkel – szöveg és mozdulat újra talál-
kozik. Ami tény, Tolnai szövegétől, Bicskei 
hangjától és Nagy József mozgásától a néző 
valamiféle misztériumjátékban érzi magát,  
a valós és az imaginárius határán lebegve.  
Az emberi végállapot komédiáját nézzük, 
ami mégis úgy képes megszólalni, hogy  
a mindenség és a semmi közötti párbeszéd-
ként hasson – vagy inkább szétrombolja a 
maradék összefüggésrendszereket is? Mert 
az Úr már öreg, nem képes a kockákat el-
dobni, az ember meg nem tud játszani. Talán 
csak Wili, a köztes kategória?

Nagy József egyben az előadás rendezője 
is, amely a három kanizsai alkotó szerencsés 
találkozásából születik. Az teremt igazi kap-
csolatot közöttük, hogy az életről mindany-
nyian ugyanazt gondolják, ugyanazt veszik 
észre és ugyanúgy reagálnak a világ dolga-
ira. A rendező munkája ilyen körülmények 
között a karmesteréhez hasonlítható, aki föl-
kutatja a zenemű (a versszöveg) struktúráit. 
Tolnai a valóság rengeteg ellentmondásos 
aspektusát rögzíti mintegy látomásként, Wil-
helm fantáziájaként az életet, az ókanizsai lét 
mélyrétegeit ragadja meg a maga megélt és 
rejtett megjelenési formáiban. Nagy József 
ezeket a realitásokat mutatja föl a szövegen 
áthatolva, miközben hozzáteszi a maga és 
színésze tehetségét, szellemiségét, érzékeny-
ségét. De őrizkedik a felmutatott szituációk, 
a felmutatott világ értelmezésétől. Az már 
a néző dolga. Egyébként szerintem fölösle-
ges a Wilhelm-dalokat mindenáron ésszerűen 
megközelíteni – hogy „miről szól, miért ad-
ják elő, mit akarnak elérni vele?” és hason-
lók. Ez az előadás olyan, mint egy zenemű 
vagy maga a költészet – amiképpen az is. 
Közvetlen, szenvedélyes és megindító, a ha-
tását nem lehet szavakra lefordítani.

(Wilhelm-dalok. Tolnai Ottó művei alapján  
a Jel Színház előadásában, Nagy József rende-

zésében. Előadók: Nagy József és Bicskei István. 
Vendégjáték a Szkénében,  

Budapesten, 2014. október 9-én.)
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ASOBU

– Tudósítás egy avignoni 
felvételről

Nagy Józsefről és a Jel Színházról egé-
szen idáig alig tudtam valamit. Épp-

hogy csak beleolvastam az Új Tolnai Világ-
lexikonba, épphogy csak lefényképeztem  
(Ó-, Magyar)kanizsán a Dobó Tihamér–
Koncz István-szobrot, épphogy csak láttam 
a Tiszát egyszer, egy zentai torony tetejé-
ről. (Nem is tudom, hogy van-e több torony 
Zentán.) Épphogy csak rátaláltam Henri  
Michaux-ra, mégis arra törekszem, hogy  
hitelesen írjak egy előadásról, amit csak fel-
vételről láttam. Valaki tekintetén keresz-
tül, hívatlanul érkeztem Avignonba. Lesel-
kedni. Beszélgetni. Elképzeltem a nézőteret,  
elképzeltem az időjárást, azokat a mozdu-
latokat, amelyekről lemaradtam, s máris ott 
vagyok, ahonnét kezdtem ezt az írást, épp-
hogy csak… épphogy csak. Nyugtalan va-
gyok. Olyan előadásról írok, ami éppen a szó 
elől menekül, pontosabban a megnevezés 
zárt osztályáról szabadította ki/föl/meg ma-
gát. Bízom benne, hogy ezek a távolságok, ez 
az idegenség mégis lehetővé teszi, hogy ráta-
láljak a szavaimra.

Asobu (Játék) Henri Michaux tisztele-
tére (2006)

Csengettyűk, kolompok hangja indítja az 
előadást, hosszú rituális asztal mögött egy 
befáslizott arcú férfi, figura, bábu tűnik fel.  

A hangokkal együtt alakok válnak ki a sötét-
ből, emberek ömlenek a falból. Egyszerre lesz 
teste a zenének és az érkező szereplőknek. 
Négyen a bábuhoz lépnek, maguk fölé emelik, 
halottas menetté alakulva vállukon az élette-
len fabábuval lassan színpaddá írják a teret. 
Az üres asztal felkínálja magát a bekúszó 
szereplőknek, emberek foglalnak helyet. 
Közben a hátulsó fal, az avignoni Pápai Palo-
ta kövezete filmként veri vissza a ráérkező 
kezdő fényt. Az anyag átüt a rávetülő fényen, 
a kövek felülete (ön)képeket sugároz vissza. 
A távolodó kamera szűkítő eljárása tovább-
értelmezi az anyagi és nem anyagi világ 
alkotó találkozását. Az anyagból (hullámzó 
kő) folyó éled, talán a Tisza. Az előtérben egy 
emberi árnyalak ring. Szürreális vetületek 
következnek egymásra, hol eleje, hol vége 
nincs a képnek, mintha a folyó megszüntette 
volna a kezdet fogalmát, miközben folyton 
az eredetre utal. „…hová caplatsz kérdem 
ismételten a szőke tiszából / azon kívül hogy 
vissza a szőke tiszába…”1 Ló hempergődzik, 
táncol, mozog, vonaglik a porban, a síkon, a 
pusztán, a semmiben. S lám, kép kerekedik 
ebből a semmiből. A földre koncentrálok, a 
porba írt formák egyszerűségére, a zavar-
talan horizont egyszerre tiszta és múlandó 
állapotára. Aztán két ember jön, hátuk gör-
be, rajta tükör (görbetükör), a tükör felülete 
visszaadja a testnek a hajlást. Hogy föld felé 
fordított tükör van, vagy lábuk alatt tükör 
felé forduló föld, nem lehet eldönteni. Ezek-
nek az embereknek a tükörképét minden-
esetre nem az arc adja, hanem az elhagyott 
nyo mok rajzolatai. Az öncipelés magányos, 
de nem egyedüli mozdulatai. Jár a láb, és jár a 
tükör-láb. Átjátszanak egymáson, nem tudni, 
ki vezet kit. Képváltások: egy ember fekszik 
az asztal mellett, lábai éles szöget zárnak 
az asztallappal; férfi és nyáj az elszakadás 
közönyének bejárhatatlan távolságában; két  
maszkos figura halad át a síkon, megrajzolt 
ceglédi kanna körvonalát tartják a kezük-
ben (tudom, hogy rengeteg ilyen kanna 
van, mégis egyetlenről rajzolták, hogy az 
mutassa mindegyiket); két sáralak feszül 

1  Tolnai Ottó: „mi a kő”. In uő: Wilhelm-dalok avagy a vidéki Orfeusz. 
pim Digitális Irodalmi Akadémia, 246. o.

egymásnak egy semmibe vezető lépcső tetején, 
egyensúlyi helyzetük egy pillanatra kívül 
veti őket mind az összes világon; aztán 
emberek hoznak egy ketrecbe zárt pávát, 
röpképtelenek a szárnyast. A képek nem 
egymást követik, hanem egyszerre vannak 
jelen, nincs sorrendiség, nincs történet. Gaz-
dátlan ló érkezik, megbomlik az eddigi 
időtlenség. A rombolás vezeti a térbe az 
időt. A szándéktalan, nem tudatos, állati 
„beavatkozás” (nyalás, harapás, lökdösés) 
közegátformáló ereje a képrombolás meg-
tisztító, nem ideológiai, mindinkább rituális, 
újraíró jellegét eleveníti fel. Minden borul, 
kuszálódik a táj, mosódnak, maszatolód-
nak a körvonalak. Elindul valami. Ahogy a 
test(kép)et torzítja az idő, úgy gyűrődik most 
minden új kompozíciókba. (A darab egy 
későbbi pontján az épp alakot váltó, egymás-
ra mászó színészek amorf magritte-i/mi-
chaux-i (?) kalligrafikus testeket formálnak. 
Minden látszódik. A paraván mögé kerülés, 
az átalakulás, a szétesés. Határtestek rezeg-
nek.) Amint megpróbálom ki/elsajátítani, 
már le is bomlanak a kulisszák, takarások. 
A világ mindig gyorsabb, mint a szó, Nagy 


