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A.
Dráma

A fedőlap Selmeci Melinda felvételének 
felhasználásával készült

SZAMIZDAT
A ZITZER SZELLEM I KÖZTÁRSASÁG 

ÁLLAMPOLGÁRAI ÉS 
A ZENTAI SZÍNJÁTSZÓK RÉSZÉRE



Ildinek

Külön köszönet 
Puskás Zoltánnak (az Atya) és 

Nagy Pál Gábornak (a Szentlélek) 
kitartásukért, tám ogatásukért és 

barátságukért, 
amikor egyedül voltam

Holdlovasok

Azt kérded: alszom-e. 
Nem. Boldog vagyok, 
(s szállók, 
szállók,
mint a Holdlovasok)



a Költő 
a Halál 
a Néma 

a Kar

Kar: DOM IN U S VOBISCUM!
ET CUM SPIRITU TUO

1. jelenet

K Mindig... mindig ugyanaz. Unalmas, 
egyforma napok torzsalkodnak öntudatom da
rabkáin. Hónapok óta nem írtam le egy sort 
sem. Csak ülök ebben a lyukban egy némával 
és játszom. Játszom magam ellen. Az őrjítő az 
egészben nem a csend, az egyedüllét, hanem 
eltűrni önmagamat és az álmokat. Mert ezek 
az álmok mindig körülöttünk leledzenek, csak 
tudnunk kell őket megragadnunk vagy kike
rülnünk. S ha fojtogatóvá válnak, tudnunk kell 
elmenekülnünk előlük. Évekig menekültem, 
most, hogy a sarokba szorítottak, nincs más le
hetőségem, minthogy harcoljak. Nyerni nem 
nyerhetek, de vesztes nem leszek. Ha a végére 
érünk, gyorsabb leszek, és... és kész. De addig 
még van időm. Nem mernek közelebb jönni, 
míg a világos jobban áll, s míg ébren vagyok.



Úristen, ez így megy már napok óta. Meddig 
fogom még bírni? De legalább itt lenne még 
valaki, s felébresztene, még mielőtt szembe ke
rülnék velük! Emlékszem, anyám meséi nélkül 
sokáig nem tudtam elaludni. Az egyikre külö
nösen emlékszem, s bár ez a mese a realitásban 
gyökerezik, mégis mindennél jobban izgatta 
fantáziámat hosszú éjszakákon és éveken át. 
A mese egy fenyőről szólt, melyből fürdőszo
baajtót faragtak. Amikor először megláttam, 
rögtön észrevettem rajta a gyantacseppeket. 
Később anyámtól hallottam azt, hogy a fa SÍRT, 
s azok a cseppek a könnyei. A fa szomorúsága 
mindennél nagyobb hatással volt gyermeki ér
zékenységemre. Ettől a naptól kezdve a fák szá
momra szentté váltak. Az örök dac és a nem
törődés, és mégis: számomra a legérzékenyebb 
lények szimbólumává lettek. Furcsán érzem 
magam. Megint fázok. A múlt éjjel, vagy lehet, 
hogy két hete... mindegy, teljesen abszurd kép
zeteim voltak, s bár csak az ablak nyikorgott, 
nem tudom, miért, de rettenetesen idegenül 
éreztem magam. Idegennek, aki megzavar egy 
szeánszot, egy rítust. A halottak táncát. Ismét 
magam körül éreztem azt a vékony szálakkal 
átszőtt teret, melynek már annyiszor érzékel
tem a jelenlétét. Legtöbbször olyankor, amikor 
hazafelé a temető mellett elhaladva megálltam 
és visszafordultam, mert azt hittem, hogy valaki 
követ. Ilyenkor mindig mellettem lüktetett va
lamilyen abszurd szubsztancia. Leírhatatlan és 
megfoghatatlan. Ám gyakran még... még része



gén is az a képzetem támadt, hogy meghalok. 
Érdekesmód ilyenkor mindig sírhatnékom volt, 
mert úgy tűnt; ez az utolsó pillanatom, ez a 
vége az egész bohóckodásnak. A legszomorúbb 
sohasem a halál gondolata volt, hanem az, hogy 
még mindig nem alkottam meg az Időtállót, a 
Maradandót. Ezután, a megivott alkohol meny- 
nyiségétől függetlenül, rémülten rohanni kezd
tem. Egyszerre nevettem és zokogtam. S reg
gelente gyakran a legképtelenebb helyzetek
ben találtam magam. S egyetlen érzés uralta 
bensőmet: az undor. Testnedveimben ázva zu
hantam be az ajtón, ilyenkor anyám szomorú 
és kisírt szemekkel várt rám, s csendesen, szi
pogva fektetett le. Talán hálátlanság, ha ezt 
mondom, de bennem sohasem volt bűntudat. 
Még utána sem, amikor tiszta fejjel, a szemre
hányások zuhataga zúdult rám. Drága anyám, 
mennyit szenvedett miattam! S én még sírni 
sem tudtam akkor, ott, ahol „illett” volna... Ke
resztülvágtam az árnyékomon és az apám is 
eszembe jutott. Középtermetű, barna ember 
volt és sokat ivott. Tisztviselőnek készült, azt 
hiszem, ügyvédnek, de az akkori felfogás miatt 
nem tudott kiszabadulni a hínárból. Lent ma
radt. Belém ölte az álmait, melyek fojtogatóvá 
váltak a számomra. Akkor beszéltem vele utol
jára, amikor leráztam magamról az általa szőtt 
béklyókat. Én amnesztiát adtam neki, nekem 
ő sohasem. Nem tudta elviselni azt, hogy a fia 
más ember lett, mint amilyennek akarta. Ha
lálát harmadnapra tudtam meg, épp egy szajha



karjai közül szabadultam. Borgőzösen, boros
tásan tartottam a lyuk felé, ahol laktam. Valami 
mocskos manzárdban éltem akkoriban heti 
húsz frankért. Legkedvesebb hálótársaim a po
loskák voltak, s persze, a prostik. Akkor kezd
tem befutni. Talán egy hete voltam már házon 
kívül. A sürgönyt az éjjeliszekrényen találtam. 
Amint megláttam, rögtön tudtam, miről van 
szó. Pontosan tudtam, hogy az apám felakasz
totta magát. Rákja volt. Levelében ennyi volt: 
„Jobb gyenge lángként ellobbanni, mint lassú 
tűzön elhamvadni.... Hát igen, mindig is rette
gett a szenvedéstől. Azt pedig, hogy tehetet
lenül, mások segítségével éljen, nem bírta el
viselni. Jobb így. Rágyújtottam. A temetésre 
nem mentem el. Anyám ekkor már nyolc éve 
halott volt. Az az érdekes, hogy az egészet előre 
tudtam, ugyanis mindez már egyszer megtör
té n t .  Az á lm a im b an . V a lah o n n an  zen e  
szűrődött be, de nagyon távolinak tűnt, olyan 
volt, mintha egy másik világból, egy másik di
menzióból szivárgott volna elő. Olyannyira el
merültem gondolataimban, hogy észre sem vet
tem: körülöttem életre kelnek az árnyékok, a 
fénnyalábok, a zajok: feltámadt a sötétség. Ak
kor, azon az éjszakán döbbentem rá, hogy a 
halottak táncolni tudnak. Láttam, hogy kart 
karba öltve járják a táncukat az élőkért. Azóta 
sejtem, hogy nemsokára találkoznunk kell. R it
musra lüktet a vérem, annak a zenének a rit
musára. Hang nélkül énekeltek és én mégis hal
lottam a „szférák muzsikáját”. Azóta gyakran



érzem azt, hogy lejárt az itt-tartózkodásom, 
hogy mennem kell. Döntenem kell, aztán el
indulok a sínek mentén, utánuk, a Királyok út
ján, bele a végtelenbe. S majd addig megyek, 
amíg szembe nem kerülök vele, s ettől a pilla
nattól fog kezdődni az életem. Életem a halál 
után. De előbb túl kell lépnem a ponton, azon 
az átkozott A ponton. Sakk!!!

I. átm enet

Kar: Barna tűz, fehér alma,
tükör szenved, átok rajta.
átok rebben,
léte hasít,
álmok hada
bűnöst vakít.

Költő: Elég!!!

II. jelenet

Halál: A jobbszárny egy kicsit gyenge... A 
templomok előtt elhaladva gyakran megálltam 
hallgatni a harangzúgást. Valahogy mindig is 
furcsállottam azokat az embereket, akik azt



tartották, hogy a harangszó a megboldogulta
kért szól. Akárcsak a könyörgés. Ezek a lények 
falat emeltek az igazság s maguk közé. Azt hi
szem, soha nem tudták meg, hogy az érc hangja 
és a suttogás nem a holtakért, hanem értünk, 
élőkért szól...

Költő: Mit akarsz tőlem, még nincs itt az 
idő?!

Halál: Tévedsz, a tiéd már régen letelt. E l
folyt, ahogy mondani szokás. Már akkor, ami
kor először megjelentem, jeleztem az időd vé
gét. Csak te fátylat borítottál az egészre, hogy 
ne lásd. Kár, hogy csak az Istennek van sza
kálla.

Költő: Tévedtem volna... Nem, ez nem le
het. Hiszem én még nem alkottam meg azt... 
Nem alkottam meg AZT a művet. A véglegest. 
Az utolsót.

Halál: Senki sem alkotja meg. Te túl közel 
kerültél az igazsághoz, s ezt büntetlenül nem 
tehetted volna. Most fizetned kell érte. Mit 
gondolsz, hány géniusz találta meg karjaim kö
zött azt, amit keresett? Az érdekes az egészben 
az volt, hogy ezek a dolgok mindig egy kar
nyújtásnyira voltak tőlük. De akkor már késő 
volt. Abban a tudatban lehelték ki a lelkűket, 
hogy az utolsó, a legnagyobb felfedezésüket 
nem adhatták tovább. Látták az igazságot...



Költő:.. .és megvakultak. Elvetted a szemük 
fényét, mert mindent láttak. Aki sokat tud, jó, 
ha elnémul, nem? Most már értem - közeledek 
a ponthoz -, ezért sötétedik minden ilyen gyor
san körülöttem?!

Halál: Vagy túl lassan. Hogy a kialkudott 
életkommenciót mennyi idő alatt élitek le, az 
teljesen a ti dolgotok. Van, aki harminc év alatt 
többet megél, mint más nyolcvan alatt. A vége 
ugyanaz. Te sűrűbben élté l m ásoktól, mit 
akarsz még?

Költő: Hogy mit akarok? Hát ide figyelj... 
ugyan miért beszélnék neked arról, hogy mit 
szeretnék, hogy mit gondolok? Úgysem érde
kel. Teljesen érdektelen és üres az egész. Fe
jezzük be a játékot, de egyet ne felejts el: én 
nem félek.

Halál: Ha azt hiszed, hogy ezzel a látszat
belenyugvással elaltathatsz, tévedsz. Nem tu
dom, miben reménykedsz, de jegyezd meg jól, 
a küldetésed lejárt, és ha ráunok erre a komé
diára, neked is jönnöd kell!

Költő: A küldetésem lejárt! Milyen nagy 
szavak. Ki tudja megmondani, hogy a sorsunk 
mi, ha egyáltalán van ilyen, s nem mi találtuk 
ki!? A fenyegetéssel pedig, hidd el, nálam sem
mire se mégy. Szarok rád. Érted? SZAROK



RÁD!!! Szomorú, hogy veled vitatkozom, hi
szen te is csak végzed a dolgod.

Halál: Ha azt hiszed, hogy ez ilyen egyszerű, 
hát nagyon tévedsz. Mi a te szereped ebben a 
színjátékban? Megszületsz és meghalsz. Kész. 
Ennyi. De én, míg ez a világ létezik, járom a 
táncot. Nézz körül... nézd ezeket, hogy bámul
nak; az új világ kell nekik, de még a régit sem 
te tté k  m agukévá. S zere tkezn i akarnak  a 
jövővel, de a múlton erőszakot követnek el. 
Ne higyj többé a fényben, nem süt fel többé 
a Nap, minden bűnüket megukkal viszik. Meg
bocsáthatatlan. Az a szörnyű, hogy a világ kész 
a szemükben. Az öregemberek „zsenge” szü
zekkel fajtalankodnak, de törvényes a megron
tás. Ezek odaadják magukat mindenkinek, az 
első jöttmentnek, legyen az csavargó, katona 
vagy színész. Vérfertőzés... Mit gondolsz, mi 
az, ami sugárzik, tán Isten kegyelme?! Szegény, 
lefejezett Keresztelő Szent János kóvályog 
még csak a folyóparton az új Messiást várva. 
Sohasem szabadon. Olyan közel a vég! De ezt 
csak ezeknek a patkányoknak a szemében le
het észrevenni. Visszatükrözi megtört ember
ségüket. Nem érdekli őket a lét, csak a dögök 
és a haldoklók. És nem tudsz nekik ellenállni, 
akár a rossz kurváknak; ágyba visznek s ma
godat rabolják. Soha ne nyisd ki a kaput, csak 
a három kopogtatásra, s ne álmodj, mert az 
fájni fog. Sok itt a farkas és kevés a bárány. 
Sok itt a farkas és kevés a bárány. Sakk.



II. átm enet

Kar: Páter noster qui es in 
caelis: santificetur 
nomen tuum: adveniat 
regnum tuum: fiat 
voluntas tua...

III. jelenet

Költő: Nincs kedvem beszélni. Azt hiszem, 
ma ismét a Sátán a domináns, de valahogy csak 
véget vetek az örökös megkísértésnek... Mint
ha nevetést hallottam volna?!

Halál: Képzelődsz...

Költő: Igen... Biztosan... Tudod, az ecet jár 
a fejemben. Jézusnak nem lett volna szabad 
meghalnia, miután ecetet ivott. Sehogy sem ér
tem...

Halál: Sokat gondolkozol, ráadásul hülye
ségeken. A te helyedben én inkább a száma
dáson törném  a fejemet. A legtöbb ember 
ilyenkor mindig szépíteni akarja a leélt dolgo
kat. Én is ezt tenném. Legalább abban a tu
datban mennél el, hogy „keveset vétkeztél”.

Költő: Mondd, milyen lesz?



Halál: Barátom... Adj egy objektív és szilárd 
viszonyítási pontot, s én megmondom neked, 
hogy milyen a halál, milyen a szép, a rossz, a 
csúf...

Költő: De mégis, miért van ez így? Miért 
nem lehet definiálni ezt? Legalább ezt az 
egyet.

Halál: Ti, emberek, mindig definiálnátok 
azt, amit nem tudtok megmagyarázni. De ha 
mindenáron tudni akarsz róla valamit, hát ide 
figyelj! Egyszer Dzsábir Ibn Aksáni - az ana
tóliai lantosok szerint egy ideig ezt a nevet vi
selte a Sátán -, arra a kérdésemre, hogy való
jában mi a Halál, ezt válaszolta: -Látod, a bogár 
magasan fenn röpköd a csarnok fehér fala alatt 
és csak azért észleljük, mert mozog. Innen ma
dárnak is nézhetnénk, madárnak, fönn az ég 
magasában, ha a falat égboltnak vesszük. A  
molylepke a falat valószínűleg annak is veszi, 
csupán mi tudjuk, hogy téved. O pedig még azt 
sem tudja, hogy mi ezt tudjuk. A zt sem tudja, 
hogy létezünk. Hát próbálj meg érintkezésbe lép
ni vele, ha tudsz! Mondhatnál-e valamit neki
-  akármit -, de úgy, hogy megértsen és biztosra 
vehesd, hogy teljesen megértett? -Nem tudom
-  válaszoltam. -  Te talán tudnál? -Tudnék -  
felelte higgadtan az öregember, majd össze
csapta a tenyerét és agyonütötte a molylepkét, 
azután megmutatta úgy, szétlapítottan a mar



kában. -Gondolod, hogy nem értette meg, mit 
mondtam neki?

Költő: így egy gyertyának is bebizonyítha
tod, hogy létezel, amikor kioltod a lángját.

Halál: Én is ezt válaszoltam, mire ő: -Persze, 
ha a gyertya képes meghalni... Gondold most 
el -  folytatta -, hogy létezik valaki, aki ugyan
annyival többet tud rólunk, mint mi a molynál 
a molyról. Valaki, aki előtt ismeretes, hogy mi 
módon, mivel és miért van körülhatárolva ez 
a mi térségünk, tekintete beéri azt, amit mi ha
tártalan égboltnak tekintünk; valaki, akinek 
nem áll módjában a közelünkbe jutni és tudo
másunkra hozni, hogy létezik, csak egyfélekép
pen: ha megöl bennünket... Megöl bennünket, 
úgy adja tudomásul ez az ismeretied, hogy léte
zik...

Költő: Szomorú... Tudod, gyakran anyám 
halálát kívántam, csak azért, hogy írhassak. Az
tán rájöttem, hogy csak a rossz költőknek van 
szükségük ihletre... Én rossz költő vagyok. Ez 
akkor nagyon fájt.

Halál: De hisz az emberek hittek neked és 
szerettek, sőt azt mondták rólad, hogy te vagy 
az új géniusz...



Költő: Tudod, a csürhénck mindegy. A tö
meg a csürhepszihózis hatására nem néz sem
mit, csak a saját érdekeit. S pont ezért nem 
uralkodhat a „démosz”. „Na? Mondjad, csak, 
kispajtás! Milyen is?A kórusban a hangod halk, 
de hamis”. Szép lenne, ha ezen a világon az 
egyéniség érvényesülni tudna, de, tudod, a gaz 
mindig elszívja a bimbózó növény táplálékát. 
Beárnyékolja és megfojtja. így hat a tömeg a 
másra, a tőle különbözőre. Megalkotja és fel
emeli a „zsenit”, addig, amíg a hasznára válhat, 
azután megpróbálja meggyilkolni. Azt mond
ják; szórakoztass, ő szórakoztat, azt mondják; 
szomoríts el, ő elszomorít, azt mondják; halj 
meg, és ő megpróbál tovább élni...

Halál: Azt mondják, hogy nincs szép halál.

Költő: Tévednek. Az elmúlás mindig szebb, 
mint ami előtte van.

Halál: Elhiszed, hogy szép vagyok?

Költő: Nem.

Halál: Miért?

Költő: M ert szép vagy!... És szerinted ... mi
lyen vagyok?!



Halál: Jóságos ég! Hát tudod, amióta meg
jelentem, egyre inkább úgy érzem, hogy rette
netesen hasonlítunk egymásra...

Költő: Ez teljesen logikus, hiszen téged én 
alkottalak meg. Akkor, amikor először rád gon
doltam. így váltál a részemmé. Nyugodtan 
mondhatjuk, hogy te én vagy, s én te vagyok.

Halál: Úristen! Ezt mióta tudod?!

Költő: A teremtés pillanatától!

Halál: Akkor eddig csak játszottál velem? 
Mit akarsz tőlem?

Költő: Nem válaszoltál az előbbi kérdésem
re! Szerinted milyen vagyok?!

Halál: Őrült!!! Te nem vagy normális! Ve
lem szórakozol?! Mi a fenét akarsz ezzel el
érni?

Költő: Az előbb elmeséltem valamit, nem 
emlékszel? Azt mondtam, hogy rossz költő va
gyok, és, hogy...

Halál:.. .és, hogy szükséged van... Te egy sze
mét vagy, de ne gondold, hogy sikerülni fog. 
Engem te nem tudsz úgy irányítani, mint azokat 
a bábokat, akikről beszéltél...



Költő: Gondolod? Hát ide nézz! (Borotva 
az éren.) Amikor én akarom... (Halál nekiugrik, 
dulakodás, pofon üti a Költőt, a borotva a Ha
lálnál, a Költő nevetni kezd.) Mindegy, lesz még 
rá alkalom! Vezér! Sakk!!! Azt hiszem, nem 
lesz több lehetőséged arra, hogy bármiben is 
megakadályozz!

Halál: (Csend, majd a Halál nevetni kezd.) 
Huszár... (Lép!!!) A fehér vezér Halála!!!

III. á tm enet 
Siratófal

Kar: Ite missa est...

Költő: Fejem töviskoszorúba töröm 
s fekélyes számmal üvöltöm:
„átkom rátok, bolondok” 
nektek adtam a létező szentséget 
az utánam következőt 
megragadtam a mindig eltűnőt 
s megtisztult az út, 
idiotizmusra valló tettetek 
már nem fáj 
rituális játékká vált 
a Halál.



IV. jelenet

Költő: M adelaine... anyám... számunkra 
nincs feltámadás és megbocsátás... Azt hiszem, 
egy kicsit fáradt vagyok és rettenetesen fá
zom ... M egfagyok az em b erek  k ö zö tt... 
Mennyire igénytelen lényekké lettünk! Már 
nem tudunk harcolni, csak a pofánk jár... Az 
éjszaka sűrűn szőtt pamutsapkát húz a fejemre 
az államig. Teljesen az arcomra tapad, szinte 
megfojt, olyan, mint egy rosszul választott 
maszk. Rossz játszani benne, de a napfénynél 
gyengébb vagyok... Beállt a status quo, a két 
hatalom egyensúlyba került. Ez a legkegyetle
nebb... ez a valóság... Az lenne a gyönyörű, ha 
az éteri tükörben megláthatnánk megunkat, ha 
visszaverne bennünket, s szétszórna az egész 
világra...

Halál: Én tudom, hol hibáztál!

Költő: ?

Halál: A részvét. A részvét önmagad és má
sok iránt. Ez az, amit el kellet volna rejtened. 
Adut adtál a kezükbe...

Költő: Igen... Adut... Hol a ködkabátom? 
A ködkabát... most jó lenne eltűnni... a köd
kabát... igen, csak a ködkabát fedheti be a va
lót... csak az rejthet el bennünket előlük...



Költő: Nekem soha nem elég! Soha nem 
elég! Meddig ér a víz, ha nyakig ér? Meddig 
ér a víz, ha ellepi a fejtetőt?! Meddig ér a víz, 
amikor megfulladsz?! (Csend) Ő velem együtt 
halt meg, s velem is támad fel... ha hagyom.

Halál: Én a vizet melegen szeretem!

Költő: Az árnyékom miért fekete, ha én fe
hér vagyok?

Halál: Ne gondolkozz!

Költő: Miért? (Csend) Tudod, az ember tany- 
nyi hülye hatás éri, hogy végül elfelejti.

Halál: Saját magad karikatúrájává váltál; 
így koszosán, izzadtan, filozófust játszva...

Költő: És mi van akkor, ha épp ez az igazi 
énem?!... (Csend)

Halál: Ki Ő?

Költő: Kicsoda „ki Ő ”?

Halál: Hát akihez beszéltél és beszélsz!



Költő: Látsz itt valakit hármunkon kívül? 
(Csend) Madelainc? Tudod, Ő mindenhol ott 
van, ahol én. Evekkel ezelőtt ismertem meg. 
Ember rám olyan hatással még nem volt, mint 
Ő. Aztán...

Halál: Aztán?

Költő: Aztán eltűnt. Azóta írok.

Halál: És?

Költő: És semmi... Milyen kék az ég a tető 
nélküli házban... Levelek jönnek, levelek men
nek. Csak én maradok... És te!

Halál: Neked még mindig nem elég?

Költő: Azúrkék égbolton szeretnék lépked
ni. Krisztus a vízen járt, én az égen szeretnék... 
Tulajdonképpen a lét vétkét nem ismerhetem 
be!

Halál: Senki sem teheti!

Költő: Még Ő sem?

Halál: Még Ő sem. (Csend)

Költő: Akkor jó! (Csend) Tudod mit? Men
jünk el innen!



Költő: Mindegy. Csak el innen. Nem vetted 
észre, hogy már mindenki elment, csak mi ma
radtunk?!

Halál: Igazad van... De mégis, miért men
nénk el?

Költő: Csak. (Csend)

Halál: Te félsz!

Költő: Nem igaz!

Halál: Pedig te félsz! Sőt, rettegsz! Érzed 
a játék végét, barátom. Hát nem csodálatos? 
A játékmester kiejtette kezéből a játék fonalát.

Költő: Hova tűnt a Nap?

Halál: Mi van?

Költő: Úristen, hova tűnt a Nap?

Halál: Mi van veled?!

Költő: Eltűnt a Nap, nem akar többé me
legíteni, nincs több fény. A fekete teltté válik. 
Lejárt az Idő...



Költő: ...s az ige testté lön...
Halál: Az A ponton túl nincs többé fény, 

nincs többé fájdalom. Az A pont örök...

IV. átm enet

Kar: (siratóének)
hommage a sz-j-

faragják órám 
s csökkentik béremet 
ha tudhatnám 
ki az ki véremet 
rabolja
s futtában még fölvonít 
a holdba
s bár csendes tanya 
többé nem vár 
fáj hogy tompa 
ékként feszül a hám 
vállamra 
s vakon kérdem 
minek kiragadni 
az ostort 
a latort
kínzó markából



V. jelenet

Költő: Drága Madelaine! Rájöttem, hogy 
számomra nincs megváltás, mincs feltámadás. 
Fejem hiába törtem töviskoszorúba; hangom 
nem jutott el odáig, ameddig kellett volna. Arra 
ítéltettem, hogy ne lássam többé a fényt, s már 
a szférák muzsikája is elhalt a fülemben. Akár
csak a könyörgés. Az időm lejárt.De megtalál
tam a kulcsot a talányokhoz, melyek már oly 
régóta gyötörtek. Nem érdekel a számadás. Azt 
mondták, haljak meg, de én megpróbáltam to
vább élni. Szánalom kínzott, miközben ellop
ták a ködkabátot s az árnyékom fekete maradt. 
El akartam menni, s végül ittragadtam. Szo
morú. Félek. De még élek... hisz az A pont 
örök...

Néma: Sötét vezér... Sakk-matt!

Költő & Kar siratóéneke

Végre vége!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Valkay Zoltán:

„Üres téren át...”
Performance, 1992. augusztus
Zentni Képtár
Csernik Árpád, Kovucev Olga, Szabó Palócz Attila
Fotó: Révész Róbert

UTÓIRAT:
A tér viszonyítási-tapasztalati fcnomén, m eghatározatlan minden -  

semmi. (Ism eretünk róla fogalmakhoz kötött, mint pl. falak, karók, völ
gyek stb. tere.)

Az újra és újból átélt, illetve felismert semmi; a nyugvás fehér palástja 
mellett, fehér boltíve alatt, mely a mozdulat, az életerő cselekvő, lánctól 
szabadító pillanatában ledől, kiszélesítve; szinte tágítva érzékelhető te 
rünket, amelyet m ár nem a falak viszonya határoz meg, hanem a magát 
a végtelen narráció aktív résztvevőjeként aktivitásában kívülről is látó 
passzív szemlélő minimáltere: -  amely mozdulatában, a tettben keresz
teződik egy punctum  nélküli új tcret-életet alkotva befejezetlenül. A 
tánc, sík sztereom etriában, szinte a harmadik dimmenziót átugorva a 
mozgásvágy pillanatában egy bizonyos hőfokon akár a nemképbe né
zésként tükröződik, ami által előttünk kirajzolódik önarcképünk olyként, 
amilyennek még nem ism ertük a megvalósuló: óltalunk nem kontrollált 
nyúlványaként. Ebben a helyzetben (ami kötetlen) a kép részeivé válunk, 
és mivel e tér létrejötte előre nem irányzott mozdulatok által iniciált, 
nem tudni, hogy a képen belül, avagy kívül vagyunk-e.

(Új Symposion, 1992/9-10.)




