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Pillanat. Örökkévalóság.
Megvannak az első szavak. Csak az elindulás
nehéz. Csak az első szavakat nehéz
megtalálni. Most megvannak. Ha ezek
azok. Majd kiderül: íródott-e magától az írás,
írta-e magát, vagy csak izzadt-sárosan ra-
gadnak a kikínlódott szavak a papírra, esetlege-
sen fityegnek rajta, és kicserélhetőek, behelyet-
tesíthetőek, noha pontosak és tényszerűek, mú-
zeumi porosodásra alkalmasak, úgymint: Vol-
csánszky Katalin, Törökszentmiklós, Debrecen,
Aix-en-Provence, Párizs... Csaba, Dankó, Mi-
chel stb... Ascher, Brook, Székely, Pina Bausch
és mindenekelőtt Fanny és egy Nikon fényképe-
zőgép.

A képen kibelezett szekrény, félrebillenő, ki-
húzott fiók félúton. Egy nő kékben. Cézanne kék-
jei, nyers, harapható foltjai, kemény kontúrjai. A
nő áll oldalt, a szekrénnyel szemben, kezénél
táska. Lent, a hidegkék deszkapadló második
kockáján sapka hever. Lezárt, teljes egész. A
másik képen szekrény, fiók, táska, a nő most
velünk szemben. A padló üres. Mi történt?
Történt valami? Teljesség és hiány.

Pillanat, örökkévalóság. Ezek az ismeretlen
szavak lennének azok?

A pillanat ismeretlen, mert közben cselek-
szem. Elek, belemozdulok és továbbmozdulok,
legfeljebb visszanézhetek a fotóra, e múltból
üzenő néma emlékműre, mely noha ismerős, én
már szinte nem emlékszem, nem én vagyok az--
az voltam, mondhatjuk, de a volt már nincs,
nem van, az már csak végtelen, idegen homály,
emlékképekkel teli üres kút.

Az örökkévalóság ismeretlen. Mert egykor
nem voltam - és majd nem leszek. A mindig
mostot ismerem, de az nem azonos sem a kisza-
kított pillanattal, sem a mérhetetlen idővel.

Éppen e két ismeretlen szó segítene? Ezek ír-
nák azt a közös vízjelet, mely Volcsánszky min-
den képének lényege? Úgy hiszem, igen. E két
szó jelöli azt a titkos időt, azt az előadó,
fotográfus és néző által közösen megérintett
ismeretlen dimenziót, azonosságunkra
ébredésünk ritka gesztusát, melyben ott és
akkor és úgy kattan a gép, nyílik és zárul a
blende, találkozik és egy-másba olvad fény és
sötétség. Új minőség szüle-tik, terem,
teremtődik, teremtve lesz -- teremtője által sem
tudott, de megélt módon. Ahogyan a

Le chant du Bouc (Théátre du Radeau)

színház is. A jó színház. Ahol minden pillanat
végleges. Csakis így és másként nem. Most szü-
letik, és örökre beleég az időbe. Megismételhe-
tetlen. Tehát folyton újjá kell születnie. Nincs át-
menet, köztes lét, minden töredék teljes és érvé-
nyes. De minden: töredék.

Baloldalt egy lámpa vakító kerek korongja. A
semmi sötétjéből villan elő, mint az az arc amott
egy másik képen. A végtelen feketeségből elénk
ugrik egy kemény, verítékes arc, a tekintet irányt
keres, pedig nincs tovább. Ennyi volt. Egy kihasí-
tott pillanat, ami felragyogott az eliramló időben.
De a lámpa kerek korongja emiatt örökre magá-
ba szorítja, őrzi fényét. Körötte sötét. Egyetlen
sugár sem szökik ki a térbe, áll a fény, áll az idő.
De középen egy székkel bajmolódó férfi alakja
mégiscsak világba, világosságba kerül. Előtte a
földön valami lángol. Ilyen csak a németalföldiek
képein van. Ilyen amúgy nincs. A gép kattant, a
blende nyílt és zárt, és a képre mégiscsak ez
került. Minta másik képen a hangszer, mely
megáll a levegőben, nem dől, nem támaszkodik.
Technikai kérdés? Talán az is. Elmagyarázzák,
értőn bólogatunk is. Utánajárunk, végére járunk
a dolognak. Aztán ott a vízjel. Az
megfejthetetlen.

Kérdeztem V. K.-t, a vállát vonta. Ő honnan
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▲ KIÁLLÍTÁS ▲

udná. Mért pont ő tudná? Tudni és csinálni a
érhetetlen idő legkisebb egységében, a pilla-

at oszthatatlan töredékében? Nem lehet. Nem
z elhatározás mozdítja az exponáló gombon
rök készenlétben várakozó ujjat. A stalkeri út a
ónán át a küszöbig tudatos, rafinált, agyafúrt és
eggondolt. De a lépés a küszöbön? A belülre

erülés? A borzongató, az időn kívülre dobó, ön-
egszüntető, világgal azonosuló kegyelmi álla-
otban a most és az időtlenség találkoznak, in-

enzíven megélt létezésünk és halálunk szikráz-
ak össze, és ez a fény villan a nádasban lehaj-
ott fejjel levelét olvasó férfi előtt, akit nevezhe-
ünk Balkaynak, Platonovnak, ezen a mezsgyén,
zen a küszöbön a név már nem számít. Itt
lveszíti nevét Szirtes Ági - Szása, a kékségbe
lvadó nő; Udvaros - Clodia, kinek
iszámíthatatlan, megfoghatatlan lényét csak a
indig arcot váltó, mindent befogadó szajha, a

ükör őrzi; Kouyate - Prospero, kinek torzója
intha évezredek óta várakozna, ülne már a

záraz homokban, mögötte földre bukott
átékhajó, Godot eljövetele legalábbis
étséges... Így várakozik amott, egy mocskos,
orhadt szekrény tetején egy szürke pelikán is,

bútorokra ragadó, aláhulló pihék,
zalmaszálak, a lecsurgó ürülék mérik az állni
átszó időt, itt is tükör, öreg és fáradt, benne
eurat-i pontokkal, szürkerozsdás kristá-

Jelenet egy francia előadásból (Volcsánszky
Katalin felvételei)

lyokkal, ezekből épül, ezekre bomlik a világ. E
kristályszemcsék rögzítik és hordozzák a lüktető
életet. Ezzel az ellentmondással ágyazódik a pil-
lanat az örökkévalóságba, mint amikor a fény
lát-szik a celluloidon és kristályba fagy a láng.

Ez az a vízjel, ami átüt és megmutatkozik
Vol-

A Komáromi Színház és a Jókai Alapítvány Kura-
tóriuma pályázatot hirdet eredeti, magyar nyelvű,
szabadtéri bemutatásra alkalmas színpadi mű
megírására.

A pályázatra beküldendő színpadi művek té-
mája kötődjön Klapka György személyéhez és a
komáromi várat 1848-ban védelmezők hősi
helytállásához, ugyanakkor ábrázolható az e té-
mával összefüggő valamennyi történelmi jelen-
tőségű esemény, személy, helyszín is. A pályá-
zat színvonalát emelnék olyan színpadi művek,
amelyek - Klapka György személyéhez kap-
csolódó eseményekből általánosan (vagy akár
elvonatkoztatva) - az emberiség mindenkori
szellemi és erkölcsi helytállásának szükséges-
ségére utalva dolgozzák fel a témát. A pályamű
három példányban küldendő be.

csánszky Katalin fotóin, ahogyan egy villanásra
megmutatkozik a homályba vesző szakadt ba-
kancsos, kopott kis balerina, az éjszakai bár
kékjébe-barnájába olvadó, oldalt üldögélő
tangó-harmonikás vagy társuk halálát a
veranda akváriumából figyelő tekintetek. Még itt
vannak. Aztán a többi néma sötétség. Mint akárki
élete. Foghíj a végtelen semmiben.

Volcsánszky Katalin színházi fotóiból októberben és novemberben ren-
dezett kiállítást a Francia Intézet és a Szegedi Nemzeti Színház

A pályázaton állampolgárságtól függetlenül
minden magyar nyelven író alkotó részt vehet.
Támogatók: Klapka György Alapítvány (Dél-Ko-

márom), Jókai Alapítvány
A pályázat jeligés.
Csak eddig be nem mutatott, eredeti pályaműve-
ket fogadunk el!
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