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A bot

„Ha a mezőn két kezeddel rátámaszkodsz a bot felső végére, eggyé válhatsz 
a mezővel. A karjaid a bot által a földet érik, lelked-szellemed találkoz-
hat a földével: segít, hogy őseid-utódaid, múlt és jövő jussanak eszedbe.  
Nem cselekedsz, megállapodsz. Szemlélődsz a bot jelentette világközépen. 
Kurgán vagy, vagy Szentlélek-templom, az Atya teremtménye. Ez a bot  
világának a kezdete.

Ha a mezőn megragadod a bot alsó végét, irányt mutatsz, vagy lesújtasz,  
a jelennek pillanataiban cselekedsz. A karod a levegőbe lendül, akárki-akár-
mi van körülötted, cselekedetedben mégis magad vagy. Megváltoztatod a  
világod, ember vagy: Krisztusarcú vagy Júdásképű. Ez a bot világának a vége.”  

(ismeretlen szerző)
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Várszegi Tibor

A lét pásztora
Egy színpadi játék létalapító tanulságai

„Ha a mezőn két kezeddel rátámaszkodsz a bot fel-
ső végére, eggyé válhatsz a mezővel. A karjaid a 
bot által a földet érik, lelked-szellemed találkozhat 
a földével: segít, hogy őseid-utódaid, múlt és jövő 
jussanak eszedbe. Nem cselekedsz, megállapodsz. 
Szemlélődsz a bot jelentette világközépen. Kurgán 
vagy, vagy Szentlélek-templom, az Atya teremtménye. 
Ez a bot világának a kezdete.

Ha a mezőn megragadod a bot alsó végét, irányt 
mutatsz, vagy lesújtasz, a jelennek pillanataiban cse-
lekedsz. A karod a levegőbe lendül, akárki-akármi 
van körülötted, cselekedetedben mégis magad vagy. 
Megváltoztatod a világod, ember vagy: Krisztusarcú 
vagy Júdásképű. Ez a bot világának a vége.”  

(ismeretlen szerző)

Nem tudom pontosan felidézni, mikor fogant meg bennem az elhatározás, 
de arra tisztán emlékszem, hogy 2006 tavaszán már azt a pásztorbotot ke-
restem a nagyvilágban, amellyel színházi előadást akartam készíteni. Nem 

is kellett sokáig keresgélnem, az elhatározást követő néhány napon belül 
megtaláltam valahol Parajd és Korond között egy pásztornál, akit mindenki  
Traktoros Jóskának ismer Görgényalján, ahol lakik. Ő maga készítette, 
és – ahogy fogalmazta – maga írta, vagyis ő véste rá a motívumokat, és, ami-
óta elkészült, csakis ő használta. Miközben nyáját őrizte, elkértem a botját. 
Kézbe vettem, nézegettem, fogdostam, beszélgettünk róla, majd megkér-
deztem, mennyiért adná el nekem. Tanácstalan volt az árat illetően, én 
pedig viszonyításképpen elmondtam, hogy a télen mennyiért vásároltam 
Hidegségben egy ostort, majd fizetségként annak dupláját ajánlottam. Mi-
után megalkudtunk, megkérdeztem tőle, megharagszik-e, ha a kialkudott 
összegnek is a dupláját adom, mert észre kellett vennem magamon, hogy a 
beszélgetés előrehaladtával egyre fontosabbá vált számomra a bot. Somfá-
ból készítette, a létező legkeményebb és legsúlyosabb fából. Néptáncos ba-
rátaim, előbb Kocsán László majd Ónodi Béla, nem is állták meg, hogy 
szóvá ne tegyék, amikor kézbe vették. Mindketten megkérdezték, hogyan 
lehet ezzel táncolni. Mondtam, azt még nem tudom, de az biztos, hogy nem 
kelléknek és nem is dísznek vagy illusztrációnak szánom a színpadi játék-
ban, hanem társamnak, s majd azt teszek vele, amit megenged.
A botos játékra történő készülést akkoriban már érlelte bennem Mezei 
Szilárd zeneszerző és brácsás barátom hatása is, aki egy évvel korábban 
felkért egy rövid szöveg megírására a Győrfree Műhelynél megjelent Bot c.  
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lemezének borítójára, amit 2009 novemberében adott ki újra műfajának 
talán legjobb lemezkiadó cége, a lengyel Not Two Records. Írtam e borí-
tóra arról, hogy a bot a világfa egy darabja, s, ha ez így van, akkor a brácsa 
vonójának, a dobverőnek, a furulyának, de még a klarinétnak is annak kell 
lennie. Emiatt, ha a muzsika a világfához tartozó darabokból szólal meg, 
kiderülhet az is, hogy a csend és a hang ugyanarról a tőről fakad, követke-
zésképpen a csend nem lehet a hang hiánya. Ha pedig ez is így van, akkor 
a bot, mint színésztárs szintén olyan mozdulatokat és olyan gesztusokat 
mozgósíthat bennem, ami engem is a világfához köt, és akkor minden bi-
zonnyal megtalálom a kivezető utat éppen akkor zajló pokoljárásomból is. 
Mert úgy képzelem, pokoljárása életében legalább egyszer mindenkinek 
van, amikor tényleg pokolra száll, amikor tényleg minden megtörténik 
vele éppen olyan sötéten és fájdalmasan, ahogyan arról addig csak olva-
sott, vagy amit csak hallomásból ismert, és, amelyben soha nem nagyobb 
a szenvedés annál, mint amit éppen kibír. Nagy fájdalmamban, keserű-
ségemben és szomorúságomban egyszercsak meghallottam egy hangot, 
amely a pokol kilencedik bugyrából egy szempillantás alatt szó szerint 
felrepített a Felvilágra, mint a griffmadár Fehérlófiát: nagyon élénken em-
lékszem ma is, hiszen ez az egyetlen hang is hatalmas kontrasztot jelen-
tett. Egy brácsa hangja volt az Mezei Szilárd szólólemezének akkor még 
csak nekem elküldött első példányáról, aminek legelső hangja is elég erős-
nek bizonyult ahhoz, hogy azon nyomban eldönthessem, erre a zenére és 
éppen egy bottal kell készítenem előadást ahhoz, hogy saját létem érvé-
nyes maradhasson az Istenek előtt. Nemcsak embereknek szánt előadást 
kívántam tehát készíteni. Lassanként körém gyülekezett a Feljebbvalók 
sokasága, és végérvényesen megérlelték bennem az elhatározást, hogy va-
lahonnan előteremtsek egy pásztorbotot. Az elhatározás után pedig szinte 
azonnal meg is találtam, azóta sem láttam szebbet és alkalmasabbat, pedig 
nyájukat legeltető pásztorokat látva manapság is sokszor megállok az utak 
mellett. Kezdtem végre megérteni a Somlósi Lajostól hallott évek óta 

bennem motoszkáló mondat értelmét is, miszerint előbb-utóbb minden-
kinek el kell készítenie a maga botját.
Akkor még nem tudtam miért, egyszerűbb volt botot keresni, mint ké-
szíteni. A botnak még csak a szimbolikáját ismertem, azt, hogy összekötő 
elemet képez a föld és az ég között. Mint egy köldökzsinór, úgy kapcsolja 
az embert az égiekhez, az előadásom első jelenetében ezért is találkozik 
egymással a bot felső vége és a köldököm, és a köldökből így kiinduló bot 
ezért is jelöli ki rögtön a játék elején azt a horizontális játékteret, amely-
ben minden más ezután történik. Kezdetben csak egy eszköznek véltem, 
amely az embert arra figyelmezteti, hogy megtalálja kapcsolatát az ég 
felé, de azt még nem értettem, hogy miért is alkalmas erre. Többet lát-
tam tehát bele, mint egy egyszerű szimbólum, mert addigra heideggeri 
és gadameri,1 no és Nemes Nagy Ágnes-i útmutatások alapján rájöttem, 
hogy a szimbólum nem helyettesítője annak, amivel összefüggésbe hoz-
zuk, hanem eredetileg maga a dolog, ám azt még nem tudtam, hogy a

1  A szümbolon és az eikón szavak eredetileg nem közvetítő funkcióban, hanem mint jelensé-
gek önmagukban álltak. Mindkettő jelentése a jelenléten alapult, így a jelentés nem valaminek a 
helyettesítésére szolgált, hanem a dologra utalt, és ez az utalás egyúttal a szó vagy a kép lemondá-
sa volt arról, hogy ne ők, hanem a dolgok szólaljanak meg. Gadamer a szimbólum és az allegória, 
valamint a kép és a képmás fogalmainak történetén részletesen bemutatja, hogy eredetileg a 
szimbólum is és a kép is létminőség volt, és mindkettőnek az volt a rendeltetése, hogy a minden-
kori dolog szóhoz juttatásában önmagát megszüntesse. [Gadamer, 1984, 69-75., illetve 107-113.]
A szóhoz jutás a dolog megértésekor játszik szerepet, és azt jelenti, hogy az ember a szóhoz és a 
képhez eredendően hozzátartozik. „Egyik sem lehet soha puszta tárgy, hanem mindent átfog-
nak, ami valaha is tárggyá válhat.” [I.m. 283. „Az ember nem akarhat (…) a nyelv világába fe-
lülről belepillantani. (…) Nem létezik ugyanis semmiféle olyan hely, olyan álláspont a nyelvi 
világtapasztalaton kívül, amelyről tekintve ez utóbbi maga képes volna tárggyá válni.” I.m. 314.]
A nyelviség instrumentalista felfogásával ellentétben mindez azt jelenti, hogy nem olyan jelen-
séggel állunk tehát szemben, amelyben adott egy tapasztalás, amit utólagos megnevezéssel ref-
lexió tárgyává teszünk, hanem sokkal inkább úgy fest, hogy „a tapasztalatnak magának része, 
hogy keresi és megtalálja az őt kifejező szavakat” (képet), így „ami szóhoz jut, nem volt azelőtt 
is ott”. [U.o.]
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bot miképpen lehet égi összekötő, hiszen addig egyszer sem tapasztaltam 
hatását működés közben. Tudtam én, hogy az égiekkel történő kapcso-
latteremtés miatt tartozik az istenek követéhez, Hermészhez, akinek az 
enyémnél rövidebb caduceus botján a gonoszság és a szellemiség szimbó-
lumaként két kígyó tekeredik felfelé. Tudtam azt is, hogy a magyar nép-
mesék legkisebb fiúja – akinek botja az enyémhez hasonlóan már szíve 
magasságáig ér – Hermészhez hasonlóan a Merkurhoz tartozván éppen 
az isteni kapcsolattartás miatt állja ki a próbákat, és kerül ki minden eset-
ben győztesen a létezés küzdelmeiből. És tudtam Rafael arkangyalról, 
akinek merkurbotja azért alkalmas a gyógyításra, mert a rajta felfelé te-
keredő két kígyó fejének helyén örökös tűz ég, amelyben a gonosz elég, 
megtisztít minden nyavalyától, és bekerül újra a világ rendjét fenntartó 
körforgásba. De tudtam Ozirisz tollal díszített botjáról, a sumér királyok, 
Marduk és Dionüszosz botjairól éppúgy, mint Mózes kígyóvá változott 
botjáról, Keresztelő Szent János és Szent Fülöp keresztben végződő bot-
járól, Remete Szent Antal „T” alakú botjáról, és a magyar pálos rend tag-
jainak embernél magasabb botjairól. Mint a bot kultúrtörténetéhez tar-
tozó adalékokról, tudtam minderről, de igazságát2 megérteni csak azután 
kezdtem, amikor a saját botomat megtaláltam.
Miután az enyém lett, vele keltem, vele feküdtem, ahová csak lehetett 
magammal vittem, volt, amikor csak nézegettem, simogattam, máskor

2  Az igazság fogalmát hermeneutikai értelemben értem, amelyet Heidegger művészetfilozófi-
ai szemlélete alapján kezelek. Ennek leegyszerűsített lényege az, hogy a művészet nem objektum, 
se nem pótlék, hanem eredet, forrás, vagyis elsősorban nem egy erkölcsi vagy gondolati igazság 
ábrázolása, hanem „az igazság működésbe lépése” [Heidegger 1988, 65.]. Nem a mondanivaló 
vagy egy elmesélhető történet tanulságként történő felfedése, nem egy allegorizált gondolat je-
lentése, nem az ábrázolt hely és idő reprezentálása, mindegyik mint egy-egy lehetséges jelentés, 
hanem létet felfedő történés. Tehát „a mű műként világot állít fel” [Heidegger, 1988, 73.], vagy-
is nem mimetikus, világot utánzó, tehát ábrázoló, hanem teremtő.

 megszorítottam vagy beszélgettem vele. Később fogásokat kerestem raj-
ta, forgatási módokat kísérleteztem ki, megtanultam pörgetni a test kö-
rül és az ujjaim között is, majd elkezdtem felfelé dobálni előbb csak fél, 
aztán pedig teljes, sőt másfél fordulatokra. Közben forgásának különféle 
törvényszerűségeire jöttem rá, mert, ahogy telt az idő, már nem kever-
tem össze a két végét, és bárhogyan forgattam, pörgettem vagy dobáltam, 
minden alkalommal a bunkós vége érkezett a tenyerembe. Egy napon, 
amikor már talán hetek óta egyszer sem ejtettem el, arra lettem figyel-
mes, hogy nem kell az ügyességem fenntartására koncentrálnom, a bot, 
mintha önálló életet élne, mégis forgott körülöttem, én pedig közben egy 
addig nem tapasztalt könnyed, valamiféle meditatív állapotba kerültem. 
Egyszer én forgattam őt, máskor ő engem, és bizony nem okozott gon-
dot a súlya, sem a formája, mint azt egy színpadhoz szokott néptáncos 
esetleg gondolná. Jómagam ugyanis olyan mozdulatokat végeztem csak, 
amilyeneket a bot engedett, s a bot is olyan utakat járt be, amilyeneket 
az én mozdulataim indukáltak. Ily módon beszélgettünk egymással, így 
vettünk részt együtt a világ folyásában a bot és én. Nem tudtam már, és 
nem is volt lényeges, hogy mikor forgatom én a botot, s mikor ő engem. 
Forgás közben a forgásnál egyre fontosabbá vált a világ, amelyben for-
gunk, amelybe egyre jobban beleforgunk, amely egyre tágabb, amelynek 
nem jelentenek határt még a csillagok sem, hiszen elrepültünk odáig is 
meg vissza. Kiiktatódott az órával mérhető idő, a tér pedig – noha időn-
ként beszélgetőpartnerem is akadt, aki pörgésünket nézve más helyeken 
tartózkodó emberekről beszélt – mintha egyetlen emberi léptékkel is át-
látható tartománnyá lényegült volna, amelynek mi pörgünk a közepén. 
És ekkor, amikor már úgy éreztem, hogy koncentrációmat nem a techni-
kára kell összpontosítanom, és kellő jártasságot szereztem a csillagközi 
utazásban is, arra kérve a botot, hogy a készülő előadás által mutassa meg, 
mi dolgom a világban, elkezdtem törni a fejem a lehetséges előadás-szö-
vegen, vagyis a dramaturgián.
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Ráhagyatkozás a nyíltra

az ittlét öröme
Várszegi Tibornak

kibomlik az anya-
ölből, fölsír a szívverés
és kopog a hangszer-
kezet. a világ közepét 

egy bottal kijelöli.
örül az ittlétnek: lélegzik 
a lélek, egyre gyorsabban 
szuszog, s mint aki kéjjel 

bíbelődik – végigpróbálja 
az összes lehetséges 
mozdulatot, és még 
akkor is újrakezdi. profán 

és érthetetlen: ahogyan 
magunkat sem – talány. 
írjuk ide ezt is: teremt és 
születik: szögletes báb. 

a lihegést láthatatlan 
madzagok tartják, az óriás 
törpealakot mozgat, 
az ujjak az ökölből 

kibomlanak. a mozgásban 
felsejlik a mozdulat-
lanság. lassú vagy gyors  
az enyészet. suhan 

és robajlik, robajlik a tánc.

  Jenei Gyula

Annyi már kezdetben bizonyos volt, hogy az előző előadásomhoz hason-
lóan egyetlen CD-re szerkesztem meg az előadás teljes hangzó anyagát, 
vagyis előre fel kell vennem a zenei anyagokat és a közöttük levő csendet is, 
és a mozdulatok nyelvén elmesélt történet dramaturgiai csomópontjait az 
előre rögzített anyaghoz kell igazítanom. Az is bizonyos volt, hogy szavak-
kal is nyomatékot adok annak az élménynek, amelyet a bottal végzett közös 
létezésgyakorlatok során megtapasztaltam, vagyis, ha mást nem, még az 
előadás elején elmondom legalább azt, hogy ahová ezt a botot leszúrom, 
ott a világ közepe. Ha pedig eldöntöttem, hogy elmondom, annak helyét és 
idejét is ki kell jelölnöm, vagyis a botot hangsúlyosan le kell szúrnom: ez 
magnó bekapcsolása után rendre a 2 perc 48. másodperc körüli időszakban 
történik meg, hiszen az első zenei hang 2 perc 51 másodpercnél szólal meg. 
Nem akartam ember által kitalált, és az ember számára vonzó időtartam-
ban, pl. kereken 3 percben meghatározni a zenét megelőző csend hosszát, 
hiszen az előző szólóelőadásom tapasztalata alapján tudtam, hogy a szín-
padon nem minden a hétköznapokban megszokott és ahhoz igazított mér-
tékegységek szerint működik. Előző előadásomban ugyanis a CD-lejátszó 
bekapcsolása után 4 perc 52 másodpercre szólalt meg a zene, ami egyúttal 
azt is jelentette, hogy a bekapcsolás és a zene kezdete közötti időszakot ak-
cióval kellett kitöltenem úgy, hogy az akció vége, egyben a következő jele-
net eleje, a zene kezdetére essen. És tessék látni csodát: ha egyáltalán cso-
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dának nevezhető az, ami ebből következik: a próbák során a CD-lejátszó 
bekapcsolása után mindenféle trükkökkel próbáltam elérni, hogy időben 
elérkezzem a zene megszólalásáig, de egyetlen egyszer sem sikerült. Elein-
te csak számoltam magamban a másodperceket, ám gyorsan kiderült, hogy 
az akciót ebben az esetben nem tudtam pontosan megalkotni, arról nem 
is beszélve, hogy nyilván látszott rajtam, a fejemben más van, mint amit 
mutatok. Egy későbbi próbálkozás során úgy igyekeztem alakítani a jelenet 
lefolyását, hogy alkalmanként olyan közelségbe és látószögbe kerülhessek 
a lejátszóhoz, ahonnan a számláló aktuális állását látva kiszámíthatom az 
akció végét. Ám akárhányszor próbálkoztam, így sem sikerült egyszer sem. 
Néhány nap után úgy döntöttem, nem számolok magamban, nem trükkö-
zök semmit, rábízom magam az időre. És akkor első alkalommal sikerült az 
első zenei hang megszólalására befejezni az akciót, és azóta sem rontottam 
egyszer sem, pedig a két előadást eddig összesen közel 120 alkalommal ját-
szottam már.
A mérhető és a megélt idő működése közötti különbség figyelmeztetett 
először arra, hogy az előadás-szöveget nem egészen én írom. Azzal kellett 
szembesülnöm, hogy éppen akkor válik működőképessé egy jelenet, ami-
kor saját akaratomról lemondtam, annak kizárólagosságát megszüntettem, 
ezzel együtt pedig lehetőséget adtam a jelenet lefolyásának beleszólására 
egy addig ismeretlen tényezőnek is, amiről ma is bizonytalanul tudok csak 
beszélni. A lét természetét és működésességét kellett valójában felismer-
nem, és vakmerően arra bízni magam. Igen ám, csakhogy az előadásban 
még számtalan ilyen pillanatnak kellett következni, miképpen lehettem 
hát bizonyos az előadáskészítés kezdetén afelől, hogy a hátralevő háromne-
gyedórás időszak alatt is megőrzöm és kellő éberséggel követem a létezés 
eme törvényét. Hiába találtam ki – rendszerint hajnalban az alvás és az éb-
redés közötti fázisokban – lehetséges jeleneteket lehetséges lefolyásokkal 
képzeletben, a kitalált akciók a próbateremben már a bot kézbevételekor 
másképpen kezdtek működni, mint azt dramaturg-fejjel előtte gondoltam. 

Minden egyes általam kezdeményezett mozdulat, gesztus, mozgásfolya-
mat, hang, ének és beszéd a bot, a talaj, a levegő vagy éppen az én abban 
a pillanatban bevillanó emlékképeim egymásra hatásának eredményeként 
olyan előre nem tervezhető módon befolyásolták az akciókat, amiket biztos, 
hogy nem én irányítottam. A részek keresni kezdték helyüket az egészben, 
és végül egy-egy jelenet olyan sorrendben, módon és lefolyásban alakította 
ki önmagát, amelyek nekem is meglepetést keltettek. 
Kant írja, hogy sem Homérosz, sem Shakespeare nem tudná levezetni azt az 
utat, „hogyan bukkantak fel és találkoztak fejében képzeletdús és ugyanak-
kor gondolatgazdag eszméi”.3 Többek között Leonardo da Vinci és Salvador 
Dali is beszámolt arról, hogy az alkotási folyamat fázisai soha nem úgy ala-
kultak, ahogyan azt előre eltervezték. A kanti zseniesztétika ihletről beszél, 
amely – pl. az álom és az ébredés határán – egyszercsak sugallatként meg-
szállja az alkotót, és eligazítja arról, hogy miképpen kezdje vagy folytassa mű-
vét. Esterházy vagy a mesterének tekintett Ottlik és a nagytiszteletű Tandori 
is írtak arról, miként írja a szöveg önmagát, hiszen a szöveg megalkotása nem 
egy írói akarat kizárólagos érvényesülésének eredménye, hanem olyan előre 
nem tervezett elemek is közreműködnek az alkotói folyamat során, amelyek 
csakis alkotás közben jelentik be önmagukat, méghozzá sok esetben váratla-
nul és megmagyarázhatatlan módon. A zseniesztétikával ellentétben ezek-
nél az eseteknél, de talán még a homéroszi vagy shakespeare-i szövegeknél 
is inkább arról lehet szó, hogy az írói akarat kellő mértékű háttérbe szorulása 
olyan kapukat nyit meg az író előtt, amelyek lehetővé teszik, hogy olyan nyílt-
ságba álljon, ahol hagyhatja „a dolgokat kibomlani önnön nyugvásukból”.4 
Ebben az állapotban a szöveg éppen azáltal íródik, hogy írója nem ragasz-
kodik kizárólagosan egy jelentés üzenetként történő közvetítésére, hanem 
ráhagyatkozva a nyíltra a szöveg immár nem kommunikációs funkciókat 

3  Kant, 1966. 47. §.
4  Heidegger, Martin, A művészet és a tér = Heidegger, 1994. 215.
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betöltő eszközként, hanem a létezés közegeként egzisztál, ami attól íródik, és, 
amit attól értünk meg, hogy benne élünk.
A színpadi előadás-szöveg hasonló természetű: hiába találok ki valamit, 
képzelem el és írom le, a próbateremben az éppen akkor és ott történtek 
egymásra hatásának következményeként alakul az akció lefolyása. Az elő-
re megírt vázlat vagy a rendezői koncepció, az előre kitalált beszéd vagy 
cselekvésfolyam, az előre megtervezett díszlet vagy kellék pusztán arra al-
kalmas, hogy az alkotónak vagy alkotóknak a próbateremben akció közben 
a nyíltra történő ráhagyatkozás során legyen mitől eltérni. Ezt az állapotot 
Heidegger a noein fogalmával jelöli, amit magyarra felvevő állásba történő 
helyezkedésnek fordíthatunk, és szembe kell állítani a zseniesztétika sugal-
lat vagy ihlet fogalmaival.5 Mivel a noein egyszerre jelenti a nyíltra történő 

5  A νοειν (noein), a létező működésessége a füszisz lényegéhez tartozik, vagyis a füszisz és noein 
egymást feltételező fenomének: „a φυσις működésével együtt működik a felvétel is”. A noein tör-
ténés, amiben és ami által az ember mint létező „jelenik meg, azaz (a szó szoros értelmében) jön 
létre mint önmaga”. [Heidegger, Ikon, 1995. 71.] Ez azt jelenti, hogy a léttel szembeni felvevő 
állásba helyezkedés teszi az embert emberré. A felvevő állás a mindennapokba és a megszokott 
dolgokba történő elmerülés ellenében erőszaktétel (tekhné) hatására alakul ki. A felvevő állás 
ugyanis a létező létének útjára vezet, amely „kipenderíti az embert az éppen legközelebbinek és 
megszokottnak az otthonosságából”. [I.m. 82.] A felvétel emiatt a kipenderítés miatt aleatorikus 
is, hiszen nem akármivel, nem is a Semmivel, hanem a léttel helyezkedik felvevő állásba a létező, 
ami szükségképpen otthontalansággal jár. Mivel a felvevő állás a kéznéllevőn túlra visz, „mely-
nek révén a lét a maga összeszedettségében összeszedetik” [I.m. 85.] a gyűjtés és a felvétel, vagyis 
a logosz és a noein is egymás mellé állítható. 
Az előadóművészet nyelvisége szempontjából is fontos, hogy a noeint rendszerint gondolko-
dásnak fordítják: „Mert ugyanaz a gondolkodás és a létezés”. [Parmenidész 5. töredéke Steiger 
Kornél fordításában olvasható a heideggeri szövegben is. (I.m. 70.) A felvétel/gondolkodás sza-
vaként a görögben a noein, a lét szavaként pedig az einai szerepel, ez utóbbit pedig Heidegger 
a füszisszel felelteti meg. (I.m. 71.) Ugyanez a mondat Kirk-Raven-Schofield (KRS) szerzőhár-
mas preszokratikusokról szóló könyvében magyarul így hangzik: „Ugyanaz a dolog létezik az 
elgondolás számára, mint ami végett a gondolat létezik.” A fordító egy alternatív fordítást is 
ajánl: „Ugyanaz a gondolkodás és ami végett (vagy ami miatt) a gondolat van.” (Kirk, Raven, 
Schofield,1998.]
Csakhogy még ez a gondolkodás sem a mai értelemben vett logika szerinti gondolkodást jelenti. 
Jellemző, hogy Heidegger az egyik maga által készített fordításban a noeint „Vernehmen”-nek, 
vagyis észlelésnek fordítja, így a töredék szóban forgó mondata magyarul eképpen hangzik: „De 
mind az észlelés, mind az, ami végett az észlelés van, ugyanaz.” [Heidegger, Martin, Mit jelent 
gondolkodni = Bacsó é.n. 14.] Ez alapján pedig azt a következtetést vonja le, hogy „a gondolko-

ráhagyatkozás elfogadását és az ebben az állapotban történő alkotói kez-
deményezést, az alkotásnak ezt az aktusát az alkotó és a többi tényező kö-
zötti beszélgetésként is felismerhetjük. Amiként az irodalom anyaga a szó, 
és – mint láthattuk – a szóvá, szófüzérré, mondatokká vagy bekezdésekké 
válás folyamata nem tervezhető, hanem beszélgetésként létrejön, ugyanúgy 
történik minden a színházban a színház anyagából, a testből, a testhez tar-
tozó kellékekből. 
A bot c. előadásra készülve egyetlen jelenetet sem kezdtem el úgy, hogy tud-
tam volna mi lesz a lefolyása, vagy a vége, sőt, az egyes jelenetek konfigurá-
lódása során a legtöbbször a kezdésként használt akciókat is megváltoztatta 
az improvizált mozgássor. Minden esetben utólagos reflexióként lépett be 
az a tudatos fázis, amit akár dramaturgiának is nevezhetünk, s – miként azt 
Heideggertől tanultam – a próbák közben felismertem, hogy előbb van a 
jelenetekben működő egzisztencia (a prezentáció), az értelmezés csak ezt 
követi még akkor is, ha határozott elképzeléssel kezdek neki egy-egy jele-
net felépítésének. Ám, ha ez így van, az egymást követő jelenetek, vagy az 
előadás egészének megértése nem pusztán az utólagos reflexió tárgyává tett 
különféle jelentések felfedése, vagy azok összegének netalán szintézisének 
lehetséges megfogalmazása, hanem mindenekelőtt létmegértés.

dás mint észlelés a lényegét a létező lététől kapja”. [U.o.] A létező létét pedig a jelenlévő jelenlé-
teként, a „prezentum prezenciájaként” határozza meg, ami közelebbről a jelenlévőnek a velünk 
való vonatkozásba hozását jelenti. Ezért írhatja, hogy „a prezentáció re-prezentáció” [U.o.], és 
ezért mondhatja többek között Robert Wilson, hogy lehet testtel gondolkodni. [Keller, 1988, 
71-72.] 
Eképpen tehát a noein mint felvétel, az észlelés értelmében vett gondolkodás fogalmaként a léte-
ző re-prezentációjaként értendő. [A színháztudományban is használatos reprezentáció fogalma 
tehát a noeinnel kapcsolatosan bukkan fel. Rendszerint a színpadi jelenléttel kapcsolatosan emlí-
tődik, ami a teatralitás legfőbb jegyének tekinthető: A performerek „a Most (a Valóság) totalitá-
sának megragadására törekednek, a belső mélységekből feltörő hiteles beszédet propagálják, és a 
személyiség magvához akarnak eljutni. A teljes prezencia, a konkrét időn és téren kívüli Jelenlét 
elgondolása azonban olyan metafizikus konstrukció, amely nem számol azzal, hogy a Jelenlét 
mindig re-konstrukció eredménye, mégpedig olyan élményé, amely sohasem lehet teljesen jelen, 
mert állandóan elhalasztódik és elkülönbözik (diferál).” [Kékesi Kun, 1998, 23.]
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Persze sorra lehetne venni az előadásom egyes jeleneteinek jelentéseit,6 
például azt, ha határozottan szúrod le a botot, tényleg a világközépen állsz 
és kincsekre találsz. Ám, ha megszédülsz a létezés által megnyitott pers-
pektívától és megijedsz a csendtől vagy a saját végességedtől, emiatt pedig 
langyosan és bizonytalanul szúrsz, magad is lebénulsz vagy megvakulsz, és 
nem teljesíted azt a küldetést, amire a bot, mint a világfa egy darabja felha-
talmaz. Egy másik jelenetben a maszkká majd bábúvá átváltozó tarisznya 
az emberi lélek megtisztításának eszközeként jelenti be magát a jelenetek 
sorába.
A különféle jelenetek során vissza-visszatérő mozdulatsorok, azok módo-
sított ismétléseinek permutációi a jelentésképződés változásaiként álltak 
elő, egy idő után természetesen szinte maguktól. Nyilván nem véletlenül 
alakult úgy, hogy a köldökzsinórként használt bot lett az előadás legelső és 
legutolsó mozgássora. A botnak, mint a világ tengelyének, és a köldöknek, 
mint a test közepének találkozása a köldökzsinór permutációk egész sorát 
követelte ki.
Különösen a hét csakra-rendszer keresztvetéssel összefüggő mozdulatso-
rait ismételgettem nagy kedvvel, amiről szintén el kell mondanom, hogy 
a próbaidőszak alatt korábban került sor a mozdulatsor elvégzésére, mint 
annak értelmét megfogalmazni képes lettem volna. Mivelhogy a keresztve-
tés nem más, mint az ember szélső csakráinak kézzel történő összekötése, 
és ennek következtében a test megnyitása annak érdekében, hogy a lélek 
csatlakozhasson az univerzális szellemi horizonthoz, a test függőleges ten-
gelyén végigvonuló kéz többször, ám módosított formában történő vissza-

6  Miklós Melánia, Egy személyes ballada, Eső, 2007/2, 72-76.
Jenei Gyula, az ittlét öröme, Mozgó Világ, 2007/9.
Mestyán Ádám,  A világ szíve = http://kultura.hu/main.php?folderID=957&articleID=265064
&ctag=articlelist&iid=1 [2007. 12 19.]
Bátorligeti Mária, Az úton lévő: A bot, Ellenfény, 2008/2., 37-39. = http://www.ellenfeny.hu/index.
php?view=article&layout=offline&id=460%3Aaz-uton-lev&option=com_content&Itemid=96
Máté Zsuzsanna, Posztmodern rájátszások, Szeged, 2008., XX. évf., december, 44-48.

térő mozdulatsort kívánt. Ráadásul a karnak ebben a csillagoktól induló 
és a combhoz csapódó mozgásvariációja a Tejutat is megidézi, hiszen a kar 
(Ikrek) és a comb (Nyilas) tengely nem más, mint az égbolton ugyanezen 
csillagképek között húzódó vonal, vagyis a Tejút.
Csakhogy a létértelem felismerése nem a különféle szimbólumok hordoz-
ta jelentések megértését, annak felfedését, megfejtését, hanem az egzisz-
tencia megértését kellene, hogy jelentse, ami persze megértésként szintén 
nem lehet más, csakis utólagos. Ezért a színpadi történések jelentéseinek 
megértését mégiscsak el kell különíteni a színpadi lét megértésétől. Éppen 
a (előadás)szövegben rejtőző létértelem felismerése, valamint a (előadás)
szöveg jelentésének felismerése közötti különbség felismerése magyarázza 
meg azt a furcsának számító alkotói magatartást, amelynek során az alkotó 
utólagosan jön rá teljes egészében arra, hogy valójában mit is írt a papírra, 
mit festett a vászonra, vagy miként cselekedett a színpadon. 

„Apró gesztusokkal megidézett kozmosz”7

Ismeretlen tartományok
Várszegi Tibornak

Még meg sem érkezett,
máris csomagol a jövő.
Már a mondat első felében
pont került a vers végére. 

Felfoghatatlan gondolat.
Szemre is tetszetős érzés.
Egészséges életfában
féregként rágcsáló hazugság. 

7  Szenti Ernő költő jellemezte ezekkel a szavakkal az előadást.

http://kultura.hu/main.php?folderID=957&articleID=265064&ctag=articlelist&iid=1
http://kultura.hu/main.php?folderID=957&articleID=265064&ctag=articlelist&iid=1
http://www.ellenfeny.hu/index.php?view=article&layout=offline&id=460%3Aaz-uton-lev&option=com_content&Itemid=96
http://www.ellenfeny.hu/index.php?view=article&layout=offline&id=460%3Aaz-uton-lev&option=com_content&Itemid=96
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Az élet csak egy a számtalan
földi és égi tartományok közül. 
Rossz fát tett a tűzre a kezdet.
Fellobbant láng, hamuvá hűlt vég. 

Szenti Ernő

Lássuk végre közelebbről A bot c. előadásomban miként bújik meg a lét-
értelem, illetve miként jöttem rá arra, hogy az előadás sokkal többről szól, 
mint aminek szántam. Mielőtt két példán keresztül bemutatnám, miért 
több az előadás, mint én magam, és, hogy ez miért jó nekem, szólnom kell 
arról, miért van szükségem arra, hogy az előadás megkezdése előtt két, de 
inkább három órával egyedül legyek abban az üres térben, ahol majd a 48 
perces játékot felmutatom. Ezután a minden előadás előtt mottóként elbe-
szélt botkészítési eljárásról szólok, ami alapján később én is elkészítettem 
a magam botját miután a talált bottal befejeztem előadásomat. Végül pe-
dig beszámolok arról, mivel szembesültem a 26. nyilvános előadás után, 
ugyanis az a színpadi mű, amelynek magam is részese, sőt alkotója vagyok, 
teljes egészében ekkorra nyílt meg előttem, ekkor tárult fel igazsága, noha 
egy éves próbafolyamaton és már több tucatnyi nézői véleményen és kriti-
kán estem túl.

A játéktér felszentelése
Említettem már, hogy nem csak embereknek játszom. Közönségem közé 
tartoznak a feljebbvaló angyalok, arkangyalok – közülük is legtöbbször 
korszakunk ügyeletes uralkodóját, Mihályt hívom meg –, de rendre megje-
lennek személyes segítőim is és az ősök sokasága. Soha nem mulasztom el 
meghívni Máriát, Jézust és az Atyaistent, akikhez naponta felemelem szí-
vemet. A meghívást természetesen a Miatyánkkal kezdem. Térdelve, fenn-
hangon, nem bemagolt szövegként mondom, hiszen a nyelv, amelyen be-

szélek, beszédhanggal kísért imaginális nyelv. Az ima végeztével emelem 
fel szívemet. Tényleg felemelem. Jézust mindig arra kérem, tegye szívembe 
az ő erejét és szeretetét, az Atyaistent pedig arra, hogy helyezze bele az ő 
csendjét és nyugalmát, békéjét és türelmét, valamint kegyelmét és irgal-
mát. Miután megtöltött szívemet visszahozom a helyére, Máriához fordu-
lok, hogy óvja mindazt, amit kaptam, és tegyen kikezdhetetlenné, hogy a 
kapott adományokat akadálytalanul embertársaimnak ajándékozhassam, 
és minden gondolatomban, minden dicsérő vagy feddő szavamban, min-
den mozdulatomban és cselekedetemben azokat képviselhessem, és sugá-
rozhassam magamból a színpadon és a színpadon kívül embertársaimon 
keresztül egészen a kozmoszig.
Hogy legyen elegendő idő felkészülnöm a meghívásukra és fogadásukra, 
órákkal az előadáskezdés előtt el kell helyezkednem egyedül a játéktérben. 
Az előadásra készülés már előző nap elkezdődik azzal, hogy foglalkoztat a 
program, megjelenik fejemben a konkrét játéktér, elképzelem a nézőteret 
az ott levő lelkekkel, fejben lejátszok néhány mozdulatsort, és rendszerint 
már akkor felajánlom előadásomat a Feljebbvalóknak. Az előadásra történő 
közvetlen felkészülés persze légzéstechnikából kibomló imádsággal kez-
dődik, ám a test bemelegítését célzó gyakorlatok is imádsággal felérő tettek 
valójában, hiszen egyetlen mozdulatot sem teszek meg csak a magáért a 
mozdulatért, hanem a mozgási energiát használom arra, hogy a lélekben la-
kozó energiát a szellem univerzális tartományába vezetem. Mivel minden 
belőlem áramló tett ezen az univerzális szinten összegződik, az első néhány 
előadást leszámítva csak azok a nézők jöttek el az előadásomat megnézni, 
akik ebből a tartományból merítik az információt, akár tudatában vannak 
ennek, akár nem – rendszerint persze nem. Ezért vélem úgy, hogy nincsen 
szükségem reklámra. Tapasztaltam, hogy azok, akik nem csatlakoznak eh-
hez a tartományhoz, elkerülnek, vagy, ha mégsem, már az első percekben 
megmagyarázhatatlan idegesség vesz rajtuk erőt, és elmennek, ám az utób-
bi kb. 100 előadás során ez talán egyszer fordult elő.
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Az előadás előtti felkészülés talán leglényegesebb része során az előadás 
helyszínének minden egyes zugába, repedésébe a Feljebbvalókkal együtt 
bevezetem azt az erőt, amelyet ők képviselnek. Ezután megkérem Máriát, 
áldjon meg minden egyes nézőt külön-külön és együtt is, hogy a színház-
ból kilépve ők is azt a szeretetet sugározhassák magukból, amely – anélkül, 
hogy a nézők tudnák ezt – belőle árad. Több fogékony néző beszámolt már 
ennek hatásáról, amit persze nem tudott pontosan megfogalmazni, csak 
körbeírni azt, hogy olyan furcsa nyugalom szállja meg, amit színházban 
nem szokott érezni. Egyszer akadt egy néző, aki angyalt is látott. Mindez 
persze ne jelenti azt, hogy az esztétika, a dramaturgia nem működteti az 
előadást. Inkább jelenti azt, hogy a szépség nem dísz, nem pótszer, hanem 
létbeli, vagyis univerzális, kozmikus természetű, amelynek működéséről 
megszemélyesítve is lehet beszélni.
Az egyéni léleknek az univerzális szellemhez történő kapcsolódása magya-
rázza azt is, hogy értelmét veszti az órával mérhető idő, és kivétel nélkül 
minden alkalommal sikerül egy csendben végrehajtott akciót befejeznem, 
mire a cd-lejátszón megszólal az előre felvett zene. Saját színpadi tapaszta-
latom is azt erősíti, hogy ez akkor lehetséges, ha az individuum, esetünk-
ben a kizárólagosságát megszüntető rendezői akarat kellő mértékben visz-
szahúzódik, és enged megnyilvánulni önmagán kívüli, előre nem tervezett 
váratlan tényezőket. Ezt a jelenséget illette Heidegger a noein, fogalmával, 
vagyis az alkotó „felvevő állásba történő helyezkedésével.  Az individuum 
megfelelő mértékű háttérbe vonulásának következménye, hogy egy alko-
tás az alkotó kezdeményező tevékenysége (techné), valamint a létezéshez 
illeszkedő működés (diké) együttes eredményeként áll elő.

Botkészítés, botavatás
Egy felvidéki leírás szerint az ember Szent János napján, a nyári napfordu-
lókor megkéri a természetet, hogy a következő 12 napban mutassa meg a 
botnakvalót. Az én botnakvalóm a feleségem nagyszüleinek régi kertjé-

ben egy somfán választódott Marosvásárhelytől 6 km-re, Mezőcsáváson.  
Akkor jól megnéztük egymást, majd éltük tovább a magunk életét abban 
a tudatban, hogy együvé tartozunk. Így teltek napjaink egymástól függet-
lenül, ám mégis egymásra figyelve egészen Karácsonyig. A leírás szerint 
ugyanis Karácsony és Vízkereszt között kell kivágni, ami a téli napforduló 
után éppen 12 napot jelent megint. Kivágás után bunkós végével keletnek 
elástam érlelni. A férfi princípiumot képező botnak ez volt az első talál-
kozása a női princípiumot képező földdel, az Anyafölddel, a Földanyával. 
Nagyhéten ástam ki, és akkor tisztítottam meg a háncstól, levágtam a fe-
lesleges görcsöket, kialakítottam a fogásra alkalmas végét, és egy Xantus 
János által publikált ostornyél-ábrázolást véstem rá,8 amelyen látható a 
Nap, a növő Hold, a Vacsoracsillag (Vénusz), feltételezhetően a Plejádok, 
a „Mennyország kulcsa” valamint hét levéllel megrajzolt világfa és „Rózsa 
Sándor baltája”. Amikor ezzel készen lettem félretettem és nem nyúltam 
hozzá következő Szent János napjáig.
Következő Szent János napján egy nyári napfordulóhóz kapcsolódó szer-
tartás során máglyát raktunk a vésztő-mágori halmon, amely nevében talán 
még az Ikrek percepciós időszakból ismert legendás testvérpárunk egyik 
alakját, Magort idézi. A szertartás jelentőségét növeli, hogy a szertartásra 
meghívást a botkészítés fázisától függetlenül még előző ősszel kaptam, ak-
kor, amikor a bot botnakvalóként már kiválasztódott. Én ugyan már arra 
készültem, hogy azon a nyári napfordulón egy máglyát rakva a botomat 
fel kell avatnom, ám Born Gergely, akitől a meghívást kaptam, erről mit 
sem tudott. Ő csak annyit mondott, hogy megjelent nála a szintén botjá-
ról híres Vata vezér – akit fiával, Jánossal együtt a kereszténységen alapuló 
magyar ősvallás utolsó védelmezői helyett vérszomjas pogánylázadókként 
vonultatott be a történelembe a magyar ősvallásra erőszakkal rátelepülő va-
tikáni kereszténység –, bemutatkozott és arra kérte, hogy a következő nyári 

8  Xántus, 1976.
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napfordulón készítsen egy misztériumjátékot. Az egybeesés kétségtelenül 
sorsszerű, és ez is közrejátszhatott abban, hogy az esemény valóban miszté-
riumjátékká emelkedett, amely természetesen merőben különbözött attól, 
amit mi ma a leírásokból vagy fennmaradt misztériumjáték-szövegekből, 
mint tapasztalás nélküli kultúrtörténeti dokumentumokból ismerhetünk, 
azok alapján rekonstruálhatunk vagy értelmezhetünk. Az órákig tartó elő-
készületeknek és lelki-szellemi felkészüléseknek köszönhetően a jelenlévő 
gyermekek, férfiak és nők e különleges energiával rendelkező helyen meg-
idézték Vatát, aki többek szeme láttára lován meg is érkezett mire meggyúj-
tottuk a máglyát, és végignézte a teljes szertartást. Noha esős, zivataros 
idők jártak azokban a napokban, körös-körül sötét, zivataros felhőket át-
világító villámok cikáztak, a mágori halom felett azonban csillagos volt az 
ég. Szinte szabályos kör alakot képeztek a felhők fölöttünk, mintha a halom 
teljes keresztmetszetének megfelelő láthatatlan henger képződött volna a 
föld és az ég között, melynek közepén lángolt idelenn a tűz.
A megrakott máglyára a felvidéki leírás alapján a hét ősprincípiumnak meg-
felelő fákat raktam, amelyet már korábban elkezdtem gyűjteni, mint ahogy 
a botnakvaló kiválasztódott. A Napnak megfelelő kőrist a szüleim török-
szentmiklósi házából vittem, a Holdnak megfelelő fűzet a Zagyva-partról, 
a Merkúrnak megfelelő diót, a Vénusznak megfelelő szilvát és a Jupiternek 
megfelelő orgonát a jászberényi otthonomból gyűjtöttem, a Marsnak meg-
felelő fenyőt még karácsonyról hagytam, a Szaturnusznak megfelelő bük-
köt pedig tűzifának vásároltam. Miután a lobogó máglyát ezekkel a fákkal 
kiegészítettem, megvártam, hogy a tűz parázzsá szelídüljön, és a botom 
két végét az izzó parázson felhevítettem, majd a leírás szerint a jelenlévő 
mintegy száz-százhúsz embernek elmondtam, hogy ebbe a botba most már 
végérvényesen be vannak zárva az évkör és az univerzum energiái. Ezután 
pedig az immár beavatott botot saját hangom, énekhangom, ritmikus li-
hegésem kíséretében egy ünnepi tánccal elindítottam első útjára. Előbb a 
négy égtáj felé forgatva kijelöltem a világközépet, majd fokozatosan betán-

coltuk, beforgattuk és bepörgettük egymást a világba úgy, ahogy szoktam, 
csak ekkor a forgás-forgatás által a föld sebeit gyógyító tánc alatt állítólag 
megjelent Rasdi, a Vata botját öröklő táltoslány. Aki látta, azt mondta, ő is 
ott táncolt felettem, és olyan látvány volt, mintha negyedórán-húsz percen 
keresztül páros táncot jártunk volna. Jómagam csak annyit éreztem, hogy 
ez a tánc merőben más, mint a többi, erősebb, ereje kisugárzik a Kárpát-
medence határain túlra, a tánc végeztével pedig határozottan látni véltem a 
jövőt, egy minden akadálytól mentes, háborítatlan harmóniával teli boldog 
aranykort. Nem lehetett eltéveszteni: nem a szertartás élménye idézte fel, 
hanem valóban a jövőt láttam. Mintegy ennek igazolásaképpen a Vatának 
szóló szertartást követő Szántai Lajos által vezetett Szent Korona szertar-
tás során többek, főleg gyerekek szeme láttára a már említett égi csatornán 
imádság közben egy lila színű burokban a tűz közepébe ereszkedett a fény-
ből összeállt Szent Koronánk.
Így tárta fel önmagát a bot, amely nyilvánvalóvá tette, hogy nem pusztán 
szerszám, nem is csak fegyver, nem eszköz, nem dísz, és főleg nem pusz-
tán egy kellék egy botos táncjátékban, amelyben jelenthet köldökzsinórt, 
sétabotot, vak vezető botot, mankót, határt kijelölő vonalat, varázspálcát, 
falloszt vagy dárdát. A bot ezek közül egyik sem és mégis mindegyik egy-
szerre, vagyis a bot maga a létezés közege.

A bot igazsága
Talán az öt-hatodik nyilvános előadástól kezdve kezdtem fokozatosan más-
nak látni a darabomat, ezzel együtt saját magamat is, mint addig.  
A nyilvános bemutatók alkalmával egyre több olyan apróságot vettem észre, 
amelynek addig nem tulajdonítottam jelentőséget. Folyamatosan változtak 
a hangsúlyok, és többször cserélődött a motívumok és jelenetek közötti ösz-
szefüggések rendszere is. A hangsúlyok változásával egyik jelenet átértékelte 
a másikat, így például nekem nagyon tetsző jelenetet voltam kénytelen ki-
hagyni, ugyanakkor felbátorodtam egy-egy mozdulatsor permutációinak 
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lehetőségein, és többszörösére bővítettem a mozdulatok ismétlésének variá-
cióit. Előadásról előadásra változott egy kicsit a darab, és, noha koherensnek 
mutatkozott, mégis mindig voltak apróságok, amelyeket másképpen oldot-
tam meg, mint addig. A 15-20. előadástól kezdve azonban már nem kellett 
változtatnom semmin, életkortól, iskolázottságtól, kultúrkörtől függetlenül 
mindenhol ugyanúgy olvasták Csíkszeredától Los Angelesig, és önmagam 
előtt is teljesnek véltem a felismert értelmezések lehetőségeit.
Mégis, amikor a 26. előadás után Edmund Lingan professzor kollégám, 
előadásom rituális jellegét az eleusziszi szertartásokkal szemléltette jelen-
létemben a hallgatóinak, egyszeriben olyan új horizont nyílt meg előttem, 
amiről addig nem volt tudomásom. E horizont megnyílásával mégis hatá-
rozottan tudtam, hogy elérkeztem oda, ahol feltárul művem teljes igazsága. 
Ez az igazság pedig természetesen nem egy gondolati igazság felismerése és 
megfogalmazása, hanem önmagam és az előadásom létének felfedése, ahol 
maga ez a létfelfedés képezi az igazságot. Ez az igazság nem a szimbólu-
mok jelentéseinek helyes megfejtése, ezen keresztül pedig a mondanivaló 
vagy az elmesélhető történet tanulságként történő felismerése, pláne nem 
az ábrázolt valóság reprezentálása, hanem rituális aktusként létet felfedő 
történés, e történés működése, és e működés fenntartása. Nem világot 
utánzó, hanem világot teremtő történés. Az eleuszisziakról mondott né-
hány mondat megváltoztatta addig csak a dramaturgiára vonatkozó kulcs-
szavaimat, más eseményeknek adott hangsúlyt, és másképp rendezte el a 
jelenetek egymás közötti viszonyait, mint korábban. Annak ellenére, hogy 
az előadás jelenetsorain és a jelenetek részletein nem kellett változtatnom, 
és minden, amit az előadásról addig gondoltam, vagy mások mondtak és 
leírtak, továbbra is igaz maradt, csupán az igazság, mint létértelem nem 
került eddig megfogalmazásra. A csodálatosnak pedig az számított, hogy 
erre a horizontra nem tudatosan kerültem, hanem az előadás akcióinak és 
fokozatosan konfigurálódó előadás-szöveg eredményeinek köszönhetően 
egyszercsak létrejött, amit utólag vettem csak észre. Önmagam előtt tehát 

a 26. előadás után nyílt meg saját darabom, akkor jelentette be igazságát, 
pedig korábban is benne voltam.
A felismerés a tarisznyával kezdődött. A próbaidőszak elején nem értet-
tem, hogy miért, de tudtam, hogy a bot mellé szükség van még valamilyen 
kellékre, de, hogy mire, azon sokáig gondolkodtam. Aztán Moldvában 
járva teljesen természetes lett, hogy a hiányzó kellék csakis egy tarisznya 
lehet, és ezt a két kelléket elegendőnek is találtam. Ám Moldvában tartóz-
kodva sehogyan sem sikerült vásárolnom, ezért hazatérve telefonon meg-
egyeztem Mezei Szilárd zenész barátom feleségével, Zsófival, hogy készít 
nekem nemezből egy tarisznyát kifejezetten erre az előadásra. Többször 
konzultáltunk arról, hogy milyen is legyen az, mire lehet alkalmas, mifé-
le funkciókat tölthet be, milyen lehetséges jeleneteket indukálhat. Egy-
szer támadt egy hatásosnak tűnő ötletem (ihlet), és megkértem, készítsen 
olyan tarisznyát, amelyet megfordítva álarcként tudok használni. Úgy 
gondoltam, ezt az akciót majd az előadás idejének aranymetszési pont-
jába helyezhetem, ami váratlanságával felébresztheti az addigra esetleg 
unatkozó nézők érdeklődését is – mert azt végre be kell vallanom, a pró-
baidőszak alatt nagyon féltem a színpadi egyedülléttől. Miután elkészült 
a tarisznya, a próbateremben kiderült, hogy több egy ötletes effektnél, 
hiszen történetet indukált, amely végigvezethető a teljes előadáson, és 
engem is addig járatlan utakra vezetett. 
Emlékszem, már a tizedik nyilvános előadáson is túl jártam, amikor vé-
letlenül felismertem egy összefüggést: a bot férfi princípiumot, a tarisznya 
pedig a befogadó és elfogadó jelentéskörű női princípiumot képezi. Ettől a 
felismeréstől egyszeriben nem én, hanem a bot és a tarisznya vált főszerep-
lővé anélkül, hogy ezt előre tudatosan elterveztem volna. Eszembe juttatta 
a népdalt is: „Két szegény legény, szántani menne, / De nincsen kenyere. / 
Van vöröshagyma a tarisznyában, / keserű magában.” A férfi és a nő egy-
más iránti vágyakozásáról van tehát szó, akik így ketten alkotják a teljeset, 
amely a szántás aktusával valósulhatna meg: a népdal női narrátora sze-
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rint nem jöhet létre a férfi szerszámának, vagyis az ekének a találkozása 
az Anyafölddel, amíg a tarisznyában is csak a vöröshagyma, mint női elem 
rejtőzik, a hozzávaló kenyér, vagyis a test pedig hiányzik.
További előadások teltek el, amikor szintén véletlenül rájöttem, hogy a férfi 
princípiumot képező botra készítője teljesen ösztönösen női princípiumot 
jelentő alakzatokat vésett, míg a tarisznyára Zsófi – anélkül, hogy erről be-
széltünk volna, és ő maga is tudatosan tette volna – teljesen természetes 
módon férfi princípiumokat jelentő ábrákat rakott, lapp Nap és sámándob 
motívumok alapján.9 Ez a véletlen megerősítette bennem azt, hogy az elő-
adás, akár akarom, akár nem, nem szól másról, mint a férfi és a nő, a pozitív 
és a negatív, a jin és a jang összetartozásáról, arról, hogy a világ akkor kerek, 
ha a kettejük közötti egyensúly fennáll. Megerősített, pedig tudatosan nem 
is törekedtem erre korábban.
Ha a bot mellé megkerült a tarisznya, a tarisznyába is kellett találni valamit, 
és a népdalhoz hasonlóan úgy gondoltam, csak egy valamit, és nem többet, 
hogy az így megszülető, aszimmetriát teremtő dramaturgiai észjárással 
fenn lehessen tartani a történet feszültségét. Ám ahhoz, hogy kiderüljön, 
mi kerülhet a tarisznyába, meg kellett várni, míg elkészül, hiszen nem akar-
tam egyedül eldönteni, a tarisznyát is meg kívántam kérdezni. Emlékszem, 
a bot mellettem hevert a földön, és már egy határvonal kijelölésének jelen-
téseként is szolgált, amikor a vállamon tarisznyával át akartam lépni, de a 
mozdulatsor megállt, amikor a lábamat a határátlépés szándékával felemel-
tem. Mivel határátlépésről egy korábbi jelenetben már volt szó, dramaturg 
fejjel úgy gondoltam, most valami másnak kell következnie. Eleget játszot-
tam már a tarisznyával addig, úgy véltem, akár itt is lehetne az ideje annak, 
hogy belenyúljak. A határ átlépésének mozdulatát félbehagyva felemelt 
lábbal belenyúltam a tarisznyába: amikor kezemet elindítottam még nem 
tudtam, hogy minek kéne benne lennie, amikor viszont belenyúltam, aka-

9   Hoppál, Jankovics, Nagy, Szemadám, 2004.

ratomon kívül megmozdult a lábfejem, a kezemmel pedig szinte megfog-
tam egy másik cipőt. El is határoztam nyomban, hogy valahonnan kerítek 
egy másik cipőt, amit meglehetősen gyorsan néhány utcával arrébb, Baráth 
Sanyi bácsinál meg is találtam.
Így került az én tarisznyámba egy viseletes cipő, amelyről eleinte úgy gon-
doltam, hogy az évezredes munkás sorsot, mint a létezés elengedhetetlen 
attribútumának jelentéskörét hívja majd elő. Folytattam tovább a lehetsé-
ges jelenetsor megalkotását, de ekkor a boton és a tarisznyán kívül már a 
cipőt is meg kellett kérdeznem annak lefolyását illetően. A bot belekíván-
kozott a cipőbe, ami eleinte egyszerű hatásos ötletnek tűnt csupán, egyéb-
ként is sokszor és sokféleképpen leszúrtam már addig, fejlődési fokot jelent 
a dramaturgia ívén, ha a bot a cipőbe beleszúrva ottmarad, és az addigi víz-
szintes határt képező jelentése függőleges határ kijelölését képező jelentés-
sé változhat, amikor magára hagyom. Szintén kézenfekvőnek tűnt, hogy a 
maszkká változott tarisznyát ráhelyezzem a cipőből kiálló botra, így ma-
gam mellé egy másik emberformájú szereplőt kreálhatok.
Az eleusziszi szertartásokról szóló mondatok helyezték el ezt az előadás 
második felén végighúzódó cselekvésfolyamot allegorizált jelentéseken túl 
mutató történésként. A kollégám által elmondottak emlékeztettek ugyan-
is arra az évekkel korábban olvasott Graves-szövegre, amelyikben a szerző 
leírja, hogy ezeket a szertartásokat miként is végezhették. Rekonstruálása 
szerint az eleusziszi titkos szertartásokon, ahol csak nők vehettek részt, az 
egyik legfontosabb aktust egy fallikus szimbólumot képező bot női cipő-
be történő ritmikus föl-le húzogatása jelentette. Ehhez az emlékképemhez 
kapcsolódva, észre kellett vennem, hogy előadásomban a bot cipőbe tör-
ténő beszúrása újra a férfi és a női princípium találkozását képezi, nem be-
szélve arról, hogy a színpadon ez technikailag akkor oldható meg, ha a bot 
rögzítése érdekében a cipőbe, egy másik női princípiumot hordozó eszközt, 
vagyis agyagot helyezek. Mivel a cipő a tarisznyához hasonlóan szintén be-
fogadó-elfogadó természetű, ez is csak önmagában állhatott addig, amíg a 
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tarisznyából kikerülve nem találkozhatott a bottal. Nyilván ez lehet az oka 
annak is, hogy az a néhány jelenet, amely a tarisznyából előkerülő cipő és 
a cipőbe beleállítódó bot között zajlik, az előadás legszánalmasabb figuráit 
hívta elő belőlem (a két újjal megjelenített kisember tánca a világot jelentő 
cipőn; a féllábú és a vak abszurdnak ható kísérletei).
Anélkül, hogy én irányítottam volna, próba közben, a bot megtalálta a cipő-
be vezető utat, majd szükségszerűen adódott, hogy a tarisznyának maszkká 
történő változása után ez a maszk, mint a tarisznyából átalakult női princípi-
um helyet találjon az ágaskodó bot felső végén, hogy megszülessen belőle egy 
másik alak, egy következő szereplő. E másik szereplő arcát az istenek követe 
Hermész, a magyar népmesék győzedelmes legkisebb fiúja, és Rafael lángok-
kal gyógyító botja tartja, ezért képes arra, hogy elnyelje és megtisztítsa a világ 
szennyeit, segítségével pedig én magam be tudom foltozni a föld sebeit.
Isten az Atyám: sem a próbafolyamat alatt, sem az első néhány nyilvános 
előadás során nem tudtam még arról, hogy valójában a világ egységét meg-
teremtő férfi és női princípiumok egyensúlyáról készítek előadást, az elő-
készületekkel együtt rituális szertartásnak tekinthető bemutatók során 
pedig ezeket az egyensúlyteremtő erőket hozom működésbe. A 26. előadás 
után győződtem meg minden kétséget kizáróan arról, hogy mindez annak 
köszönhető, hogy az előadás-szöveg konfigurálódása során próbatermi 
kezdeményezéseimet megtartva, ám kellőképpen háttérbe húzódva hagy-
tam, hogy kelléktársaim is részt vegyenek a teremtődő világ létrehozásá-
ban. Emiatt nem a színpad uraként, vagyis egy mindenható dramaturgiai-
rendezői-színészi akarat kizárólagos érvényesítőjének letéteményeseként, 
hanem felismerve, elfogadva és engedelmeskedve a saját határomon túleső 
képződményeknek a lét pásztoraként10 vettem részt a (színpadi) világ mű-
ködésének megalapításában és megőrzésében.

10  V.ö. animal rationale. Heidegger, Martin, Platón tanítása az igazságról =  Heidegger, 
1994, 100-101.

Jó pásztorként pedig hagyva, hogy a bot és a juhokat képező kelléktársak 
léte önmaguktól kiteljesedjen, az utolsó jelenetben alkotói töprengés nél-
kül, a jelenet önmagából és önmagától történő létrejötte során választ kap-
tam eredendő kérdésemre is: mi dolgom a színpadon kívüli világban, mi 
dolgom a színpaddal a világban. A jelenet táncszerű mozdulatainak szinte 
végkimerüléssel járó táncrenddé történő rendeződése után, tudomásul kel-
lett vennem, hogy nincs más lehetőségem, mint – végkimerülés ide, végki-
merülés oda – egyben tartani a világot. Nincs más lehetőségem, mint útra-
valóként magamra venni a tarisznyát, a megszokott módon a köldökömhöz 
illesztve a bot végét pedig felemelni azért, hogy a másik végén a viseletes 
cipő a magyar verbunk mozgósító hangjai közepette zászlóvá válva folya-
matosan figyelmeztessen a jó pásztor feladatára.
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1984.
Graves, Robert, A görög mítoszok, I-II, Bp., Európa, 1981.
Heidegger, Martin, A műalkotás eredet,  Bp., Európa, 1988.
Heidegger, Martin, „…Költőien lakozik az ember…” Válogatott írások, Bp. / Szeged, T-Twins / 
Pompeji, 1994.
Heidegger, Martin, Bevezetés a metafizikába, Bp., Ikon, 1995.
Hoppál Mihály, Jankovics Marcell, Nagy András, Szemadám György, Jelképtár, Bp., 
Helikon, 2004.
Kant, Immanuel, Az ítélőerő kritikája, Bp., Akadémiai, 1966.
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Xántus János, Egy pásztorbot a csillagász szemével, Művelődés, XXIX. évf. 4. sz., 1976. április 29.



17

A pásztorbot készítésének egyik rituális módja, 
ahogyan én is éppen most készítem a sajátomat

Az ember Szent János napján (nyári napforduló + 3 nap, Szent Iván éjje-
lén) megkéri a természetet, hogy a következő 12 napban mutassa meg a 
botnakvalót. (Az én botnakvalóm 2008-ban a feleségem nagyszüleinek 
mezőcsávási – Marosvásárhelytől 10 km-re északra – kertjében egy som-
fán választódott ki.) Miután ily módon kiválasztódik a botnakvaló, a bot-
készítő is és a botnakvaló is ennek tudatában éli tovább az életét egészen 
Karácsonyig (téli napforduló + 3 nap).
A Karácsony és Vízkereszt közötti 12 nap valamelyikén kell a botnakvalót 
kivágni. Ekkor földbe kell helyezni bunkós végével keletnek, hogy a föld 
megérlelje.
Húsvét előtt Nagyhéten kell a földből kiszedni, és minden érdemi munkát 
ekkor kell elvégezni rajta: a háncstól megszabadítani, a csonkokat levágni, 
esetleg csiszolni, motívumokat faragni vagy vésni, lenolajjal lekenni, és fél-
retenni.
Következő Szent János napján kell újra elővenni. Ekkor máglyát kell rakni 
a 7 ősprincípiumnak megfelelő fából. Én az alábbi fákat gyűjtöttem össze: 
a Napnak megfelelője kőris, a Holdnak a fűz, a Marsnak a lucfenyő, a Mer-
kúrnak a dió, a Jupiternek az orgona, a Vénusznak szilva, a Szaturnusznak a 
bükk. Az ezekből a fákból elkészített máglya parazsát hajnalig életben kell 
tartani. Ekkor a pásztor a bot két végét a parázson kissé felhevíti. Ezután 
pedig azt mondja, hogy ebbe a botba bezáródtak az évkör energiái, bele van 
zárva az Univerzum.
Aki így készíti botját, annak számára a bot nem pusztán szerszám, nemcsak 
fegyver, nemcsak eszköz vagy dísz, esetleg egy táncos előadás kelléke, ha-
nem a létezés közege. A világfa egy darabja.
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Kezdés, 05:44

A bot zenéi
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A bot
Nézői vélemények 2007-ből

Tibor Várszegi once again demonstrates his expertise as a creative story-
teller in his new production, The Staff.  He combines movement, text and 
original music to deliver a fascinating exploration of myth, history and 
the human condition. His versatility as a performer brings this beautiful 
piece to life in the tradition of post-modern solo performance. A wonderful 
evening of theatre!

Várszegi Tibor új produkciójában, A botban ismét  bizonyítja kreatív mese-
mondói képességeit.  Egyesíti a mozgást, a szöveget és a zenét, hogy feltárja a 
mítosz, a történelem és az emberi lét összefüggéseit. Előadói sokoldalúsága a 
posztmodern előadásoknak megfelelően működteti ezt a gyönyörű darabot.  
Egy csodálatos színházi est!

Sue Ott Rowlands (színész, rendező, dékán, Virginia Tech, USA)

***

Egy ember, aki három fertályórányira kiszakítja magát a társadalomból, 
hogy görbe tükröt mutasson neki egy bot segítségével.

Kocsis Csaba (költő, Berettyóújfalu)

***

Gondoljunk el egy sűrűvérű, zömök titánt, amint táncot jár egy női alkar 
vastagságú, Erdélyből származó somfa bottal, mely szívének magasságáig 
ér. (Ellenfény, 2008/4.)

Bátorligeti Mária (kritikus, Kisújszállás)

Annyi bizonyos, hogy se a 7 lépést, se Várszegi A bot című előadását nem le-
het a hagyományos, modern tánckategóriákkal értelmezni, sem leírni, nem 
utolsósorban azért, mert nem táncelőadásokról van szó, hanem sajátos rí-
tusokról. 
A bot című munka egy furcsa némajáték-akrobatika, melyben a mozgás 
mindig szimbolikus, vagyis jelentése volna. [Várszegi] legelőször is köz-
li a közönséggel, hogy ahova leszúrja a botot, ott van a világ közepe. Oly 
szuggesszióval, hogy én el is hiszem neki, amikor hangosan lecsattintja a 
MU plasztik padlójára. (…)
Annyit ki lehet mondani konklúzióként, hogy a Várszegi-féle Gesamt-
kunstwerk talányos műforma, mely inkább egy filozófusra, mint kritikusra 
vár. (kultura.hu)

Mestyán Ádám (költő, zenész, Budapest)

***

Várszegi Tibor kiválasztottságát öltözéke jelzi: a megszokott fekete nad-
rág, fehér ing-jelmezből kivetkőzve ezúttal világos öltözékben lép színre. 
Rituálisan megtisztul, hogy megtisztíthasson. Botjával rendet vág a világ 
erői között. Vállán fehér tarisznya, rajta a világfa egy része. „Ahová én ezt a 
botot leszúrom, ott a világ közepe” – mondja. A világ közepe pedig ott van, 
ahol akkor mi is vagyunk. Személyes felelősségünkkel a magunk alkotta vi-
lág közepén. A fa lombját és gyökerét nem látjuk… dolgunk itt van, és most 
van. Ördögűző maszkban elűzni a gonoszt. Megtisztítani minden bennünk 
és körülöttünk lévőt, hogy teremthessünk. 

Miklós Melánia  (színházkritikus, Budapest)
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A botot a köldökéhez emeli. Álltában kissé hátradől, kezével egy kört rajzol 
az égre, aztán nyújtózkodik, csodáló arckifejezést ölt – ezt hívom én nála 
világra történő naiv rácsodálkozásnak.

Oraveczné Forgó Katalin (gimnáziumi tanár, Jászberény)

***

Lüktet a zene, sír a vonó a húrokon. Pantomim, tánc, bábjáték, feltörő szen-
vedélyes ének, mint egy távoli törzs rítusa, révedő sámán-tekintet. Lét – 
nem lét határán, egy új dimenzió felfedezésével arcán varázsol, s hagyom, 
hogy végigjárassa velem a szenvedések útját, összegezzem eddigi utam. 
Mérlegeljem: a botot jó helyre szúrtam, vagy elszúrtam?

Soós Kálmán (nyugalmazott tanár, Törökszentmiklós)

***

Majd biztosan egy modern-táncművészeti előadást látok, gondoltam, ami-
ben az egyik paradoxiális megképezést az archaizáló rekvizitumok adják, á 
habbla-blaa… (…)
Amit látunk, nem művészet: abból az időből való, amikor még művészet 
nem volt. Még nem különült el a mindennapi léttől, értelmezhetelen volt, 
mert nem kellett értelmezni, nem előadták és befogadták, hanem követke-
zett, mint a lélegzet.
Várszegi Tibor A bot című mutatványát Lélegzet címen is elő lehetne adni. 
(…) A látványt, A bot-ot, az archaikus, még az EGÉSZ-séges ember számá-
ra értelmezni szükségtelen. A lélekzet-egyszerű elemei, a bot a világ tenge-
lye, a bot a fallikus szimbólum, a bot a támasz…

…az esendő ember: nem hisszük el! (…) Nem hiszek a szememnek.
Rentz Mátyás (író, Fegyvernek)

Milyen különös, bár mar szinte átalakult törvényszerüvé, hogy ott a török-
szentmiklósi Dózsa Moziban összejöttünk és néztúnk teged, veled lelegez-
tünk, izzadtunk, és teljesen közünk lett egymáshoz... 

Tamás Margit (egyetemi tanár, Delft, Hollandia)

***

Tibor’s performance was fascinating. He’s very talented and I enjoyed 
photographing him.

Stephanie Matthews (fotóművész, Columbus, Ohio, USA)

***

I loved the incorporation of the music, your movement, your breath, and 
the occasional vocalization.   Your physical vocabulary was very precise 
and I was especially impressed with the way the movement and rhythm 
developed throughout the performance.     Your focus and stamina were 
compelling and I was quite caught up in the intensity of your work.

Szerettem, ahogyan a zene beépült az előadásba, a mozgásodat, a lélegzetvé-
teledet és az alkalmankénti dallamosítást. A fizikai szókincsed nagyon precíz, 
és nagyon nagy hatással volt rám az is, ahogyan a mozgás és a ritmus fejlődött 
az előadás során. A koncentrációd és az állóképességed  lenyűgöző, és teljesen 
elragadtatott a munkád intenzitása.  

Patty Raun (színész, rendező, tanszékvezető egyetemi tanár,  
Virginia Tech, USA)
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Honnan van ebben az emberben ennyi energia?
Sipos Katalin (hivatásos anya, Csíkdánfalva)

***

I was so impressed with your movement and how you built each section 
rhythmically.  I loved the traditional morphing into the modern and how 
you moved with that.  You are clearly a master of that kind of improvisation!

Nagyon nagy hatással volt rám ahogyan mozogtál meg minden részt ritmiku-
san felépítettél. Tetszett ahogyan a hagyományos átalakult modernné és ahogy 
ezzel mozogtál. Nyilvánvaló, hogy az ilyenfajta improvizáció mestere vagy!

Alan Weinstein (zeneszerző, csellista, Blacksburg, Virginia, USA)

***

Vakmerő előadás.
Rentz Mátyás (író, Fegyvernek)

***

Ez az előadás annyira más, mint eddig akármelyik, amit láttam, hogy 
túlszárnyallta azt az amerikai mondást, hogy : „Amerikában a más is más-
képen más, mint máshol”.

Kovách Béla (nyugalmazott villamosmérnök, Columbus, Ohio, USA)

***

My first thought of this performance was that it was slightly sexual. Then 
when it was able to step back and clear my mind. I recalled where the staff 

had been. When the staff was between his knees. I felt he was saying that sex 
was the center of the world. Then I noticed the staff was revolving around 
him, which I felt implicated man as the center of the world.

Az első gondolatom a darabról az volt, hogy enyhén szexuális beállítottságú. 
Később, amikor képes voltam visszalépni és kitisztítani az elmémet, felidéztem, 
hogy hol tartotta a botot. Amikor a botot a térdei között tartotta, azt éreztem, 
azt közli, hogy a szex a világ közepe. Azután észrevettem, hogy a bot körkörö-
sen mozog körülötte és úgy éreztem, ez arra vonatkozik, hogy ő, a ‘beavatott’ 
ember a világ közepe.

Amanda Larsen (egyetemista, Toledo, Ohio, USA)

***

My reaction to the play came from a more techincal standpoint. Being an 
actor and seeing the types of things and movements he was making in con-
junction with his breathing, left me the one out of breath. 

Magam is színész vagyok, így az ő akcióit és mozdulatait légzéstechnikájának 
összefüggéseiben néztem, ám a végén nekem állt el a lélegzetem.

Shomari Hall (egyetemista, Toledo, Ohio, USA.)

***

A hirtelen – sokszor groteszk – mozdulatok önmagukban a cselekményt 
vitték előre, az átlényegülés, az önmegvalósulás folyamatában. Először úgy 
tűnt, hogy a színész maga nem számottevő, csak a mozdulatok azok, de ké-
sőbb, ha figyelmesebben néztük az előadót, ott láttuk szemében azt a mo-
solyt, ami emberivé tette az előadást, s, ami  biztosan vetítette előre a happy 
end-et.
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Köszönöm, hogy immáron másodszor látogattál meg bennünket, beavatva 
mindannyiunkat abba a sajátos közlésvilágba, ami csak a Tied, rendkívül 
lebilincselő, s számunkra is egyre inkább érthetővé válik. Barátsággal ölel: 

Pereházy Miklós (elnök, United Magyar House, Los Angeles)

***

Apró gesztusokkal megidézett kozmosz.
Szenti Ernő (költő, Kisújszállás)

***

Ritkán látni olyan előadást, amely ennyire fokozottan él a szimbólumok 
használatával, mint Várszegi Tibor A bot című egyszemélyes misztériuma. 
Nemcsak a játékteret, de a végtelenséget is magunk köré tudjuk képzelni, 
a jelképek pedig tovább nyitogatják az univerzum ablakait. A játék idejére 
valóban itt van a világ közepe.

Budaházi Attila (dramaturg, Csíki Játékszín, Csíkszereda.)

***

Várszegi Tibor A bot című előadása mindenekelőtt az eszenciális jelzővel il-
lethető. Szemünk előtt teljesedik ki a mozdulat és a gondolat szerves, meg-
bonthatatlan egysége. Az előadó letisztult eszközvilága személyes meg-
nyilatkozás, szellemi expedíció és az egyetemes dimenzió felfedezésének 
élménye egyidőben.

Parászka Miklós (igazgató-főrendező, Csíki Játékszín, Csíkszereda)

I felt the pain of the actor’s character searching for an identity and, to some 
degree a homeland, and discovering it through the stick, which, like the 
roots of a great tree, taps into humanity’s collective unconsciousness and 
shows us our archetypal passages through eternity.

Éreztem a színész fájdalmát, amint szerepének identitátását kereste, bizonyos 
fokig a szülőföldjét, és azt, ahogyan ezt a boton keresztül felfedezi. A bot, mint 
egy nagy fa gyökere, az emberiség kollektív tudattalanjába kapcsolódik be, és 
így az előadás saját archetipusainknak az örökkévalóságba történő átjárását 
mutatja meg.

Irene Alby (színész, rendező, egyetemi tanár, University of Toledo,  
Ohio, USA)

***

Tibor Várszegi is a meaningful mover, whose dancer-like actions cause 
vivid images to arise in the spectator’s mind. His every gesture seems filled 
with symbolic meaning which transcends the language of verbal logic. 
Várszegi’s relationship to props proves his mastery of imaginative endowment.  
Bags become faces of fantastical creatures, staffs become divinatory extensions 
of his body, and the combinations of these various objects contribute to the 
creation of a new being with its own presence and life-force.
At times poignant and, at other times, characterized by comic physical 
gestures and prop-play that is reminiscent of Charlie Chaplin, The Age of 
Calling to Account expresses something about the ineffable mysteries of life 
in the most deceptively simple of ways.

Várszegi Tibor nagyon kifejezőképes művész, aki táncszerű akcióin keresztül 
élénk képeket fakaszt a néző fejében. Minden gesztusa szimbolkius jelentéssel 
bir, amelyek meghaladják a verbális logika nyelvét.
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Kellékekhez fűződő viszonyán keresztül érvényesíti kiváló kepzelőerőből ere-
dő adottságait. A tarisznyából átváltozott arc fantasztikus teremtménye, a bot 
átváltozása teste határainak kiterjesztésére, valamint a különféle tárgyak kom-
binációi egy újfajta létezés megalapításában működnek közre, amelyet saját 
jelenlétével és életerejével alkot meg. 
Olykor megrendítő, szívbe markoló, máskor komikus fizikai gesztusok jellem-
zik. Eszközökkel történő játéka Charlie Chaplint idézi. A számonkérés kora c. 
előadás a legegyszerűbb, legtermészetesebb módon fejezi ki az élet kimondha-
tatlan misztériumait.

Edmund B. Lingan (egyetemi tanár, tudományos kutató,  
New York University; University of Toledo)

***

Várszegi Tibor kompozíciójában a magyar néptánc és népszokások a 
mítikus gyökereket idézik fel, a nagy Hagyomány világlátását. De magában 
hordozza ez a mozgásművészet a még mélyebb, misztikus tudást is, csakúgy, 
mint azt a késő-modernséget, amely zaklatottan maivá, a mienkké teszi az 
előadást. A kompozíció belső ritmusa és az előadásmód az első pillanattól 
az utolsóig hatalmában tartja figyelmünket és átélésünket.

Kodolányi Gyula (költő, író, szerkesztő, Budapest)

***

Egy széteső világban, egy széthulló hazában, szükség van olyan emberekre, 
akik kezükbe merik venni a (pásztor)botot, és akik nem pusztítani, hanem 
teremteni akarnak.

Szabó J. Róbert (református lelkész, Jászberény)

Tudatom mélyéről mindig és folyamatosan előhívható A bot c.előadás filmje.  
A bevésődés erős, az előadás még hónapok múltán is varázslatosan működik. 
Az energiák tiszták és áthatják a befogadót. Magával ragadják, a levegőbe rö-
pítik, az égbe irányítják, megforgatják és átalakulva visszaküldik a testébe. Így 
tud átalakulni a körülöttünk lévő világ, amit mi teremtünk olyanná, amilyen.

Kovács Bubó János (Pilisszentkereszt)

***

Számomra nagy élmény volt olyan különböző szimbólumrendszereket 
felfedezni az előadásban, amelyek életem különböző pontjain a szellemi 
megismerés építőkockáiként váltak részemmé. Ilyen volt a Pap Gábor –  
Molnár V. József – Szántai Lajos féle magyar hagyományvonal szellemisé-
gének pozitív értelemben vett megjelenése. Több ízben is az ősi kínai Tai 
Chi Chuanra nagyon erősen emlékeztető mozgásformákat varázsolt elénk, 
mint ahogy a hét csakra-rendszer megjelenítése is hasonlóképpen történt.

László Virgil (evangelikus teológus, Debrecen)

***

Az előadás ráébreszthet bennünket arra, hogy mivel kell szembenéznünk 
akkor, ha messzire kerülünk a gyökereinktől. Az Embernek mindigis 
hiányzott a létnek az a tisztasága, amely sallangok nélkül való. Különösen 
igaz ez akkor, amikor az élete tele van szabadon eldobható vagy cserélhető 
megvásárolható értékekkel. A fogyasztói társadalom gyermekének a BOT 
nem jelenthet valódi értéket. A BOT azoknak való, akik megtalálják a saját 
BOT-jukat: akik önmagukra tudnak támaszkodni. Ez manapság a legnehe-
zebb, hiszen ők kitaszítottakká válhatnak, ám végül a BOT mégis így veze-
theti el az Embert önmagához és Istenhez.

Kunsay Melinda (asztrológus, Budapest)
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„Ahová ezt a botot leszúrom, ott a világ közepe” - és ezen a koranyári rek-
kenő délutánon meg is történt a csoda. A bot tette a dolgát, működött, gaz-
dája pedig működtette a világot Isten rendelése szerint. S ahol a közép, ott 
ölelkezik össze Ég és Föld, ott ölelkezik össze ember és emberfölötti. Így 
lényegült át az előadó élő adóvá, a Teremtő áldásának osztójává, mert ott 
és akkor áldásban volt részünk. Angyalok járták a táncot a bot körül... Aki 
nem hiszi, járjon utána!

Born Gergely (táncos, művelődéstörténész, Békéscsaba)

***

Tiborjew
[1:50:27 AM] Boros Laci: hol vagy most?
[1:50:42 AM] Boros Laci: nagyon csocso vagyol
[1:52:47 AM] Boros Laci: csodak az eloadasaid es csodalatos meg az is 
onmagaban, hogy meg tudod szolaltatni az amerikai hallgatokat, oszinten 
es talan eloszor a szivukbol, es ujat lattak, ami itt nehez
[1:53:38 AM] Boros Laci: tudom nagy koma vagyol, tehetseges es csodalatos 
ember, a Csodaszarvas oroksege
[1:54:33 AM] Boros Laci: ott is csak rohanas, menekules es kitartas, igy fog-
laltunk hont es most igy nevettetsz ott Toledoban
[1:55:23 AM] Boros Laci: csodas egy koma vagy am Te, koszi a baratsagodert, 
a tobbi csak sallang es lenyegtelen
[3:02:55 AM] Boros Laci: jo magyarnak lenni, csak magyarnak, ahogy meg 
lehet!  a magyar ember azt (is) tudja, hogy igazabol csak a diofa alatt lehet 
jot aludni, ott meg legy sincs
[3:04:00 AM] Boros Laci: engem a diofa oltalmazott, mindig elaltatott

Boros G. László (kutató orvos, Los Angeles)
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