
„A holnapután jobban hasonlít a tegnapelőtthöz,
minta mi tegnapunk a ti holnapotokhoz"

(Karinthy Frigyes bonmot-ja)

Úgy vélem, három egyenrangú kérdés vet-
hető fel Jeles András: „A Nap már lement" című
misztériumjátékával kapcsolatban. Mi ez, amit a
kezünkben tartunk? Előadás, szöveg vagy
dráma?

1. Hogy előadás-e? azaz csupán egy leendő
előadás vázlata-e? A kérdést előszavában Tar-
ján Tamás is feszegeti : képes-e ezt Jeles Andrá-
son kívül más megrendezni, érdemes-e bárki
másnak rajta kívül ezzel próbálkoznia, s ha nem,
lehet-e egyáltalán drámai szövegnek tekinteni?

2. Hogy pusztán szöveg-e? azaz olyan írói
teljesítmény, amelyhez képest közömbös tény
a megvalósulás esetlegessége? Mintha a
szöveg egyedül és kizárólag egy írói eszmény
megvalósítása lenne, melynek puszta
elolvasása is a teljesség érzetét keltheti.

3. És végül, hogy egyáltalán dráma-e, a drá-
ma klasszikus ismérvei szerint? Belefér-e még
abba a (jobb híján: európai) tradícióba, amit mi
drámának nevezünk - másképpen feltéve
ugyanezt a kérdést: megfogalmazható-e, bizo-
nyos fokú szabatossággal kihámozható-e ebből
a szövegből, hogy Jeles, az író, a rendező, a
szellemi ember mit tart drámának egyáltalán?

Ha csupán előadás, úgy már megszületett Je-
les-előadások (és -filmek) állnak rendelkezé-
sünkre. Mármint az, hogy a darabot mint kész
előadást lepörgessük a szemünk előtt, annak a
formakészletnek a segítségével, amit egyébként
Jeles - filmjeiben színházi ötleteit, színházában
filmes gondolatait plagizálva - látható nem-
törődömséggel vagy stratégiai értékű feledé-
kenységgel használ minduntalan. Speciális,
megismételhetetlennek tűnő ötletek vándorol-
nak át egyik műfajból, egyik előadásból a másik-
ba. Ennek oka nem annyira a szerzői-gondolko-
dói lustaság lehet, hanem talán az, hogy Jeles
szeret mindent elölről, nulláról kezdeni.

A Kis Valentinóban láthatunk egy
magányosan sodrodó lénytcsámborogni, a
véletlenszerűen, bár olykor szociografikus
pontossággal be-szüremlő valóság hátterével. A
kaposvári Három nővérben megelevenedik a
háttér, előlépnek az álarcosok, kinagyítódik egy
mellékesnek tűnő, mitikus irányba kifejlődő
mozzanat, s a hozzá tartozó szövegek (Gulag)
nyersen szembefordulnak az eredeti mű
nyelvének század eleji
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ghittségével. Az Álombrigádban a hétközna-
ág szakralitása jelenik meg a művészet -
nház - által. A valóság megkettőződik, látjuk a
et, a megvalósulás akadályait és a megva-

ulást. A színházi létezés életformaként és
holmi művészi aktusként tételeződik. Az

gyali üdvözletben gyermekek, korántsem
sszikus felállásban, játszanak el egy klasszi-
, kanonizált szöveget. Jeles mintegy a szö-
mellé lép általuk. Ide lehet sorolni Jelesnek
a mind ez idáig meg nem valósult ötletét,
y törpékkel rendezi meg a Romeo és Júliát,
y hogy a kalocsai női börtönben foglyokkal
dezze meg a Játék a kastélybant. A színház
t terápia és életforma. A 21 haiku a Kassák-
a Monteverdi Birkózókör első nyilvános sze-

lése volt. A tört és mégis elementáris forma
ő felbukkanása, a „realista" színházi pszeu-
olyamat megkérdőjelezése. A Nizsinszkij
vege egyébként tele van rejtett „haikukkal". A
mai eseményekben leroncsolódott véglé-
kjelennek meg - a háttérben '56 és a csillo-
ruhában mikrofonba búgó konferanszié. A

rhuzamos életrajzokban a Copperfield Dávi-
és a holocaust egy kislány szemén keresztül

gjelenített epizódját illeszti össze. A Mosoly
odalmában a rokokó háttér és a legkülönfé-
b szövegek (Mrozek, Jeles, Goethe, Petri,
ösmarty) montázsa. Az, hogy csupán elkez-
ik valami, majd a legközepén véget érés át-

gy valami másba; illetve az imitált passió, ami
efejezetlenség ellenére teleologikus befeje-
tséget sugall.

mi a Nizsinszkijben teljesen új elem, az az
sz leplezetlensége. Világos, hogy valamit új-
i kellett most mondani. Nem véletlen, hogy az
sz itt a bűnösség állapotával fonódik össze.
glepő, hogy szerelem a szó szoros értelmé-

Jeles egyikfilmjében sem jelenik meg, sem a
nházában nem jelenítődik meg azon az origi-
is szinten, ahogyan egyéb jelenségeket ké-

megjeleníteni. Jeles szemérmes, rejtőzködő
észet. Egyébként szerelem, an sich és für

, de még megkívánás szintjén se, a Nizsinsz-
en sem található. Jeles egyetlen, kétségbee-
t mondatot szentel a témának. Mégis az
sz, brutálisan és ellenállhatatlanul, itt már
t tört magának. A rosszat, a pokolit nem lehet
r nélküle kimondani. Isten nagykabátban,
int egy mocskos parkszögletben széttárja ka-
ja szárnyait.

I.
Vizsgáljuk meg most azt a hipotézisünket, hogy
„A Nap már lement" egy már létező előadás, két,
báját vesztett, de használható műszóval élve:
projekt és objekt.

Itt van máris ez az egészen különleges szí-
nész, Kovács Lajos, mint objektum, mint szí-
nész-objekt:tudjuk, kicsoda és micsoda ő, aki és
ami legalább olyan fontos ennek a műnek a
meg-valósulása szempontjából, mint maga a
szöveg. Jeles Kovács Lajosnak ajánlotta a
szöveget, nem véletlenül, és a veszprémi
előadás is nagy-részt ezért fog létrejönni, ha
létrejön, mert Kovács Lajos már létezik(hozzá
képest Nizsinszkij létezése e pillanatban
másodlagos), és úgy tetszik, érdekeltté vált a
szöveg színpadra kerülésében és, hál' istennek,
nem hagyja Jelest békén (hajnalonta, kocogás
közben vidéki városok telefonfülkéiből
rátelefonál).

Aztán itt van egy orosz színésznő, Olga Tallin-
ból, akit Jeles a Párhuzamos életrajzok című
filmje forgatásán fedezett fel, és hírek szerint
szeretné a veszprémi előadásban is szerepeltet-
ni. Két lény, akinek létezése érdekli a rendezőt.
Nem irodalom és nem művészet.

Itt van a Nizsinszkij-napló, egy autentikus do-
kumentum, amit Jeles olyan sajátos, belső mi-
mikrivelbomlaszt szét, hogy észre sem vesszük.
Aki nem ismeri a nehezen hozzáférhető eredetit,
az egész szöveget könnyen Nizsinszkijnek tulaj-
doníthatja: a vallomásosság, a naplóforma a tö-
redezettséget, a csapongást is megengedi.

Megfellebbezhetetlen objektivitása van a
„vendégszövegeknek" is: Flavius, Ézsaiás, de
Sade, Borowski mondatai bármilyen tördelés-
ben tárgyias tényközlésnek tekinthetők: nem va-
laminő szubjektivitás fiktíven folytonos megnyil-
vánulásaiként értelmezem őket, hanem a Jeles
által felidézett, megjelenített univerzum verbális
zárványaiként, amelyeknek egymásmellettisége
(egymásutánisága) bizonyos összefüggéseket
sugall, anélkül, hogy közelebbről meghatároz-
ható lenne ez az összefüggés. Nádas zsűrori vé-
leményében nem kevés szót pazarol rá, hogy
megmutassa, mennyire szubjektív ez az objekti-
vitás: „Jeles nyers, durva gőgös és bárdolatlan,
gyöngéd, érzékeny, szerény és szelíd. Nem író,
mert minden mondatáról látom hogy az európai
nyelvhasználatoknak melyik rétegéből vette el,
de egyetlen pillanatra sincsenek kétségeim afe-
lől, hogy ki beszél itt. Egy eleven, szenvedélyes,
szenvedő, elkeseredett és reménykedő, gőgö-
sen szelíd, bárdolatlanul szerény ember. Ez le-
hettem volna én. Ha meg tudtam volna írni így.
Mivel azonban nem én írtam meg, hanem ő, azt
kell mondanom, hogy ő az író, én pedig hasonló
látomásokkal küszködő szakbarbár." „A létező
szavakkal beszélek, nem ismerem az igazak
nye l v é t " - mondja Jeles-Nizsinszkij.
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Ami szembeötlik, hogy de Sade márki szöve-
gei - melyek a Nizsinszkij-szöveg tüköroldalán a
Gyagilev-vonal burkolt tematikus folytatását
jelentik -, kiegészítve a koncentrációs tábori
bordélyra utaló mondatokkal, adják a dramatur-
giai csavart, de nem azáltal, hogy egy perverzió
vagy aberráció részletes leírását nyújtják, ha-
nem azáltal, hogy a koncentrációs tábor és Ni-
zsinszkij privát-kozmikus erkölcsi vívódásai kö-
zött teremtenek kapcsolatot. Nizsinszkij nem tu-
dott napirendre térni a Gyagilev és közte létezett
nemi viszony felett. Bűntudata egész világképét
meghatározza, botrány és Antikrisztus menthe-
tetlenül összefonódott a tánccal, a világháború-
val és a pénztelenséggel. Még akkor is így van
ez, ha de Sade szövegeit Jeles az objektivált
Erósz minta érték nélküli egységeiként használja
- de mivel a koncentrációs tábori kupleráj képe
melléjük kerül, a zsidó háború és Ézsaiás rette-
netes mondatai mellé, össze kell látnom őket. De
Sade márki megmérettetik, mint Nizsinszkij ki-
fordult ösztönéletének travesztiája, és közben
Jelesnek mégsem kell feladnia szemérmes
alaptermészetét.

Az előadás objektív eleme a tér, melyben ma-
nökenek mozognak, a szerzői instrukció szerint:
„Ultra-viola-hiper-egzakt-digitális": ez a világba
épült nem-világ mint objekt.

Ugyanide tartozik a monológ mögött rejtező
színpadi szituáció: Nizsinszkij elképzelt, meg-
születő előadására irányuló szándéka, amit vé-

A Mosoly Birodalma - a Monteverdi Birkózó-
kör előadása

gül, anekdotikusan, a feleség szövegéből isme-
rünk meg. Szigorúan véve ez adja a legtöbb Je-
les-mű dinamikáját, a szülés, a születendő és a
be-nem-fejezett. Ez írói szemléletre vall: arról
írok, hogy valamit írok, azt írom, hogy írom stb.

Ennek a születő előadásötletnek a megjelení-
tése a darabon belül a Néma figura, illetve a Kar-
mester. Ami születik, azt látom születni. Ami for-
mált, annak látom a formálódását. A kettő nincs
külön. Egymásra vetül történet és megvalósulá-
sa.

Ez már átvezet a sokadik objekthez, ami a
Passió. Jézus élete, megszülető halála, a pas-
siójáték - melynek meglehetősen rögzítettek a
szabályai - rögeszmeszerűen foglalkoztaja Je-
lest, egyben biztos strukturálási elvet is jelent,
adott pillanatban, egy a születés spontaneitását
őrizni kívánó, olykor csupán erőtérszerűen go-
molygó rendezői tartás fönntartásához.

És itt látszik szükségesnek bevezetni első ka-
tegóriaként a figurativitás fogalmát. Forrásom
Erich Auerbach irodalomtörténeti remekműve, a
Mimézis. Idézem:
„...az ószövetséget megfosztották attól, hogy a
zsidó nép története és törvénye legyen, átalakult
»figurák« sorává, melyek korán meghirdetik s
megjövendölik Jézus megjelenését s a vele kap-

csolatos eseményeket... Vegyünk csak egyetlen
példát. Érzéki, szemléletes esemény, amikor Is-
ten megteremti az első asszonyt, Évát az alvó
Ádám oldalbordájából; hasonlatos ehhez, ami-
kor egy katona dárdájával megdöfi a kereszten
függő, halott Jézus oldalát, s vér és víz jő ki ab-
ból. De ha ezt a két eseményt összefüggésbe
hozzuk értelmezés közben, s azt tanitjuk: Ádám
alvása Krisztus halotti alvásának figurája; s ami-
ként Ádám mellkasi sebéből született meg Éva,
az emberek hús-vér ősanyja, akként teremtetett
Krisztus mellkasi sebéből az elevenek szellemi
anyja, az egyház - vér és víz szentségszimbólu-
mok -, tovatűnik az érzéki esemény, miután dia-
dalmaskodott fölötte a figurálisjelentés... "(49-
50. o.) ,...Ha például Izsák feláldozásának ese-
tét úgy értelmezik, minta krisztusi áldozat prefi-
guráciciját, mintha az előbbi úgyszólván meghir-
detné az utóbbit és igéretet tenne rá, az utóbbi
pedig »beteljesítené« az előbbit... ilyenformán
két olyan esemény között jön létre kapcsolat,
amelyek sem időben, sem okozatilag nem kö-
tődnek egymáshoz -- ilyen összefüggést sem-
miképpen nem lehet teremteni értelmileg a hori-
zontális folyamatban, ha egyáltalán igy nevez-
hetjük az időbeli terjedelmet. Ilyesmit csak akkor
alkothatunk, ha a két eseményt vertikálisan kap-
csoljuk össze az isteni gondviseléssel, mert csak
ez tervezheti meg ilyenformán a történelmet,
csak ez adhat kulcsot a megértéséhez." (73-74.
o.)
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Hogy mennyire sikerült Jelesnek ez a figuratív
rávetítés, azt figyelmes olvasójának, Nádas Pé-
ternek az „elírásával" tudom illusztrálni - „az
egymás mellé rendelt rokokó és az evangélium" -
: Ézsaiás szövegeit az Evangéliumból vett
szövegnek véli. Egyáltalán nem problémátlan
Jelesnél ez a figuratív szemléletmód, két olyan
oknál fogva sem, melyekre részletesen majd ké-
sőbb térek ki. Az egyik, hogy akárhogy csűrjük-
csavarjuk, a Jeles-féle univerzumban Isten vagy
a Gondviselés úgy van jelen, hogy hiányzik, és
nagy kérdés, hogyha az alapul szolgáló figuratív
szemlélet marad, mi lép Isten vagy a Gondvise-
lés helyébe? Amit Auerbach az „érzéki esemény
tovatűnéseként" ír le, annak veszélye Jelesnél
minden ötletgazdagság ellenére állandóan fenn-
áll: mivel maga alkotja meg saját szabályait, né-
ha maguk a legpazarabb ötletek fenyegetik a
színházi eseményt elnyeléssel. Megelőlegezek
itt annyit, hogy a Jeles-féle misztériumjátékban
az állat és a gyermek lép Jézus helyébe, bizo-
nyos értelemben Isten és a Gondviselés helyébe
is. Hogy miképpen történik ez a behelyettesítő-
dés, azt a következő pontban fogjuk látni, de en-
nek révén megfordul a figurativitás: immár a való
világ eseményszerkezete kér helyet egy létező
passiójátékformában.

II.

Együtt vannak egy Jeles-előadás feltételei, ideje
megnéznünk, hogy „A Nap már lement" mennyi-
ben irodalmi szöveg csupán. Szívesen tovább-
gondolnám Nádas paradoxonát, miszerint itt egy
író, aki nem rendelkezik saját írói nyelvvel, in-
kább bizonyult írónak, mint ő, és azt mondanám,
hogy Jeles mint író rendez, és mint rendező ír.

Ránézésre a Nizsinszkij-monológ tördelése,
központozatlansága a Szabad ötletek jegyzéke
két ülésbenre emlékeztet. Két „őrültről" van szó,
mindketten terápiás célból írták, önkontroll és
cenzúra nélkül, amit ily módon írtak. Jeles forma-
választásával a magyar olvasóban erőteljes re-
miniszcenciákat ébreszt, saját magát is doppin-
golhatja írás közben a József Attila-i nyelvi at-
moszféra felidézésével, ezenkívül régi mániája
az artikuláció folyamatának ábrázolása, a szí-
nész kezébe pedig ennek valóságos partitúráját
adja, de nem árt, ha tisztában vagyunk vele,
hogy az eredeti mű logikája más.

Én csak franciául tudtam megszerezni a Ni-
zsinszkij-naplót, de ezt egyáltalán nem bánom,
bizonyos szójátékok, melyekben Isten és Gyagi-
lev összemosódnak, a franciában (Dieu-Dhiagi-
lev) megkapóan működnek, azonkívül kitűnően
is van szerkesztve a könyv, ami három fejezetre
tagolódik, ezek: Élet, Halál, Érzések, mely feje-
zetekbe levelek is szövődnek, elküldött és el nem
küldött levelek fogalmazványai. Nizsinszkij (né-
hol lengyellel kevert) orosz nyelven írta nap-

lóját - bár kitűnően tudott franciául, és magyar
családjával is franciául érintkezett -, többek kö-
zött azért, hogy a környezete ne tudja elolvasni.
Titkos napló volt tehát, az intézetbe szállítása
előtti egy-két évben írta, közvetlenül az első vi-
lágháború után Svájcban. A naplóírás mellett so-
kat rajzolt is, rajzait dührohamaiban gyakran
megsemmisítette, de naplójához sohasem nyúlt,
és mivel anyósa, Márkus Emília, a híres magyar
színésznő tartotta el feleségével és gyermekével
együtt, Nizsinszkij titkos terve és a naplóírás
egyik célja az volt, hogy majd megjelenteti. Akkor
majd lesz pénze, és ő fogja eltartani feleségét és
kislányát is, és nem szorul másra.

Örvénylő prózanaplót írt Nizsinszkij, amely-
ben bizonyos témák mániákusan visszatértek,
bizonyos hívószavak mindig felidéznek bizonyos
helyzeteket, neveket. Ezek között leggyakrab-
ban, legdémonibban Gyagilev neve bukkan fel,
mind a pénzzel, mind az emberi romlottsággal
összefüggésben, de ugyanakkor, egy fura elszó-
lásban - amikor véletlenül kisbetűvel írja Isten
nevét, és elhatározza, hogy attól kezdve, mond-
hatni, hogy ezt jóvátegye, szándékosan hibásan
fogja írni Gyagilev nevét is - Isten és Gyagilev
egymás mellé állnak. Két legfontosabb és
visszatérő vágya, hogy legyen pénze és tudjon
táncolni: táncol majd, hogy pénze legyen, és ha
lesz pénze, akkor majd a szegényeknek fog
táncolni ingyen, és akinek van pénze, az be se
mehet az előadásaira; kell a hírnév, hogy legyen
pénze és táncolni tudjon, ám ő gyűlöli a
hírnevet, nincs pénze és táncolni se tud, és ez
rettentő erkölcsi dilemma elé állítja. A világ
szerkezete, számára, aki apátlanul nőtt fel,
lényegében úgy néz ki, hogy ő Jézus Krisztus,
elrettenti a blaszfémia, de nem tud szabadulni a
gyógyító rögeszmétől, az Antikrisztus létezik, ő a
művészete révén Krisztus, ez az egyetlen mód,
amivel erkölcsi integritását megőrizheti, és van
Isten-Apa-Gyagilev, akinek kezében pénz,
hírnév, tánc mind össze-futnak, nála minden
együtt van tehát, amire Nizsinszkijnek szüksége
volna. Egyetlen dolog, az erkölcstelen élet, a
Gyagilev által képviselt és számára
elfogadhatatlan szexualitás kivételével. Isten
Nizsinszkij univerzumában homoszexuális. Isten
plusz hiba egyenlő homoszexualitás - legalábbis
Nizsinszkij naplójának tragikus tanulsága
szerint. A szexualitás egyáltalán, a másik lénybe
való behatolás egyáltalán, problematikus
Nizsinszkij számára. Amikor, teszem, véres
vitákat folytat a családjával, hogy ő nem akar
húst enni, abban az a megalázó emléke rejlik,
hogy Párizsban - Gyagilev ágyából kimászva -
kurvákat hajszol, és ezt részben arra vezeti
vissza, hogy ha húst eszik, az szexuálisan
felizgat-ja, tehát nem ehet húst. (Ha lefekszik a
kurvákkal, Istent csalja meg, ha lefekszik
Istennel, saját ösztönein kell tipornia.) Az
egyetlen módja, hogy ártatlanságát,
erkölcsösségét megőrizze, ha

kibújik Gyagilev-Isten fennhatósága alól. Nem
tud. Tizenhét évesen gondolkodás nélkül beug-
rott Gyagilev ágyába, ezután ő tartotta el a csa-
ládját, lehetővé tette az anyjának, hogy panziót
nyisson. Ez a feloldhatatlan feszültség adja a Ni-
zsinszkij-napló örvénylését: hőse a bűnös ártat-
lanság állapotában leledzik, Isten és Krisztus,
apa és fia kibékíthetetlenül szembenállnak (ez a
szembenállás gerjeszti szüntelenül az Antikrisz-
tust). A bűnös ártatlanság eme állapotát már
„drámainak" nevezhetjük.

Ha a Jeles-darab teljes, tehát „tükrözött" szö-
vegeit is tekintjük, érdemes négy ismert irodalmi
ellenpéldát idehozni, hogy rámutathassunk a
párhuzamos szövegek használatának különb-
ségeire.

Esterházy Daisyje, azzal, ahogyan az író a lib-
rettó mellé a novellát odaszerkeszti (vagy fordít-
va), tulajdonképpen egy novella hangszerelése,
intonálása, elkapott hangfoszlányok pár száz év
magyar felkiáltásaiból, odamondásaiból, meg-
gondolásaiból; jó fülű exkurzus egy lábszagú, ki-
finomult, közönséges és egzotikus világban.

A Takarításban a szereplők dialógusnak álcá-
zott monológjaiba, monológnak álcázott dialóg-
jaiba olvasztja be a „tükrözött", idegen elemet
Nádas: a biografikus-historikus mozzanatok
ürügyén hoz be egy ellenpontot, az erotikus tu-
dattalan felnagyítódását, ami, nem véletlenül,
diametrálisan ellentétes az őt hordozó nyelvi vi-
lággal - innen a szöveg olykor mesterkéltnek tű-
nő feszültsége, és fojtott érzékisége.

Lucky monológja a Godot-ban amolyan pré-
selt szöveg - tektonikus erővel nyomja össze
Beckett az értelmetlenségig lepusztultnak tűnő
halandzsát, mely persze, közelről vizsgálva,
egyáltalán nem halandzsa, hanem gondosan
megszerkesztett esszé.

És végül az - egyébként sok szempontból a
fenti művek és Jeles ősforrásaként is kezelhető -
Ulysses, amelyben Joyce sokféle játékos mó-
don idéz vendégszövegeket, regényfejlődést
imitál, miközben az angol nyelv legváltozato-
sabb történeti rétegeit is felidézi.

Az egymás mellé rendelés nem újdonság, de
szemben az említett írókkal, Jeles a szövegeket
inkább hagyja érvényesülni, amit Nádas, pontos
zsűrori jellemzésével, „egymás melletti autonóm
működés"-ként említ.

Itt tehát az ideje második kategóriaként beve-
zetni a szinkronicitás fogalmát, amit tudtommal
Jung használt először a pszichológiában. Jung
ezen valami olyasmit ért, hogy a testi és lelki fo-
lyamatok szemlélésénél az ok-okozati viszonyok
helyett szerencsésebb egyfajta egymásmelletti-
séget, egyidőbeni fellépést feltételezni - azaz,
hogy nem minden esetre szabad eleve az ok-
okozatiság konstrukcióját alkalmazni. Jung
messzire megy, de nem zárja ki, hogy létezhet
másféle magyarázat, másféle összefüggés.
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Utalok itt, és nem véletlenül, Pilinszky megva-
lósítatlan regénytervére, amelyet, jellemző mó-
don, mint „negatív Szent Lajos király hidját"említ
egy interjújában. Több lény párhuzamos önélet-
rajza adta volna ki a regény egyes fejezeteit.

Egy nemrég adott interjújában Jeles ezt
mondja: „Kinézek a lakótelepre, látom ezt a sok
egyforma ablakot, nem olyan nagyon érdekes
látvány, de ha az ember arra gondol, hogy ott is él
valaki, meg amott is, családok egymás mellett,
ha egy kicsit elképzeli, hogy eleven dolgok van-
nak ezekben a dobozokban, akkor hiába ilyen
szürke és nem túl dinamikus a kép, meg nemis a
szívhez szól, igy nézve ugye mégis más az
egész ........ Ez talán egy nagyon primitív modell,
de könnyen elképzelhető: ha mondjuk megyek
az utcán, és főszereplőnek érzem magam, más-
honnan nézve ugyanolyan mellékszereplő va-
gyok, mint ahogy én a többieket óhatatlanul és
sajnálatos módon mellékszereplőnek nézem. Az
életek így átjárják egymást... És nemcsak az em-
beri életek, hanem tágabban értve is - az egész
élővilágban jelen van ez. És nézhető, mondjuk a
gyikok szemszögéből, alulról is az egész."

Ami ebben érdekes, hogy teljességgel hiány-
zik belőle - lehet, hogy ez csak látszat - a me-
tafizikai, netán vallásos sugallat (nem véletlenül
bővül a gondolatmenet a gyíkok és nem Jézus
Krisztus irányába). Anyagbamerült ez a szemlé-
let. Erre még visszatérek.

A Nizsinszkij-monológ belső bővítése/ a pár-
huzamos szövegeknél sokkal többet elmonda-
nak Jelesről.

Három típusa van a belső bővítéseknek. Az el-
ső csoportba olyan mondatok tartoznak, ame-
lyek megszabják a mű belső ritmusát, akár is-
métléssel, akár tördeléssel. A második csoport-
ba azok a költői képhalmozások kívánkoznak,
amelyek szintén kötődnek az eredeti Nizsinszkij-
szöveghez, de a halmozás révén többletjelentés
születik. És a bővítések harmadik csoportja len-
ne a tematikus bővítések egész sora. Ilyen téma
többek között a politika, a Föld (pusztulás, ökoló-
gia), Isten, a gyermek - ez utóbbi általában val-
lomásos formában. És vannak még a „haikuk",
költői ékkövek a szöveg foglalatában.

Első példáinkon jól látszik, ahogyan Nizsinsz-
kij mondataiból egyszer csak kisarjad Jeles saját
gondolata (Jeles szövegeit kurziválom): „Az An-
tikrisztus majd átalussza idejét / minta dolgok a
múzeumban / nem szeretem a történelmet / a
történelem múzeum az Antikrisztus ott él / mint
molya szekrényben "- máris egy példa az ironi-
kus és anyagelvű lefokozásra („moly a szekrény-
ben"). Később Nizsinszkij a bikaviadalról beszél,
ő gyűlöli, Gyagilev rajong érte, megjelenik a miti-
kus dimenzióba átlépő képlet: „én Gyagilevet ki-
hívom viadalra / én vagyok a bika a sebesült bika
/ Apis vagyok", „vér nap Krisztus és pompa" -
fűzi hozzá Jeles. Nizsinszkij soha így, ilyen költő-

Jelenet az Angyali üdvözlet című Jeles-
filmből

ien, nem halmozza a szavakat, Jelesnél a sebe-
sült bika és Krisztus egymás mellé kerül - fel-
cserélhetővé válik. Majd Nizsinszkij megjegyzi,
hogy „Tolsztoj velem egy időben élt", amit Jeles
azonnal, rá jellemző anyagelvű (lásd: „pályaud-
var") iróniával, az egész gondolatmenetet
összefoglalva egészít ki: „akik egy időben
élnek örömmel üdvözöljék / egymást mint akik
agypályaudvaron / találkoznak szervusz te
páfrány szervusz / vizimadár pók liliom bika
szervusz Tolsztoj"- mindez utóbbiak
tökéletesen egyen-értékű „szervusztok".

Vannak vallomásos, személyes közlések,
amelyek szintén meglehetősen belesimulnak Ni-
zsinszkij szövegébe, például a szubjektivitás (és
emberre ítéltség) felfedezésének traumája:
„ezen mindig csodálkozom még felnőtt / férfiként
is mert gyermekkoromban / néztem a kezemet
vagy az arcom és I az' mondtam »ez egy ember«
és akkor / is csodálkoztam hogy ez pont én va-
gyok / pedig lehetnék növény bogár vagy / egy
szürke kő", és folytatja később: „megmondta az
orvosnak hogy nagyon tartózkodó / vagyok szin-
te láttam magam kívülről/ mondtam »no ez a
tartózkodó / tessék nézni hogyan tartózkodik«"
- ez Jeles-esszencia, Jeles a személyesség
határára érve mindig nagyon tárgyiassá válik,
szinte kővé dermed.
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Az Istenre vonatkozó (hiábavalósággal elegy)
megjegyzések közül egy: „Lassankint kezdem
megérteni Istent" - mondja Nizsinszkij, és Jeles
folytatja: „és ezért kérem hogy segítsen / ez is
csak egy szokása az embereknek / az ilyen kére-
getés / érzem hogy Istent kérni teljesen / értel-
metlen / mintha a tengerhez folyamodna egy ha-
lacska". Másutt Csehovon át beszélteti Istenről
Nizsinszkijt, aki meg sem említi a drámaírót:
„Csehov hitetlen volt / de szerette az embereket
és mosolygott / a keresztény ember miért nem
mosolyog / Csehov Isten kedves gyermeke volt".
Hogy Csehov „gyermek" volt, az az egész mű
mélystruktúrájának tartozéka, hogy (a számára
nem létező) „Isten gyermeke" az a már megpen-
dített helycserés támadás (lásd, mi kerül Jézus
Krisztus és a Gondviselés helyébe).

Finom intarzia a két - majdhogynem a
klasszikus haiku formának megfelelő - vers: „ha
élek nem játszom halottat", mondja Nizsinszkij
(igen patologikusan) és Jeles így folytatja: „mint
a csótány, akire hirtelen villanyt gyújtanak / úgy
tesz mintha ő a semmi / kínai írásjegye lenne ", és
a másik haiku Nizsinszkij ápolójáról: „ült mere-
ven púderes / nyakában az öt sebből vérző /
kicsinyített lázadóval"(Jézusból - még egy példa
az anyagelvű lefokozásra - „lázadó" lesz).

Amikor Jeles továbbviszi Nizsinszkij egy-egy
lelki-vallásos-spirituális felvetését, az, mint lát-
tuk, sokszor mozdul el az állatok felé. A másik ki-
terjesztés az anyagi világ irányába történik -
lássunk pár példát rá, kontextusukból kiemelve:
„a forrásvizek sok ezer éves esők..." - ez
egyébként Erdélyi Miklós-parafrázis - „egy vas-
tömb volt bennem... a hamu hasznos de szomorú
anyag...," s ez tüstén átvezet a Nizsinszkijnél
naiv formában kifejtett ökológiai gondolatok na-
gyon súlyos, a személyiség sebzettségévé
transzponált, kozmikus kibontásáig. „A repülő-
gépek elpusztítják a madarakat", írja Nizsinszkij,
és másutt Jeles: „igaz már így is sebzett vagyok /
a Föld sebei rajtam fekélyesednek", majd de
Sade egyik szövegével párhuzamosan: „a Föld
gyarló és lehűlőben van / egyelőre még meleg /
de nem sokáig / ezért sürgeti Isten a kedves
mozdulatokat / az emberek nem érthetik meg a
valóságot / mert olyanok mint az ablak sarkában
/döngő legyek... "- ezt megszakítja egy Gyag i-
lev nagyságára (Isten) vonatkozó tipikus Ni-
zsinszkij-reflexió: „Gyagilev nagyobb koponya a
többieknél / de az ilyesminek nincs jelentősége",
és Jeles folytatja: „a legyek biztosan a potrohuk-
kal / dicsekszenek / és öntudatuk a büdösségük-
kel növekszik / a legnagyobb és a legkisebb em-
ber között / nevetséges a különbség / kérdés
hogy Isten hajlandó-e különbségeket / tenni".

„A pártpolitika tömeggyilkossághoz vezet" -
ezt Nizsinszkij nyilvánvalóan nem mondhatta
volna, ez a két szó nem állhatott rendelkezésére.
Jeles úgy utánozza Nizsinszkijt, hogy megte

remti saját Nizsinszkijét. Nizsinszkij politikai filo-
zófiája tökéletesen alkalmas apokaliptikus meg-
fogalmazásokra, de a Jeles-apokalipszis más
irányba tart, mint Nizsinszkijé. „Nem tőlem kell
félni", mondja Nizsinszkij, és Jeles így folytatja:
„hanem azoktól akik a nép ügyeit/intézik és nyil-
vánosan / meztelen szájjal mosolyognak / és
olyanok mint a / ragadozók szabadon járnak és /
alattomosan várják / az újabb nemzedékeket".
Nizsinszkij nem tud nemzedékekről. „A háború-
ban nem számít az ember", mondja Nizsinszkij,
és Jeles így folytatja: „olyan emberek tűnnek fel
akik ezt / kibírják és olyanok lesznek mint / a hié-
nák bűzlenek és a pusztulás / élteti őket és az
elevenek hullását / akarják félek az emberektől /
mert szőrös pofájukra vették a nagymama / csip-
kés főkötőjét és selypítve beszélnek / de oldalt a
tépőfogaknál kicsurog a nyál / ...azt akarják
hogy vidám táncot járjak / én egyforma sárga né-
zésüket látom / amint összehangolt tébolyba zu-
hannak / szállnak alá / egyetemes bűzben cap-
latnak bicegnek / örvénylenek / darázs hullája
van a szemükben". E részben leplezetlenül
megtalálható a Jeles-apokalipszis különös szer-
kezete: végtelenül, ótestamentumian kitágítja
Nizsinszkij szorongását a háborútól, de egyben
váratlanul lekicsinyíti egy nagyon teátrális kép-
be, amilyen a Piroska és a farkas pittoreszk me-
semotívuma vagy a darázshulla-metafora szinte
mikroszkopikus részlete az „egyetemes" zuha-
nás után: ezek a „vadállatok" egyben pitiáner
alakok is. Az ótestamentumi hangvétel ellenére
Jelesben leplezetlenül működik egy robusztus
realista - az élet képei nem az ítélet vagy a ta-
nulság kedvéért idéződnek fel, hanem
egyszerűen azért, mert azok az élet képei: mert
ilyen a világ: Jeles képei a világ
változhatatlanságát, puszta szerkezetét
mondják ki. Ami művészileg váratlan és egyéni:
az a hirtelen váltás nagytotálból a legszűkebb
közelibe - szinte átmenet nél-kül.

Egyetlen kiút látszik itt csupán, és legnagyobb
számú bővítéseivel itt avatkozik be leginkább Je-
les a Nizsinszkij-szövegbe, Nizsinszkij sokat be-
szél a gyermekekről- gyermeknek mondja ma-
gát, ártatlanságát tételezve, illetve a kislányával,
Kyrával szembeni traumát akarja feloldani, ami-
kor kudarcos apaságáról ír - és mégis, nyilván-
való, hogy Nizsinszkij még nem tudott a „gyer-
mekről", abban az értelemben, ahogyan Jeles él
vele. A gyermek Jézus vagy a gyermek, ahogyan
Dosztojevszkij regényeiben megjelenik, jelenti a
szenvedésre ítélt ártatlanságot, és ennyiben
ezeréves metaforikus töltéssel rendelkezik, de
Jelesnél az abszolút tudás valamilyen titokzatos
koncentrációja a gyermek, a felnőtt létezésével
szemben kozmikusan egyenértékű, sőt, fel-
sőbbrendű létezés, aminek minden atomjában
nem is annyira a bűnnel fenyegetett bűntelen-
ség, mint inkább az értelmezhetetlen világtiszta

ság van jelen. Nizsinszkij: „így tudom elmondani
az emberek nyelvén / azt amit Nizsinszkij érzett
amikor / a gyerek megfordult és elment", és Je-
les így folytatja: „sötét kis cakkos ruhában volt /
jól kirajzolódott a nagy fehér ajtó előtt / kicsit bil-
legve készülődött mert egyik / lábával a másikat
sikárolta"- a megfigyelés, mely minden parányi
mozzanatnak egyenlő fontosságot tulajdonít, a
kozmosszal egyenértékűvé nagyítja a gyermek
alakját, aki gyakorlatilag behelyettesít valami kö-
zelebbről meghatározhatatlant, amelyről írásom
utolsó részében fogok majd beszélni. „A gyer-
mek nézi a felnőtteket /- írja Jeles - néztem a
felnőtteket / később rájöttem hogy tévedtem / a
gyerekek olyanok mint akik idegenek / a gyere-
kek idegenek", továbbá: „a tanítók nem értik a
gyerekeket / az emberek tévednek mert mond-
ják / hogy a gyerek felnőtt lesz tévedés / a gyerek
eltűnik és a romokból hamvakból / támad a fel-
nőtt nevetségesek a tanítók / én tudom miért sír-
nak a gyerekek álmaikban /mert látják a
felnőtteket és érzik / hogy valami hiba van", és
végül a kulcsmondat a darab végén: „én Isten
valamicskéje vagyok " - ahol a gyermeki
sűrűsödik a „valamicske" szóba (lásd még:
„halacska", gyík, bogár, kő és társai), ami a
gyermekit a „teremtményi" irányába bővíti.
Ellenpróbaként idézem itt Pilinszky gondolatát,
amely sokkal közelebb áll Nizsinszkij
felfogásához: „Az első kereszt a gyermekkor
keresztje. Félelemből és bizalomból ácsolták.
Méretre nem nagyobb egy kitárt karú
gyermeknél... A »boldog gyerekkor« puszta
önámítás..." - Jeles „sötét kis cakkos ruhája"
lép - bármilyen meghökkentő az ötlet - Pilinszky
„első keresztje" helyébe.

III.

És itt már nem kerülhetjük meg, hogy föltegyük
harmadik, talán legfontosabb kérdésünket: drá-
ma-e ez a „partitúra" (Jeles), ez a szövegkollázs,
és ha igen, milyen értelemben az?

A kérdést akkor feszítjük termékeny irányba
túl, ha úgy tesszük fel: tragédia-e? Színmű-e
egyáltalán? A monológ - bármilyen dinamikával
hatol is előre - rejtetten statikus műfaj: az első
pillanat egyezik az utolsóval, nincs dialógus, nin-
csenek szembenálló érdekek, amelyek dinami-
kát kölcsönöznének neki, amelyek révén eldől-
hetnének dilemmák, lényeges ponton választani
kényszerülnénk. Mutatnak nekünk valamit - Je-
les színházában egyébként is a látvány, a kivá-
lasztott beállítás, a kép kimerevítése általában az
aktus része: a nem-történés a történés sarok-
pontja, ahonnan kifordítható az egész. Lehet-e
állapot tragikus? Lehet-e állapot drámai? Nyil-
vánvaló, hogy a tükrözött szövegek, a Nizsinsz-
kij-figurán kívüli színpadi valóság érzékelhető
negatív centruma a koncentrációs táborokban
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aló létezés - ami föltétlenül egzisztenciális ha-
árállapotnak tekinthető, és ily módon, magában
éve is tragikus karakterű feszültséget hordoz,
nélkül, hogy illene rá a „drámai" kifejezés, ami

nkább bagatellizálja, mint kifejezi. A pokol nem
rámai. A bűnös ártatlanság állapota pedig, ami-
en Nizsinszkij a világot és önmagát is találja,
lyan pólus, amellyel szemben semmit sem lehet
ételezni -- a drámai dialógus szintjén - egyen-
rtékűen. Jeles ezt mondja a már említett interjú-
am: "...úgy érzékelem, hogy a világ nem is na-
yon érthető meg, csak Auschwitz
zempontjából. ...Auschwitzot sem egyetlen
ktusként látom, hanem egy folyamatot látok,
minek az egyik csúcs pontja Auschwitz... Egy
lyan fajhoz tartozom úgy látszik, amelyiknek
intha a természetéhez hozzátartozna a

örülötte lévő fajok kiirtása. Egyáltalán, az irtás.
z a náci mentalitás. Iszonyatos helyzet, az ilyet
evezi Pilinszky drámai helyzetnek. Drámai, ezt
ltalában olyankor alkalmazza, amikor valami
egoldhatatlan, ami-kor ugyanabban a
illanatban, ugyanazon a helyen végletek
rvényesülnek."

Auschwitz bővíthető - nem utána vagyunk,
anem benne. A világ elszakadt a Gondviselés-
ől, nincs már dráma, csak drámai (állapot).

Ahhoz, hogy a drámaiság pontos meghatáro-
ását adhassuk, figyelembe kell vennünk, ki az,
kivel a dráma a jelesi univerzumban történik: a
zínészt, a gyermeket, az állatot, a lényt, aho-
yan Jeles máshol tett, mondhatni, ars poetikus
egjegyzéséből felsejlik („lényeket akarok látni
színpadon"), és ezért bevezetjük, harmadik és

gyben utolsó kategóriaként, a teremtményiség
ogalmát, amelynek leírásához ismét Erich Auer-
ach könyvéhez kell folyamodnunk.

„A keresztény antropológia... az emberben
rősen hangsúlyozta szenvedésnek és elmúlás-
ak kiszolgáltatott jellegét; ez... adódott Krisz-
usnak az üdvtörténettel összefonódott
assiójábál. De a XII. és XIII. században ezzel
ég nem kapcsolódott össze a földi életnek olyan

rőteljes értékfosztása és lealacsonyítása, mint
milyen e korban érvényesült. ...Lehet, hogy
zoknak a korai évszázadoknak társadalmi
szményei azért veszítettek erejükből és
ekintélyükből, mert az események konokul nem
dtak nekik igazat, és olyan új fejlemények
űntek fel, amelyeket semmiképpen sem lehetett
elük egyeztetni... ezért aztán a keresztény
ntropológiának ez a ,teremtményi' oldala, a
zenvedésnek és el-múlásnak való
iszolgáltatottság terjed nyersen és
llenállhatatlanul. Ennek az emberről alkotott
adikális, teremtményi képnek (...) az a sajátos-
ága, hogy igen nagy tisztelettel viseltetik az em-
er földi rendi kőntöse iránt, de (...) e köntös alatt
incs más, csak hús, amelyet öregedés és be-
egség rombol, halál és bomlás pusztít majd el.
..az a szemlélet uralkodik, amely csak a földi
örekvések hiábavalóságát és hiúságát ol

vasta ki az ember teremtményi mivoltából.... az
evilági élet jövőjére irányuló tevékenységet ér-
téktelennek és méltatlannak tartják, az ösztönök
és szenvedélyek puszta játékának... a legszél-
sőségesebb eszközökkel munkálják ki élet és
halál, ifjúkor és öregség, egészség és betegség,
a földi szerep diadalmas-hiú tetszelgő megélése
és a könyörtelen pusztulás elleni nyomorúsá-
gos-siránkozó védekezés közötti ellentétet."
(243-245. o.)

Ha misztériumjáték, akkor mi a misztérium?
Isten és Gondviselés nélkül, a puszta
teremtményiségben?

A Nap mar lement" címet adta miszterium-
játékának Jeles András. Hőséül az orosz
táncost, Nizsinszkijt választotta; a világból
kiszakadt embert, akit kömyezete őrültnek
tekintett, ám aki - őrülete közepette - sokszor
pontosabb ítéletet alkotott a világról, mint az
önmagáról. Nizsinszkij őrülete e drámában a
világ tükörképe is; azé a világé, amely minden
józansága és állítólagos egészsége ellenére
sem tudta megakadályozni, hogy az egész ne
hulljon szét, s hogy a törések mentén ne a
borzalom burjánozzék elő. A kinyomtatott
színdarab lapjainak bal oldalán Nizsinszkij eksz-
tatikus, egybefüggő monológja olvasható; a la-
pok jobb oldalán pedig azok beszédei vannak ki-
nyomtatva, akik Nizsinszkij számára a világot je-
lentik. Ezek az Auschwitz borzalmait előadó ma-
nökenek, de Sade márki libertinus gonosztevői
és kéjencei, Ézsaiás próféta és Nizsinszkij ma-
gyar felesége, Romola. A két fél nem fordul köz-
vetlenül egymáshoz; de a kölcsönös hallgatás-
sal egybefonódó monologizálás mégis szinte ze-
nei dialógussá bomlik ki. A világtól és önmagától
szenvedő Nizsinszkij, valamint a szenvtelen,
jéghideg rációval s gonoszsággal feltöltekezett
világ kizárják egymást, s mégsem képzelhetőek
el egymás nélkül.

A darab egy soha meg nem álló búgócsiga be-
nyomását kelti, amely hol lassabban, hol gyor-
sabban pörög. Amikor lelassul, akkora körkörös
színes csíkok külön-külön is érzékelhetőek; ami-
kor felgyorsul, minden egybemosódik. Nizsinsz-
kij is hol kizuhan a világból, s ilyenkor mintha egy
hermetikusan zárt űrkabinban tartózkodna,
kizárólag őt látni és hallani; hol pedig beolvad a
többi-

A bűnösség olyan foka, ami már nem bű-
nösség, hanem alapállapot, nem eltérés, hanem
norma -- és az ártatlanság (a gyermek) ebbe
születik újra és újra bele. A misztérium: az ártat-
lanság túlélése: mikor már mindent kimondtunk
és elmondtunk.

Nizsinszkijnek nagyon fontos volt, hogy ko-
reográfiájának kottái fennmaradjanak, ezért fel-
talált egyet: nyelvet a kimondhatatlanra, amit
rajta kívül senki más nem tudhat eltáncolni,
ami csak mutatható. Ez a tánckotta sohasem
került elő (vagy készült el). Íme, még egy
metafora az egészre.

ek kórusába. A szenvedéssel teli őrület időnként
csupán az egyetemes gonoszság egy színfoltja;
máskor viszont a gonoszság ellenpólusává kris-
tályosodik ki. A dráma pulzáló ritmusa nem en-
gedi, hegy akár a szenvedés, akár a gonoszság
„megmerevedjen"; bármelyiknek a perspektívá-
jából nézem is a másikat, észre sem veszem, s
már az ellenkező látószögből figyelem előbbi po-
zíciómat. Tele van ez a színdarab önsajnálattal
és vádaskodással, mazochista gyötrődéssel és
szadisztikus képzelgéssel. De bármelyik véglet
iránt érezzek is vonzalmat, az taszítani kezd, és a
másik irányba lök. Jeles András színdarabja va-
lóban misztériumjáték; a néző/olvasó ösztöneit
teszi próbára, s olyasmit érint meg benne, ami
védtelenné teszi a rációt és az értelmet.

Egyetlen kiáltásnak hallom Jeles drámáját né-
ma csendben olvasva is. A főszereplő, aki mind-
végig a színpadon van, folyamatosan beszél, s
még akkor is ő szól hozzám, ha mások nyitják
hangra szájukat. A szavak közötti csend is az ő
csendje; éppúgy hangzik, mint a szó, amely
megrezegteti a hangszálakat. Szó- és hangzu-
hatag veszi körül Nizsinszkijt. Olyannyira áthat
mindent, hogy még a teste is felhangzik: egy iz-
mokból s húsból álló hang-szer, amely szintén
meg tudja rezegtetni a levegőt. Nizsinszkij egy-
folytában beszél. Amit mond, az nincs monda-
tokra tagolva, s alighanem már akkor is ömlött
belőle a szó, mielőtt kigyulladt volna a reflektor, s
azután sem fogja abbahagyni, hogy a szín elsö-
tétül. A szó elválaszthatatlan a lényétől. Ha
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