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CRITICUS Én egyesíteném a kettőnk vélekedését. Jeles istenkereső és
apokalipszis-váró egyidejűleg. Hiszen Isten majd csak a végítéletkorje-
lenik meg először és utoljára ebben a darabjaira hullott világban. A Szer-
busz, Tolsztoj! az apokalipszis szimulációja.

FLEGMATICUS Most hadd idézzek Furoricus egy régebbi cikkéből: „ide
legfeljebb az Apokalipszis lemezlovasai jönnek". Jelesnek azonban túl-
ságosan is frivol lenne ez a megállapítás.

CRITICUS Nem hiszem, hogy ez igaz. Hiszen a darab második részében
éppen a korábbi Nizsinszkij, illetve a súgó-rendező ábrázolódik lezüllött
transzvesztita maszturbátorként. Ez a figura - akiben persze igen sok
van a szent orosz félkegyelműekből is - nos, ez az alak az istenkereső,
a szeretetpróféta, a szenvedő művész megcsúfolt, korunkbéli reinkar-
nációja. Így kapcsolódik egymásba a darab két része. A monologizáló
Nizsinszkijt most az önkielégítés prófétájaként láthatjuk viszont, és na-
gyon nem véletlen, hogy az első részbeli súgó-rendezőt (voltaképpen
Jeles András színházi alteregóját) és a maszturbátorcsavargót egy és
ugyanaz a színész játssza. Rettenetes és felkavaró ez az önarckép.

FLEGMATICUS Ha ugyan az...
CRITICUS De hát gondoljon bele, hogy a darab második része voltakép-

pen az első szakasz kritikája! Az első rész mint a lélektani, a némileg
realista, a megírt szöveggel dolgozó, az emberi kapcsolatokra és belső,
szellemi folyamatokra koncentráló színjátszás megbukik ebben a ren-
dezésben. Radikálisan visszavonatik ott és most, a szemünk előtt. Ez az
első rész egy bizonyos fajta, a Jeles által radikálisan elutasított
színház-csinálás rögzített kudarca. Erre felel a második rész rituális,
mágikus, „szent" színháza. A Szerbusz, Tolsztoj! Jeles színházi ars
poeticája és így a Szerbusz, Színház! címet is éppen olyan érvényesen
viselhetné.

FLEGMATICUS Én úgy látom, hogy mindkét fajta színjátszás kudarcot val-
lott ezen az estén, és a maga által áhított egységről még beszélni is kép-
telenség. Alapvetően mégis egy esszéisztikus-ideológikus-retorikus-
eklektikus zagyvalék ez. Magát talán nem zavarta a mérhetetlen
mennyiségű kulturális utalás, ez a tarka szellemi cafranghalon,
amellyel Jeles telecifrázta az előadást?! (Darabról szándékosan nem
beszélek, hiszen ennek nyomait sem láttam ezen az estén.) Watteau-
bohócok, Nizsinszkij, Borowski, De Sade, a Biblia, Monteverdi, és még
reggelig sorolhatnám - nem túl sok ez a jóból?! És most nemis szólok
azokról a jellegzetes és már jól ismert Jeles-megoldásokról, melyek
immár modorossággá és szócsépléssé váltak. Ebben az előadásban
ijesztően közel került a dilettantizmushoz, melyet semmiféle divatos és
üres kultúrkritika nem képes elleplezni. És higgye el, nagyon szomorú,
már-már kétségbeesett vagyok, ha arra gondolok, micsoda tündöklő
zsenialitás jellemezte Jeles működését - nem is olyan rég.

CRITICUS Ez az utolsó szava?
FLEGMATICUS Sajnos ez.
CRITICUS Nem érthetünk egyet. Jeles kultúrkritikáját én igenis radikális-

nak tartom. Felforgatta a hagyományos színjátszáshoz kapcsolódó
összes bárgyú elképzeléseinket. Bemutatta korunk irtóztató állapotát,
melyben pornográfiává züllik még Auschwitz is. Ez totális színház volt.

Még beszélne, de nem folytathatja tovább. Három hatalmas Mercedes
fényszórója szorítja sarokba a két vitatkozó esztétát, az autórádióból Mi-
chael Jackson visít. A két irodalmárt erős gorilla-karok penderítik ki a te-
raszról: a volt étterem helyén peep-show nyílik és most fogják kipróbálni a
lányokat

„Jól van, jól! Te derék állat !"
(Thomas Mann: Lujzi)

z a textus nem A Nap már lement
című, 1991-ben készült
misztériumjáték erősen megváltoztatott
előadásának leírása, elemzése,
méltatása, bírálata; nem fogja

megmondani, hogy „szerinte" jó, egyenetlen,
csodálatos, rossz, nagyszerű, botrányos vagy
sikeres, netán kudarc az egész, ami létre-jött.
Tehetetlenül figyelmen kívül kell hagynia
ezeket a - különben - hasznos konvenciókat.
Egy valamire képes csupán: szóvá teszi a ha-
tást. Minden szava és gondolattöredéke egyedül
a hatás úgy ahogy összerendezett beszéde.

A hatás, a részvétel intenzív, sőt pusztító értel-
mében persze egy-egy szóban összefoglalható
volna; ily módon gyorsan véget lehetne vetni a

már eleve redukált róla-írás konvenciójának.
Ezek a szavak; szégyen, kozmikus-antropoló-
giai megszégyenülés, a nézők (kukkolók) egy-
mást leskelése, lesütött szemeik mögött, minde-
nek alján, lent, alul, a tergo és így tovább, vége.
„Mintha azt mondaná a Csan: a látás arra való,
hogy ne láss, de hidd azt, hogy látsz, a hallás...
stb. (...) Elképesztő, hogy az álom bennem éb-
red és én vagyok csudálkozó nézője is! Mintha
egy tribünről néznék az arénába - és ott is én
vagyok!" (Jeles András naplójából) Ebben az
előadásban pontosan ez történik: megfordítás,
kifordítás, fordulás (conversio). A nézők tere a
díszlet, s mi ülünk a színpadon. Antal Csaba -
kénytelen vagyok így mondani - zseniális lele-
ménye egy igen kis teret, a Merlin Színházét
nagy, 18. századi, kétszintes, arisztokratikusan
gazdag, fényűző operai körpáholysorrá formál-
ta, amelyben azonban egy páholyban csak
egyetlen néző fér el, s így - még különböző apró,

rafinált eszközök segítségével - egyszersmind
peep-show-ban is ülünk, hátulról elrántott
függönyök elé zárva. Az indító helyzet nem a
színpadon történik meg, hanem velünk, és végig
így is marad. Irgalmatlan, kíméletlen és
megalázóan izgató. A néző a főszereplő, aki nézi
- egymást, miközben arról beszélnek és azt
mozogják a színpadon, amit egymás lesütött
szemei mögött látunk, egymásban. A müsztérion,
a titok mellett a misztika szó másik eredete a
müéin: a szemek lecsukása. A színpaddá
fordított nézőtér és a kukkolókban óhatatlanul
létrejövő müéin ellent-mondása, amit csak
felfokoz a játszó személyek szokásosnál
nagyobb, elviselhetetlenebb közelsége, a
szagokig és a test mikroludiumaiig, felfokoz
továbbá a két élő színész: a Nizsinszkijt játszó
Kovács Lajos, illetve a súgót és a hajléktalant
játszó Czene Csaba százféle árnyalatú kör-
betekintgetése, vizslató pillantása, nézői maga-
tartása, nos, ez a többszörös meg- és kifordítás
adja meg ezúttal a misztériumjáték szó alap-
értelmét. Ráadásul a plakáton a torzó szó is
szerepel, alcímként, ezúttal nem magasztos,
művészettörténeti-esztétikai értelmében, ha-
nem köznyelvi etimológiáját mondva: torz. Ha
csak nem önkényeskedünk még, imigyen: torsio
= csavarás, kínzás... A misztérium abban a pil-
lanatban beáll, amint bekövetkezik a szerepcsere
nézőtér és színpad között, amint hátulról
összerántják a függönyt, és ez nem csak a már
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idézett Jeles-naplójegyzettel hasonlítható össze
az álomról, hanem az efféle torz misztériumok-
ban a rendezőnél jóval frivolabban, játékosab-
ban megmerítkező Borges egyik, visszatérő
gondolatával is: „Vajon miért nyugtalanít minket,
hogy Don Quijote a Don Quijotét olvassa?... az
efféle megfordítások azt sejtetik, hogy ha lehet-
séges, hogy egy képzelet alkotta mű szereplői
olvasók, illetve nézők, akkor az is lehetséges,
hogy mi, olvasók, illetve nézők merő fikciók va-
gyunk." Mindezzel szándékom szerint nem azt
az ősi közhelyet igyekeztem túlhajtani, hogy min-
den valamirevaló színházban egyszerre va-
gyunk nézők és szereplők; nem is a szem és a
voyeur batailles-i kultúrtörténetéről van szó. Még
a „rituális" színház is finomkodás ezúttal; kín-
kamrában ülünk, édesen. Ezúttal a színházi (és
történelmi) sors-helyzet végsőkig vitelével, a va-
lójában mik is vagyunk: azok ott radikális meg-
forgatásával kell szembenéznünk: puszta néző
voltunknál fogva a metafizikai rossz végrehajtói-
vá válunk, s ez csak kimondja, hogy valóban, va-
lójában azok is vagyunk/lettünk. Minden a kö-
zönségről: a polgári kultúráról, tehát az emberi
világról szól, nem pedig egy (vagy más) drámai
történetről, melyben amúgy megpillanthatjuk

Jelenet a Szerbusz, Tolsztoj!-ból

magunkat (vagy nem), mint egy tükörben. Mert
ez az előadás már nem része kultúránknak, nem
is ítésze, egyszerűen kívüle, mögötte van.

A csillag alakú tükör ugyanis, mely egy domb-
szerűen magasított, füvesített színpadtér tetején
tejszerű árnyalatban világítja meg alulról - a ka-
barék és lokálok forgó tükörtáncparkettjét távol-
ról imitálva - azokat a mondatokat, gesztusokat
és történéseket, amelyeket két élő színész, egy
köztes alak (a balerina-trikós orosz nő), két 18.
századi jelmezben gügyén ágáló és dadogó bá-
bu és két, két ízben megjelenő némajátékos-
szobalány által kultúránk valódi természetéről
üzennek: hogy éppen azt, mindazt fedi el, ami
alapjait létrehozta. Annak a kultúrának válunk fő-
szereplőivé, amely azért fecseg, illegeti magát,
rendezkedik be, élvezi (magát), pusztít, kegyet-
lenkedik és pusztul, hogy ne hallhassa meg azt,
amii leleplezné, lehetetlenné tenné, ami szavak
és dolgok helyett megtörténéssé, el nem rejtett-
séggé tenné - az igazság örökidejévé (és nem
fogalmává, dolgává, vagy netán „lényegévé").

Ez a megfordítás misztériumának a második je-
lentése. Szó és (polgári) kultúra cinkos viszonya
éppen azáltal tárul fel, hogy a hatalmas, drabális
testű balerino: Nizsinszkij-Kovács Lajos beszé-
de, önéletrajzi szöveg-kommentárja valótlan, hi-
hetetlen, távoli, kimondhatatlan, már-már gics-
cses közhelygyűjteményként hallatszik, szere-
tetről, az emberek egységéről (János. 17,21), az
Egyről, Tolsztoj: magához öleléséről - Szer-
busz, Tolsztoj! -, megőrülésének nagyon is is-
merős leitmotívjáiról (Van Gogh és Gulácsy,
Latinovits és József Attila, Erland Josephsson:
Domenico a Nosztalgiából és Alekszander az
Áldozathozatalból), a démoni Gyagilevről, a
hűvös Sztravinszkijról, a magyarországi
internálásról és anyósról (aki - mindenki tudja -
Márkus Emilia volt), a tökéletesen értetlen
feleségről, Romoláról stb. így nem lehet
beszélni, halljuk kétségbeejtő testközelből, ezek
a mondatok és gondolatok nem mondhatók, de
a nagy test, az ormótlan jelenlét, az intenzitás
szörnyű jelenvalósága, párhuzamosan a
tapsikolni próbáló bábuk akadozó, gőgicsélő,
bambán vigyorgó merev arcától és nyöszörgő
kéj- és Auschwitz-szövegeinek áttetsző
szövegtüllfüggönyeitől körbelengedezve, a
végsőkig megszégyenítik és
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porrá zúzzák a nézőt: a főszereplőt, a kultúra vi-
lágát, mely fokozódó mértékben undorodni, fel-
háborodni és viszolyogni kezd önmaga: kultúrá-
ja immár kimondhatatlanná vált mondataitól, ala-
pító szavaitól, hogy végül önmagától, önmagá-
val... Az alapítás és a kezdeti valóság csakugyan

drabálisan és brutálisan szembefordul a tények-
kel, dolgokkal, életünkkel. A valószínűtlen szín-
padi szövegek és cselekvéssorok minket tesz-
nek szétfoszló, nem-létező flitterekké, csipkés
fehérnemű-foszlányokká és fétis-kellékekké. Az
előadás forrpontja ily módon, ahol a második
rész (időben körülbelül az utolsó egyharmad) el-
kezdődik, Nizsinszkij távozásával, a legelvisel-
hetetlenebb módon a netovábbig feszíti az
összes eddigi megfordítást és ellentmondást.

Kovács Lajos egyetlen „kelléke", az exhibicionis-
ták ormótlan fekete kabátja (mely időnként per-
sze az álomszerű orosz balerina-színésznő há-
tára borul takaróként, enyhítő, de nehéz palást-
ként) szétnyílik, és Nizsinszkij hirtelen azzá lesz,
ami: derekán csipkés tüllszoknyácska, pornog-
ráf alsónemű-változat, balerina és pornó-tán-
cosnő kosztümkeveréke - Kovács Lajos iszo-
nyatos tekintetét egyetlen pillanatra látjuk még:
igen, a téboly; nincs tovább. A megmutatás, ez-
úttal a színház gyűlölete, melyet maga a színház-
csináló és protagonista hordoz - nyilvánvalóan
megbocsáthatatlan a főszereplő, vagyis a néző
szemében. A drabális és a kellemkedő egyazon
testen és sorson (Nizsinszkij „élete" s a nimfo-
mán bábuké Auschwitzban és Jeruzsálemben
rándul eggyé) világunk egyre átélhetetlenebb és
az átélést kényszerítőleg hárító voltát hirtelen az
átélés: ráismerés poklává fordítja. Ezt csak meg-
ismétli, folytatja (anélkül, hogy ez valami törté-
nelmi hanyatlásként jelenne meg) a ferde kiske-
resztet svájcisapkáján pályaudvari szentkoro-
naként hordozó hajléktalan exhibicionista szin-
tén nagy és szétnyíló kabátja alatt a tüll-csipke-
fodor koszlottabb együttese. A misztériumjáték
harmadik értelme tehát a transzvesztita megtör-
ténés, ami a conversióval és a perversióval
együtt fokozza az alapmegfordítást, a tér sze-
repcseréjét. Rendkívül hangsúlyos azonban,
hogy mindez: az antierotikus pornó, a szeretetről
szóló banális - mégis megszégyenítő - mon-
datok és a haláltábor-szövegek, a sade-i textus-
töredékek nem a morális ítélkezés, a jó és a
rossz tudásának nagyon is kultúr-keresztényi
„álláspontját" ismétlik meg, sőt inkább azt provo-
kálják, hogy a néző-főszereplő kerüljön szembe
saját magában azzal, amit művel; a pornográf-
megsemmisítő ítélkezéssel, az álszent onániá-
val á la créme - jólneveltségünk aljával (az elő-
adás az a tergo vesszőzés sade-i, jólismert né-
majátékával kezdődik). A kultúra krémje, créme
de la créme nézi a mellbimbóját és transzvesztita
jelmezrongyaiban, gatyástul rányomakodik egy
rózsaszín barbibabára (melynek látványa a 18.
századias jelmezben gügyögő két bábualakéra
hajaz) és: csinálja. Éppen ez az eltávolítás a
„hova is jutottunk" átmázolt-keresztény morali-
zálásától, egyetlen, hatalmas összefüggés be-
mutatása: Ézsaiás próféta átkozódó jövendölé-
seitől Josephus Flavius tudósításán át a Temp-
lom lerombolásáról („és ő az ő testének templo-
máról szólott" - ez: ugyanaz) de Sade manap-
ság egyre kifinomultabban „reflektált-teoretizált"
testszövegein át Borowski Auschwitz-tudósítá-
saiig. Az összefüggés kinyilvánítása, az apoka-
lipszis: nem-történelmi. Mindez nem lázadás,
nem tiltakozás, nem kritika. Nem kell a reduktív
racionalitás programos doktriner lovagjainak fél-
niük - nem ellenprogram ez, nincsenek megtá-
madva, nincsenek elítélve. A „probléma" meta-

Olga Penner és Kovács Lajos
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etikai, szupraracionális, és nem metafizikai. Ko-
vács Lajos - miközben a súgó motyogó szöveg-
ismétlésein keresztül, folyton a végszavazást
várva-siettetve, szöveghibákon és memóriaza-
varokon keresztül mondja (pontosabban: dialo-
gizálja) a mondhatatlant, saját ki-befordított pas-
sióját - egyetlen pillanatig sem hagyja el a puszta
elbeszélői kijelentő módot. A drabális, jelentő-
ségteljes, egyenetlenül nagy színész-egyéniség
szokatlanul, váratlanul temperált, egyenletes,
„szürke" szövegmondása ismét zseniális/kon-
geniális lelemény. Ő nem tündököl önmagában,
ő nem élvezi magát: minden ezen fordul meg.
Nem szembe szegez, nem „sokkol", nem veszé-
lyezteti a méltóságteljes, öblös polgári közönség
önazonosságát: éppen a kikezdhetetlenség ren-
díthetetlen hazugságáról beszél, anélkül, hogy
„kimondaná". Ő csupán a két főszólam (a másik
a svájcisapkás) közül az egyik, aki felénk fordítja
azt, amit művelünk. Mindez a néző, a kritikus (aki
ezúttal nem teljesíti „diszkurzív logika szerinti kö-
telezettségeit"), a „színházi szakember" súlyos
megsértése, kigúnyolása és megszégyenítése,
a kínosság paroxizmusa - Jeruzsálem és a
Templom (mindkét értelembeni) pusztulásától
de Sade-ig (a 18. századiság restauratív belvá-
rosiasságáig: máig) és a haláltáborig, egyetlen,
mézesmázos, kínosan édeskés önkielégítés be-
mutatása formájában. De a megalázás/g nem
megy el az előadás. És ez a nagyszerű rejtély.
Hiszen ebben az esetben maga is azt tenné, amit
bemutat. Nem, mindez nem megalázó - Jeles
életveszélyes arányérzékét tanúsítja, hogy ott
húzza meg saját színházának határát, ahol más
már képtelen lenne rá: a végletnél, a végnél, de
ott szigorúan, pontosan. Es ez a végletes vég a
szégyen és a megszégyenítés, nem pedig a
megalázó közönség-vesszőzés. Megvetése,
undora, kulturális értelemben vett színház-gyű-
lölete porig sújt, de - számomra tökéletesen ért-
hetetlenül - állva hagy. Felkelek, nagyon-na-
gyon lassan kimegyek, még ki tudok menni a
„nézőtérről": a színpadról, képes vagyok még
venni egy taxit - és villámgyorsan hazamenni
vele, sebesen magamra húzni a takarót (most ez
álljon itt, ne a kellemes paplan!) - és ébren ma-
radni, jegesen égető ébrenléttel. Mint akinek iz-
zadó homlokára marhabélyeget sütöttek az
előbb, úgy, hogy mégis, éppen csak kibírja. Az
értelmes állat (animal rationale) bűne, bűn-törté-
nelme, ama nagy összefüggés metaetikainak
mutatkozik itt, nem morális ítélet és kiművelt, jól-
táplált, jómódú normarendszer („neveltetés",
„kulturális örökség" stb.) függvénye nála, nem
bűntudatkeltés pusztán, hanem apokaliptikus
szerkezet, sorsesemény, maga is misztérium, a
rossz megátalkodott, tartásos és jóvátehetetle-
nül maga-stilizáló jelenvalósága, valahol infanti-
litás és démoni egymáshoz közeli „tisztásain".

Mi vagyunk őrültek, Nizsinszkij (stb.) ab-normá-
lis. Tehát be kell csukni, be kell vinni (stb.) a Woy-
zeck-szindróma világtörténetéhez, az állathecc-
hez tartozik. Sok primitív, észvesztő, igaz és ki-
mondhatatlan szövegénél csak Kovács Lajos
pillantása, körbehordozott szenvedélyes (végre
leírható!) tekintete, ez a felejthetetlen summa
diabolica az, ami némábban beszédesebb min-
dennél. Állathecc folyik, báb- és gépember-tra-
gédia, marionett-pornográfia, „Arbeit macht
frei". Az értelmes állat heccelésének apokalipti-
kus történelme, amely nem csak folyamatos vég-
idő, hanem ahistorikus kinyilvánítás is.

Rímek: „Nyolckerület: az optikus kirakatában
rejtvényszerűen állnak a száradt fügét utánzó
nyomorékcipők". - Nizsinszkij arra panaszkodik,
hogy túl sok a cipője, elég lenne neki egy. Mert
ő valóban egyszerű ember. - Az előadás
harmadik harmadában, az „appendixben" a haj-
léktalan leveti nyomorékcipőit, manipulál velük,
fétis-tárgyai romhalmazának közepén. Mint egy
gonosz kolduskirály. A Nosztalgiában Andrej, a
főszereplő arra panaszkodik, hogy sok cipője
egyikét sem szereti hordani; rosszak, de sok van
belőlük.

A Templom lerombolása, a zsidó-keresztény, ta-
núszöveg nélküli valóság és történés elpusztítá-
sa a kezdet kezdetén - a zsidó-keresztény kul-
túra fölépítésének: az elfedő ráépítésnek az elő-
feltétele. „A remény valami szocialista realista
dolog... Remény! nagyon fontos dolog! Attól tar-
tok, a kereszténység találta ki, hogy elcsendesít-
se a római birodalom vasfazekába aprított sze-
rencsétlen népeit. S azóta is ez az igavonó bar-
mok szeme elé lógatott abrak, a modern civilizá-
ciók nélkülözhetetlen csodaszere... Szóval úgy
látom, hogy ebben a kultúrában reménytelennek
lenni illetlenség, vallástalanság, blaszfémia...
mintha minden azt sugallná, hogy a reményte-
lenség maga a bűn, az eredendő bűn... Szóval
hinni kell, reménykedni kötelező, különben
kívül-re kerülök. Úgyhogy a beilleszkedésnek
ebben a kultúrában ez az alapja: az etikett
(talán ezért nevezi Nietzsche az Újszövetséget
rokokó-szövegnek...)" (Auschwitz működik.
Báron György beszélgetése Jeles Andrással.
Filmvilág, 1993. május)

Az előadás címének, Szerbusz, Tolsztoj!, az em-
lítetten: a legyetek mindnyájan egy-en túl, talán,
megkockáztatom, búcsúzó, tehát ellenkező
hangsúlya-jelentése is van. Varlam Salamov és
Nyikolaj Bergyajev Tolsztoj-ellenségességére
rímelne ez a sejtés: „Oroszországot az értelmi-
ség tette tönkre... Tolsztoj egyike azoknak, akik
az orosz kultúra szétveréséért felelősek...
Tolsztoj valóban nem kisebb szerepet játszott az

orosz forradalomban, mint Rousseau a franciá-
ban... Tolsztoj Oroszország egyik kísértője."
(Bergyajev) „A XIX. századi orosz humanista
írók lelkét nagy bűn terheli, a XX. században az ő
zászlajuk alatt kiontott emberi vér bűne... Vala-
mennyi terrorista tolsztojánus és vegetáriánus
volt, valamennyi fanatikus az orosz humanisták
tanítványa." (Salamov) Az előadásban számom-
ra hallható tehát egy néma, fel nem hangzónak
megtestesülő szólam is: Csehov keresése, de
nem abban az intenzív, motyogó „erőlködő", bár
semmiképpen sem erőltetett kommunikációban,
ami Kovács Lajos és Czene Csaba izgatott, fe-
szült párosában zajlik, hanem Olga Penner alak-
jában, aki trikós testének el-, kifelé- és körmoz-
gásában, fájdalom-mimikájában, csodaszerűen
hangzó orosz nyelvű szövegében, hüppögő be-
szédében ki-áll, méghozzá csehovi módon kiáll
ebből az egészből, miközben rejtélyesen, aho-
gyan Csehov az, éppen erre a légiességére tá-
maszkodik a drabális balerino?, férj? fiú? transz-
vesztita? ez az ab-normális, vonító, szenvedő ál-
latember azokkal az isteni, nem kimondható,
evangélikum előtti, Törvény utáni mondataival. -
Ebben az orosz színésznőben az orosz nő-
iségnek az a bizonyos ismerős hagyománya,
amit a magyar művészettel az utóbbi években
Kurtág György orosz nyelvű kompozíciói hoztak
relatív, drámai kapcsolatba („intertextuális" vi-
szonylatba), itt egyenrangú párjára lelt. Olga
Penner: jelenés, nem pedig „színészi teljesít-
mény"; olyan sugárzás, ami a nem-remény igaz
sötétjében fénylik (lásd az ortodoxia által prefe-
rált János-evangélium bevezető szakaszait). A
találkozás az orosz és a magyar beszéd és mű-
vészet között, Kurtág és Jeles mediális tette által
- a globális Dosztojevszkij-felejtés elleni csele-
kedet, amely egy-egy pillanatra magányos meg-
történéssé, valósággá teszi azt, ami a Törvény
és az Evangélium közötti néma térben és időben
alkalmasint megtörtént. Mintha ez a kis kompá-
nia a görögös Jézust kutatná, akiről alig tudunk
valamit. Ez az orosz-magyar „interferencia",
amelynek jelentősége és radikalitása az, hogy
akaratlanul is, és egyedül lehetséges módon,
mintegy kívülről, mert oroszul felülbírál-hatja az
apokaliptikus hangnem jogos nyugati tilalmát,
nem az idézett remény-etikett és feltámadás-
rokokó visszacsempészése. Hanem a Bárány
haragja és kínhalála, ahogy erről Kurtág és Jeles
előtt a dosztojevszkiji magyar Aljosa: Pilinszky
János képes volt beszélni. „A bárány az, ki nem
fél közülünk, / egyedül ő, a bárány, kit
megöltek. / Végigkocog az üvegtengeren / és
trónra száll. És megnyitja a könyvet." (Introitusz)
- Így próbálom érteni az értelmes, ab-normális,
nagydarab állat utolsó bevezető-beavató sza-
vait az előadásban: „nem értem de érzem hogy
nekem szól azt akarja mondani hogy minden ami
van al-la-la-la-la nem szörnyűség hanem öröm".



Nizsinszkij civilben

Armide pavilonja. Fokin koreográfiájában (1911)

Nizsinszkij a Petruska címszerepében (1911)

Magyar tánc A lakoma című balettből



Jelenet a Gyagilev Balett Egy faun délutánja című előadásából

Egy faun délutánja. A koreográfiát Nizsinszkij
készítette (1912)

Vaclav Fomics Nizsinszkij világhírű orosz ba-
lett-táncos volt. 1889-ben Kijevben született. A
szentpétervári balettiskolában Cecchetti és
Fokin tanítványaként 1908-ban végzett. 1911-

ig a szentpétervári Marinszkij Színház tagja
volt. 1911-ben Monte Carlóban csatlakozott
későbbi mestere, Gyagilev Ballets Russes ne-
vű társulatához, amelyben vezető táncos lett. A
társulattal bejárta a világot, Európán kívül

Észak- és Dél-Amerikában is táncolt. 1912-ben
Budapesten is fellépett. Ekkor ismerte meg ké-
sőbbi feleségét, Pulszky Romolát, akit 1914-
ben vett feleségül. Ekkor megvált a Gyagilev

Balett-től, amelynél különben 1912-ben De-
bussy Egy faun délutánjára és 1913-ban Sztra-
vínszkij A tavasz ébredésére komponált ko-
reográfiát. Gyagilevtől való elválása után elméje

elborult, 1919-ben teljesen visszavonult a
tánctól. 1950-ben Londonban halt meg. Napló-
ja 1936-ban New Yorkban jelent meg.

Nizsinszkij a főszereplője Jeles András

Szerbusz, Tolsztoj! című előadásának.
Az ezen az oldalon szereplő képek Adolf



 SZERBUSZ, TOLSZTOJ 

Olga Penner, Papp Márta és Kiss Erzsébet
(Koncz Zsuzsa felvételei)

E „kimondhatatlanul jól van, ami van"-hoz, mely
nem csúcspontja és nem is a vége a darabnak,
Olga Penner, egy, az oroszságon belül is nagyon
ritka, női tudása nélkül (valamiképpen Doszto-
jevszkij és Csehov között, körül) nem lehetett
volna eljutni - Kovács Lajos gyönyörűen ráteríti
időnként hatalmas kabátját partnerére, hogy
valójában ránehezedjen egy-egy pillanatra.
Enélkül nem mondhatná el saját záró szavait.
Igazi plagális (ál)zárlat ez, mert éppen innen
kezdődik az infernális folytatás, amelynek
viszont igen nagy leleménnyel nincsen
befejezése- mindkét előadáson, amit láthattam,
a közönség zavartan nem volt, nem lehetett
biztos benne, hogy itt, most, ennél vagy annál a
mozdulatnál, vagy szünetnél tényleg vége van-e.
Mert így igaz. Amit az utolsó harmadban látunk,
„Nizsinszkij a Keleti pályaudvaron", amit a két
szereplő tüll-hasonlósága elviselhetetlen
élességgel állít, egyelőre(?) vég nélküli ismétlés
és folytatás. Ez a megfeleltetés a megfordítás-
misztérium harmadik-negyedik értelme már,
ami egyúttal az alvilági, hátsó fertályi,
végbéljátékot töréssé és szervessé teszi
egyszerre.
Jeles András zenéhez fűződő kapcsolata ezúttal
is különleges. Az orosz szöveg- és életrajzrész-
leteknél csupán egy-egy, vélhetően az óorosz li-
turgikus zenéből vett, jellegzetes hangközlépés
szólal meg - a Menyegző körüli Sztravinszkijból
ismert támaszték-harmóniák. A legsötétebb,
legpokolibb szöveg- és akciópillanatokban pe-
dig a századforduló romantikus fogantatású, sőt
Lied-eredetű szalonzenéje, ez a szép, sima,
talmi, élvezetes lágy-pornó hangzik fel -
Sempre

dolce e cantabile - Melis László mesterien isko-
lázott és a bábuk gajdoló énekhangján. Remek -
és lidérces (lásd: Mengele és a valcer az el-
osztó appelen... vagy lásd: de Sade valami ro-
kokó etikett-zene kíséretében). Jeles zenéről va-
ló gondolkodásában olykor (nemrég éppen a
Párhuzamos életrajzok című filmjének záró
„csattanójánál") annak a problémának súlyosan
blaszfémikus közelítését, megérintését sejtem,
hogy Mozart páratlan zenéje, és páratlan „sike-
re", kultusza között épp az a különbség és árok
húzódik, mint „ama bizonyos ember" és a róla
szóló szövegek, illetve a rá alapított kultúra
között. Mozart páratlan zenéjének páratlan el-
használata ugyanis az etikett egyszerre popu-
láris és elitista körében mozog; a radikális törés
és mennyei szakítás rokokó élvezetté válik gaz-
fickók értő fülében. „A gyermek Mozart! Nem
lett csönd, nem volt megrendült sírás, nem in-
dultak el a gyermek felé a birodalmak királyai,
hogy imádják!" (Naplórészlet). - Az előadás
harmadik zenei rétegét repetitív elemek alkot-
ják, különösen a záró-négyesben, amit a két ro-
kokó-bábu és a két szobalány énekel a „Jaj ne-
ked, Jerusalajim" szavakra, illedelmesen, fé-
ken tartva, befejezhetetlenül ismételve. Aho-
gyan a hajléktalan sem fejezi be csinálásait,
manipulációit komótosan kirakott fétis-tárgyai-
val, miként egy pornográf alkimista, a fausti
Machbarkeit és globális nagyberuházás méltó
örököse, kincstárnoka.

Tyihonnál (Dosztojevszkij: Ördögök): „Ellenke-
zőleg: a teljes istentagadás tiszteletreméltóbb a
világi közönynél - válaszolta láthatólag vidá-
man és nyílt szívvel Tyihon. - Igen, dühbe gurul-
tam, igaza van, mégpedig éppen amiatt, hogy

azt mondtam önnek: »szeretem«. - mondta
Sztavrogin."

Minden látszat ellenére Nizsinszkij giccshatáron
billegő, ám azt Kovács Lajos mindenét kockára
tevő jóvoltából soha át nem lépő mondatai nem
hirdetnek semmit és nem követelnek semmit.
„Egyszerű ember vagyok." Életrajzából, mely
valójában, belső idejét tekintve csak töredéke az
előadásnak, a megfordítás misztériumjátéká-
nak, számomra ez a legfontosabb mondat és
stáció.

Meg kellene, s talán lehetne is írni Kurtág és Je-
les művészetének párhuzamát, mely nem ha-
sonlóság és nem is összefüggés, s főként nem
„kölcsönhatás". Lehet, hogy nem létezik, csak
fennáll. Középpontjában Monyók Ildikóval, egy-
egy gyerekarccal az Angyali üdvözletből, Olga
Penner valamelyik lassú körözésével és Kovács
Lajossal, meg Csengery Adrien Kafka-kiáltozá-
saival. A háttérben „József Attila minden verse"
beleértve a szabad asszociációkat, Jordán Ta-
mással, meg a Stúdió K egykori Woyzeckjével.
„Erbarme dich mein Gott..."

(Függelék) Arra kérem - oktalanul és összefüg-
géstelenül - ennek az írásnak a tisztelt, kedves
olvasóját, ha akad, és aki látta Jeles előadását,
hogy olvassa el (esetleg újra) Thomas Mann
egyik korai novelláját, a Lujzit. Valaki egyszer azt
mesélte (nekem vagy másnak), hogy a történet-
re úgy hívták föl a figyelmét - „olvasd csak el,
öregem, meglátod, jó lesz" -, hogy közben, ak-
kor, ott az úgynevezett valóságos életben éppen
ő volt az egyik szereplő pendant-ja, az ajánló
meg egy másiké; mindketten mélyen, az aljáig
ültek benne, ha nagyon különböző módon is. Az
ajánlónak felelt meg a szalonzenész zongorista
(hajszálra hasonlítania kellett a Thomas Mann
leírta figurára, ahogyan az előadás szalonze-
nész-zongoristája is hasonlított), ő meg a mű
címadó figurájának. Annak, akinek egy nő ezt
mondja: „Jól van, jól! Te derék állat!" Fogalmam
sincs, a megfordítás-misztérium író-rendezője
ismeri-e ezt a művet. De a történetet holtbizto-
san.

Jeles András: Szerbusz, Tolsztoj! (A veszprémi Petőfi
Színház és a Merlin Színház közös produkciója)
Az előadásban felhasznált szövegek szerzői: Jan Bo-
rowski, De Sade, Josefus Flavius, Ésaias próféta.
Díszlet: Antal Csaba. Jelmez: Dobis Mária. Zene: Me-
lis László. Rendezőasszisztens: Réthly Attila. Ren-
dezte: Jeles András.
Szereplők: Kovács Lajos, Olga Penner, Kiss Erzsébet,
Papp Márta, Melis László, Lapis Krisztina, Lengyel
Viktória, Czene Csaba.


