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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

FÖLDÉNYI F. LÁSZLÓ

EGY MAI MISZTÉRIUM
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magam elé képzelem, nem tudom elválasztani a
testet, az alakot, az embert, valamint a szavakat,
amelyek elhagyják száját. Nem egyszerűen köz-
lésre használja a beszédet; számára a szó a lé-
legzetvétel egyik üteme. Nem a gondolat hordo-
zója, hanem a test része: mindenestül érzéki, s
legalább annyira lényének része, mint ujjlenyo-
matának sajátos redőzete.

Amit mond, azt nem nevezném monológnak.
Inkább hangtestnek, amelynek legfőbb rendelte-
tése az, hogy érzékeltesse: Nizsinszkij még léte-
zik, van, még akkor is, ha létét egyre többen két-
ségbe vonják. Persze nem arról van szó, hogy
gondolkodik s beszél, tehát van; de nem is egy-
szerűen a fordítottjáról, hogy van, tehát gondol-
kodik és beszél. A Jeles által életre keltett Ni-
zsinszkij a szó szigorú értelmében véve éppúgy
nem gondolkodik, mint azok, akik felfokozott mó-
don élnek s mintegy a megvilágosodás állapotá-
ba kerültek - s éppúgy nem létezik, mint azok,
akik a világ számára elvesztek. A gondolat, a
szellem bennük maradéktalanul érzékivé vált, és
a test és a lélek egyébként természetesnek vélt
megkülönböztetéséről kiderült, hogy ilyesmi el-
képzelhetetlen. E kivételes, valójában persze
egyedül természetes pillanatokban válik súlyo-
san bizonyossá és magától értetődővé az, amit
többnyire nem veszünk észre: az, hogy vagyunk,
létezünk. Pontosabban: vagyok, létezem. A cso-
da pillanatai ezek. A csodáé, amikor az ember
egyetlen bizonyosságot érzékel csupán: azt,
hogy „vagyok". Ennek a bizonyosságnak a tük-
rében elenyészően könnyednek s lényegtelen-
nek ítéltetik meg mindaz, amiről a köznapi, va-
gyis a test és a lélek különbözőségét hirdető élet-
ben azt feltétlezzük, hogy van. Az állítólag fon-
tosról ilyenkor kiderül, hogy jelentéktelen, a cél-
szerűről, hogy értéktelen, sőt káros, a józanság-
ról pedig hogy leplezett félelem.

Jeles Nizsinszkije folyamatosan „van". Nem
egyszerűen a színpadon van jelen, hanem a cso-
da állapotában leledzik, s ezért újra meg újra eljut
e szóhoz: „vagyok". Hol ez „vagyok", hol az „va-
gyok", de mindvégig „vagyok", ami e darabban
olyan hangsúlyos, hogy óhatatlanul arra kell
gondolnom: mindaz, ami ebbe a „vagyok"-ba
nem fér bele, az nem is létezik. Nizsinszkij „va-
gyok"-ja egy egész világgal szegül szembe,
amely hozzá képest a létezésnek egy jóval ala-
csonyabb szintjén helyezkedik el - ott, ahol a
misztika hagyománya sokszor még a létezést
sem hajlandó elismerni. E szó Nizsinszkij szá-
mára valóban „létige": az isteni szótár legelső
szava. Nizsinszkij csupán a földi grammatika
szabályait nem tartja be, s ezért gondolják őrült-
nek. Számára azonban csak egy nyelv létezik: a
testet is magával ragadó izgalomnak a nyelve.
„Vagyok", mondja, s minden egyes alkalommal
olyan érzésem van, mintha Isten ölébe fészkelte
volna be magát, s onnan szólna.

Nizsinszkijnek mára második szava az, hogy
„vagyok", s amíg beszél, ezt legalább negyven-
szer elismételi. Mi „vagyok"? Egyszerű vagyok,
húsból vagyok, értelmes állat vagyok, mondja
bemutatkozásképpen. Később „kevéske", „ér-
zékeny férfi", „szegény" (kétszer is), „sebzett",
„beteg". Majd váratlanul: „nem vagyok beteg",
„jó egészségben vagyok", „gyógyíthatatlan va-
gyok", „bolond vagyok". S közben újabb meg
újabb kísérletek, hogy ezt a különös, egyszerre
beteg és mégsem beteg állapotot érzékeltesse s
érthetővé tegye. „Én is ember vagyok", mondja
kétszer is, éreztetve, hogy helyzete - Nietzsche
könyvének címét idézve - emberi, nagyon is
emberi. Ám ez az emberi helyzet mégsem min-
dennapos. Amíg ugyanis a köznapi beszéd
igyekszik eleget tenni a formális logika szabá-
lyainak, addig Nizsinszkij számára a paradoxo-
nokban való beszédmód az egyedül természe-
tes s emberi. „Boldog vagyok", mondja, de utá-
na: „kárhozott", sőt háromszor az is elhangzik,
hogy „bűnös", illetve „bűnöző vagyok". „A bánat
telje nevet, az öröm telje sír", írta William Blake,
aki számára ugyancsak a paradoxon jelentette
az igazság nyitját. Nizsinszkij bánata a lelkesült-
ségének az előfeltétele, boldogsága pedig az ól-
mos kétségbeesés kapuja. Nem létezik csak az
egyik vagy csak a másik; aki a mindent kezdi ér-
zékelni, az egyszerre ez is, az is, ilyen is, olyan is.
A paradoxon megsérti a logika szabályait, s bűnt
követ el az ész ellen. De vajon kétezer évvel ez-
előtt nem az észnek s az egyértelműségnek az
igézetében és annak nevében álltak-e bosszút
azon, aki egyesítette magában az isteni és az
emberi természetet, aki maga volt a megteste-
sült paradoxon, s akinek evangéliumai a teljesít-
hetetlen teljesítésére szólítottak-szólítanak fel
bennünket?

Jézus a világ szemében a paradoxonokban
beszélő, testet öltött Lehetetlen volt. Nizsinszkij
sem marad el mögötte. „Bűnös vagyok", de „ár-
tatlan is vagyok", mondja, egyszóval „ember va-
gyok", méghozzá „egyszerű" ember vagyok.
Mintha rejtőzködne; pedig nem tesz mást, mint a
világi észjárást megkerüli, s a jézusi - azaz em-
beri - észjárás előtt nyitja meg magát. „Minden-
ki vagyok", mondja, ami nem akadályozza meg
abban, hogy máskor azt mondja: „kevéske va-
gyok". Kevéske, de nem semmi, hanem „Isten
valamicskéje". S hogy ez a valamicske mégis
minden lehet? „Férj és feleség vagyok egy sze-
mélyben." Misztikus házasság. Krisztus és az
Egyház házassága sejlik fel. Vagy a menyasz-
szony és a vőlegény házassága, ami Jakob Böh-
me szerint az öt érzék egybeolvadásának felel
meg. S mi történik, ha minden érzék egyesül? Is-
mét Nizsinszkij válaszol, egyetlen szóval:
„transzban vagyok". Egy olyan állapotban,
amelyben a józan ész és a megfontoltság eresz-
tékei között benyomult az isteni, s az embert

olyasmivel töltötte fel, ami idegen ugyan tőle (is-
teni), de amit mégis önmaga beteljesüléseként él
meg. Nizsinszkij lelkesült. De nemcsak lélekkel
van tele, hanem Istennel is: enthuziasztikus. Szó
szerint ő van Istenben. De beléphetne-e Istenbe,
ha az már előbb nem talált volna őbenne
szállás-ra?

Nizsinszkij ezt mondja a feleségéről: „azt kép-
zeli hogy Nizsinszkij vagyok / a művész nem nem
így van én Isten valamicskéje vagyok". Nizsinsz-
kij egy név, amit mások adtak neki; a művészegy
szerep a világ szemében. Ő egyikkel sem
azonosítja magát; „Isten valamicskéje", azaz a
világ szemében majdnem semmi. A világi
nagyság helyett az isteni semmit választja,
annak biztos tudatában, hogy ez a semmi a
mindenséghez segíti hozzá. „Én minden nyelven
értek/csak kevés szót ismerek", mondja. A
beszéd óhatatlanul közösséget teremt; azokkal
is, akikkel pedig az ember nem szeret
közösködni. A szavak csak látszólag segítenek
rajta, valójában elfalazzák a mindenségtől.
Ahelyett, hogy elvezetnék Istenhez (vagy a
szeretethez, vagy a mindenségbe való
belefeledkezéshez), a világ iránti engedményekre
kényszerítik rá. A történelembe vetik viszsza, a
pornográfiának ebbe a múzeumába, amelyben
az Antikrisztus lakik, s amely egy eleven
holtakkal teli temető benyomását kelti ben-ne. E
temetőt a politika felügyeli. „A politika maga a
halál", jelenti ki Nizsinszkij. Mondhatna-e mást
az, aki a növényben, bogárban, a szürke kőben is
rokonára ismer?

A „vagyok"-kal a „van" szegül szembe. A
„minden vagyok"-kal a „gondolkodom, tehát va-
gyok". A misztikus magáratalálással a raciona-
lista szétaprózás. Az önfeladással a bekebele-
zés és leigázás. Nizsinszkij beszéde alatt, köz-
ben és azt megszakítva a világot látjuk, ponto-
sabban azt, amivé Nizsinszkij számára a világ le-
csupaszodott. Minél elveszettebb és betegebb
ő, annál magabiztosabb és megingathatatla-
nabb a világ; s minél nyilvánvalóbban tűnik fel
őbenne Isten, annál kongóbb és kegyetlenebb
az. A paradoxonokban szólás és az ész nyelve
kizárják egymást. Nem tudom, hogy az egyéb-
ként istenfélő Descartes hogyan szólt volna Jé-
zushoz, ha rákényszerült volna. Gondolkodom,
tehát vagyok. A mindenségből kiszakadt ember
e büszke szavakkal leplezi elveszettségét. „Az
ész erőszak", mondja Nizsinszkij, vagyis bűn. Ő
viszont ártatlanságra vágyik, ami ez esetben az
ésszel, a világnak az értelem nevében történő le-
csupaszításával való szembeszegülést jelenti.
Racionális érvelés helyett paradoxonokban szól.
„Bűnöző vagyok / mert megölöm az értelmet ma-
gamban." Ez is egy paradoxon: a bűnt (az ész vi-
lágát) egy újabb bűn segítségével elkerülni. Ám
érezhetné-e bűnnek az értelem elpusztítását
Nizsinszkij, ha ő, akit a ráció nevében aláznak
meg
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s tesznek tönkre, maga is nem érezne közössé-
get az értelem világával? Egyfajta szado-mazo-
chista szenvedély fűzi a többiekhez, azokhoz,
akiktől pedig el is retten. Táncol, szavai, beszél,
sikoltozik, s közben mintha mutálna a hangja.
Maga sem tudja, hol van.

Jeles drámájának de Sade-betétei a Filozófia
a budoárban című könyvéből valók: abból a mű-
ből, amelyben de Sade ad absurdum vitte Des-
cartes tételeit, a világot minden varázstól meg-
fosztotta, s miután lemeztelenítette, képzeletben
kénytelen volt el is pusztítani. Ugyanakkor maga
de Sade e darabban Ézsaiásnak egy kései vissz-
hangja is, illetve Auschwitznak egy előjátéka. E
három réteg, Nizsinszkijjel vitázva-feleselve,
azaz dialogizálva, egymást át- és átszínezi. De
Sade perverziója Ézsaiás tükrében apokalipti-
kussá válik, Auschwitzéban pedig pokolivá;
Auschwitz éppolyan apokaliptikus, amennyire
egy racionális beszédektől visszhangzó rokokó
szalon benyomását is kelti: a szabályzat, a pon-
tosan kidolgozott, minden porcikájában ésszerű
mechanizmus mintha Dolmancé agyából pattant
volna ki; Ézsaiás világa pedig egyszerre apoka-
liptikus, szadista és ésszerű.

A világ, amely van, és Nizsinszkij, aki vagyok.
A kinyomtatott színdarabban a lap két oldaláról
figyelik egymást. Olyannyira különböznek egy-
mástól, hogy az olvasó hajlamos arra a belátásra
jutni, hogy ki is zárják egymást. „Nem ebből a vi-
lágból valók vagyunk, s a világ nincsen mibelő-
lünk", hangzik egy kathár ima. Talán e darab Ni-
zsinszkije is elmondhatná ugyanezt. Mégis, ép-
pen a túlságosan kézenfekvő következtetés éb-
reszti fel a gyanút: lehet, hogy mégsem olyan
maradéktalan a szembenállás?

Mindenekelőtt maga Nizsinszkij félig lelkesült,
félig megbomlott állapota sejteti, hogy sokkal
bensőségesebb a viszonya a világgal, mint első
pillantásra látszik. Krisztusra emlékeztet az
alak-ja; Krisztusként merül alá a
paradoxonokba, Krisztusként - „egy élő
keresztként" - táncol a kereszt alakban kiterített
fekete és fehér leple-ken; s tánca sem
művészet, hanem a szenvedés bemutatása - a
szenvedésé, amely Istennek az anyanyelve.
Nizsinszkij a világérttáncol; a meg-váltás a
célja, amelynek során neki magának éppúgy le
kell buknia ahhoz, akit meg akar válta-ni, mint
egyes elképzelések szerint Krisztusnak a
megfeszítés után alá kell szállnia a Pokolba. Ni-
zsinszkij is bűnös; bűnös, mert létezik, miközben
a bűn és a szenvedés is létezik. Bűntelenként
nem válthatná meg a bűnt; s a szenvedés meg-
váltásának is az együttszenvedés az ára - a
szümpatheia, amely a zuhanás és a felemelke-
dés egysége. Paradoxon ez is; egy azok közül,
amelyeket Krisztus hagyott ránk örökül. Nem-
csak Nizsinszkijre és a félkegyelműekre, hanem
de Sade Dolmancéjára és a manökenekre is.

De nem csak Nizsinszkij szenvedésre kész

Valahol Oroszországban - Jeles András ren-
dezése Kaposvárott

alakja oldja a merev ellentétet közte és a darab-
beli világ között. A világ - Auschwitz - is olyan
mélyre bukott, hogy, mint az óriások markában
összepréselt sziklából a víz, a poklaiból egyszer-
re csak a misztérium kezd felbuzogni. Amikor Ni-
zsinszkij mesélni kezd a jéggel borított házhoz
fűződő élményeiről, akkor szinte kiszakad térből
és időből. Ezen a ponton megdermed a színda-
rab, és bekövetkezik a csoda: a Szabad ötletek
jegyzékére vagy Georg Trakl verseire emlékez-
tető Nizsinszkij-szóáradat az Auschwitzról sza-
való manökenek kórusát is átszellemíti. A láger
felé vonuló emberáradat, a hallgatag arcok, a
mosoly, a lemaradt bácsika: ugyanannak a po-
kolnak a másik arca, amelyet Nizsinszkij is átél. A
költészet itt mintegy alulról, a túlvilágot megjárva
türemkedik elő, s kezdi beborítani mindazt, ami
költőietlen, ami megpróbál ellenállni a minden-
ségbe való belefeledkezés, a rácsodálkozás
misztériumának. Ha szenvedése során Ni-
zsinszkij lebukott a világba, akkor ennek az volt a
célja, hogy a világ is felemelkedjen hozzá.

Ez a szümpatheia, amely nélkül csupán tézis-
dráma lenne Jeles műve, amelyben érvek és
el-lenérvek ütköznének meg. Ezek talán
kielégítenék a ráció igényeit, ám kielégítetlenül
hagynák azt a mélyebb, elemi igényt, amely a
világ egybenvaló látására irányul, s amely
számára a szó, a beszéd is csupán egy,
önmagában talán szűkös eszköz. Jeles darabja
ennek a mélyebb igénynek a szolgálatában áll. A
manökenek, a rokokó kori szereplők, az
Ézsaiást szavaló zené

szek és Nizsinszkij Romola nem egyszerűen Ni-
zsinszkj drámai ellenpárját játsszák el, hanem
ugyanabba az irányba haladnak, mint Nizsinsz-
kij, csupán ellentétes úton. Ettől misztérium e
színmű, a szó eredeti értelmében.

Nizsinszkij több ízben is említi Gyagilevet, aki-
nek neve minden alkalommal viharokat kavar
benne: a gyűlöletnek és az elszakadni képtelen
rajongásnak a szenvedélyét. Nizsinszkij úgy kö-
tődik Gyagilevhez, mint egy elutasított szerel-
mes. „A torreádor sír mielőtt megöli a/ bikát Gya-
gilev azt mondta hogy a / bikaviadal pompás
dolog / én Gyagilevet kihívom viadalra / én
vagyok a bika a sebesült bika."
Félreérthetetlenül erotikus felhangjai vannak a
Gyagilevvel kapcsolatos képzelgésnek.
Nizsinszkij mazochista szenvedéllyel csügg
Gyagileven, aki szadista élvezettel taszítja el
magától a szenvedőt. Viszonyuk szimmetrikus
azzal, amiről Nizsinszkijjel párhuzamosan a
rokokó hölgyek beszámolnak: a de sade-i
kéjelgéssel, amely a szenvedésnek és az élve-
zetnek, a vérnek és a spermának az egyvelege.
Nizsinszkijt valóban a legmélyebb rokonszenv
fűzi az őt bántó világhoz. Hogy szenvedése teljes
legyen, az őt kínzók élvezetének is hajlandó ki-
szolgáltatni magát. „Én férj és feleség vagyok
egy személyben", mondja. Szó szerint:
Nizsinszkij egyszemélyben Romola férje és
Gyagilev felesége. Mélyebb értelemben: a
gyötrelmeket elszenvedő, aki egyszersmind
felelős is e gyötrelmekért - azokat kihívja maga
ellen. Két-arcú lény; azokra a gyermekekre
emlékeztet, akik Jeles filmjében, az Angyali
üdvözletben egyik pillanatban a földöntúli
ártatlanság meg-testesítői, a másikban viszont
kis idióták benyomását keltik.
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Nizsinszkij számára a világ egyszerű (vagyis
egységes) látása és érzékelése a cél; a többiek
pedig mintha ennek az egyszerűségnek, miszti-
kus egy-ügyűségnek az árát villantanák fel: a
sok-ban való szétszóródást, a földi halált, az elő-
re nem sejtett fájdalmakban való szétaprózó-
dást, a kéjelgést - egy szóval a szenvedést,
amely nélkül, úgy látszik, magáratalálás sem
képzelhető el. Nizsinszkij szemében ők képvise-
lik a borzalmat, vagyis mindazt, ami az „én va-
gyok" gyermeki ámulatát kizárja; és mégis, ha ők
nem lennének, akkor Nizsinszkij alakja is
határozatlanabb maradna. Nem egy ügyű lenne,
ha-nem együgyű. A manökenek a szerző
utasítása szerint a sötétben fel-felvillanó erős
fényben tűn-nek elő, hogy Auschwitzról
meséljenek; de vajon nem Nizsinszkij mély
vágyát elégítik ki ezzel? „Én nem kívánok
gondolkozni", mondja, majd hozzáteszi:
„felvillanásra várok". A felvillanás ugyanebben a
pillanatban be is következik. A misztikus
illumináció, a megvilágosodás a borzalomra
való ráébredést eredményezi. Nizsinszkij és a
manökenek kölcsönös idegensége oly végtelen,
hogy ez ellenkező végletnek, a belső
rokonságnak a gyanúját kelti fel. Mégannyira kü-
lönbözzön is Nizsinszkij figurája a többi szerep-
lőétől, azén olvasatomban a többiek, a manöke-
nek, a zenészek, de Sade képviselői vala-
mennyien Nizsinszkij belső világának a kivetülé-
sei; az ő énjének a megtestesítői, különféle belső
erővonalainak a kikristályosodásai. A tökéletes
elveszettség állapotának a hírnökei. S ki mást
kellene megváltani, mint azt, aki már nem tud to-
vább szétesni, s ezért a megsemmisülés vagy az
újra összeszedettség (feltámadás) válaszútja
elé kerül?

Nizsinszkij egy fentről alábukó Krisztusnak
vagy egy széttépett Dionüszosznak a benyomá-
sát kelti, aki a lenti szenvedést átélve alulról, a lé-
tezés túlpartjáról bukkan elő. Egy idegen test,
amely körül a világ meggyűlik, s minta test meg-
zavart sejtjei, gyulladásba kerül. Jeles színda-
rabjának a léte forog kockán e test megjeleníté-
sekor. Minden azon múlik, hogy az, aki Nizsinsz-
kij szerepét eljátssza, képes-e érzékeltetni, hogy
a test ezúttal nemcsak fizikai, hanem metafizikai
valóság is. A teste: Isten láthatóvá vált része. A
tánc Nizsinszkij számára nem pusztán művé-
szet, hanem a szenvedésnek az eltáncolása,
amely során a „létrehozás útvesztői" válnak lát-
hatókká. Teste tehát a létezés labirintusába ke-
rül be, oda, ahol a teremtés kezdetét veszi -
ugyanabba a labirintusba, amelyben az ausch-
witzi áldozatokat megölik, a prófétát megnyúz-
zák, de Sade szereplőit kínozzák és szodomizál-
ják, ám amelynek közepén nem a Minotaurosz
rejtőzik, hanem a feltámadás, az üdvözülés, a
megvilágosodás, a misztikus egység. Miként a
misztériumok végső célja az örökkévalóság él-
ményében való részesülés volt a halál jelképes

megtapasztalása révén, úgy e színdarabban is a
Nizsinszkijt alakító színészre nem egyszerűen
egy szerep eljátszása vár, hanem a beavatódás
megtapasztalása - a közönség jelenlétében,
vagy akár anélkül is. Nizsinszkij maga minden
szerepet elutasított; nemcsak a „művész" és a
„táncos" szerepét, hanem még azt is, hogy „Ni-
zsinszkij" szerepét alakítsa az életben. Egyszerű
akar lenni, „kevéske", Isten „valamicskéje", aki
emiatt „mindenki" is. Táncos, aki transzban van.
De nem azért kerül transzba, mert táncol, hanem
azért táncol, mert transzban van, s megérintette
őt az, ami túl van a testen, sőt talán az életen is.
Nizsinszkij alakítójának is ezzel a rejtéllyel kell
kapcsolatba lépnie. Meggyőződésem: e darab
léte múlik azon, hogy a Nizsinszkijt alakító szí-
nész képes-e arra, hogy ne eljátssza Nizsinsz-
kijt, hanem azonosuljon vele, hogy ne színész-
ként álljon a pódiumra, hanem a transz megis-
mételhetetlen, elpróbálhatatlan állapotába ke-
rüljön. Nem utánoznia kell, hanem beavatódnia,
éppúgy, mint az ősi Dionüszosz-rítusok résztve-
vőinek, akik a mimézist gyakorolták, ami eredeti-
leg nem utánzást (imitatio) jelentett, hanem a
széttépett, majd feltámadó isten sorsában való
részvételt a tánc segítségével. „Ma a színész
megszemélyesít - írta századunk elején Edward
Gordon Craig -; holnap megjelenít; a harmadik
nap teremt." A Nizsinszkijt alakító színészre is
a teremtés feladata vár: létrehozni a semmiből
a megismételhetetlent. S ha Dionüszoszról
szólok, aki e színdarab belsőleg széttépett s
feltámadásra váró Nizsinszkijének is elő-képe,
akkor hadd idézzem fel Nietzsche szavait arról,
hogy milyen feladat vár az ő misztériumában
részesülőkre: „A szimbólumok új világára van
szükség; a teljes testi szimbolikára egyrészt,
tehát nem csupán arra, amit a száj, az arc, a szó
kifejez, hanem a test minden tagját ritmikusan
mozgásba lendítő táncra. S másrészt fejlődés-
nek indul a többi szimbolikus erő is, hirtelen fék-
telenné válik a zene ritmusa, dinamikája, a har-
móniái. Hogy valamennyi szimbolikus erőnek ezt
az általános felszabadulását magába fogadhas-
sa, az embernek már el kellett jutnia az önlemon-
dásnak arra a magaslatára, amely ezekben az
erőkben akar szimbolikus kifejezést nyerni."

A transznak nem kell feltétlenül viharosnak és
fékeveszettnek lennie; a manökenek, a rokokó
hölgyek gépies mozgása egy pont után éppúgy
eksztatikussá válhat, minta legvadabb tánc. „Én
messziről nézek és nem szeretem magam",
mondja egy alkalommal Nizsinszkij: önmagából
kilépve figyeli önmagát. Ez is egyfajta eksztázis:
az elveszettségben találkozni önmagával. „Bol-
dog voltam, hogy nem lehet rajtam segíteni",
mondja Georges Bataille egyik regényhőse, aki -
Nizsinszkijhez hasonlóan - az elveszettség-nek
egy olyan mély szintjére süllyedt, hogy élvezni
kezdte, hogy lejjebb már nem eshet. A leg

alsó szint azonban nemcsak a Pokol utolsó, ha-
nem a Paradicsom első lépcsője is. Az elveszett-
ség a magáratalálás kezdete: az ember kettéha-
sadt, önmagával szembekerült, s az addig ellen-
séges ént barátként kezdi megközelíteni. „Úgy
érzem, hátulról erős tekintet mered rám", mondja
Nizsinszkij. Ez konkrétan arra a Néma figurára
vonatkozik, aki a szerző utasítása szerint mind-
végig Nizsinszkij mögött táncol, s a süketnémák
taglejtéseivel ismételi annak szövegét. E néma
figura maga Nizsinszkij, az ő önmagával viszály-
ban álló énje, aki tükörként szolgál számára: tor-
zít, de hasonlít is. Amikor Edward Gordon Craig
1912-ben Moszkvában Sztanyiszlavszkij szín-
házában megrendezte a Hamletet, akkor eredeti
terve szerint a Lenni vagy nem lenni-monológ
alatt Hamlet mögött táncolt volna egy Démon - a
Halál -, s a monológ az ő mozgásából bomlott
volna ki. A terve nem valósult meg, mert Craig
szerint egyedül Isadora Duncan lett volna képes
arra, hogy ne csupán egy táncot lejtsen el, ha-
nem magát a Mozgást jelenítse meg. Jeles Ni-
zsinszkijére hasonló feladat vár: a szövegből
díszletet, teret, zenét kell varázsolnia, s figurájá-
nak ebből a hangtestekkel berendezett hangtér-
ből kell kimerednie - megkettőződve, meghá-
romszorozódva, megsokszorozódva.

Mert végső soron mindenki belőle vetül ki: a
manökenek éppúgy az ő bűnös képzelgéseit ad-
ják elő, minta rokokó hölgyek, s Ézsaiás apoka-
liptikus látomásai is mintha Nizsinszkijből sza-
kadnának ki. Ám ha a szereplők Nizsinszkij ben-
sőjének megtestesítői (vagyis a világ az ő kiára-
dása), akkor maga Nizsinszkij sem más, mint a
többieknek, azaz a világnak a sűrítménye. Való-
ban „mindenki". Legelső megszólalása így
hangzik: „egyszerű vagyok". S a legvégén ezt
mondja: „minden ami van / al-la-la-Il-la / nem
szörnyűség hanem öröm." A világ őbenne talál
magára; az ő szenvedése váltja meg annak bor-
zalmát, s fordítja rettenetét örömbe. A beavatás
egy misztikus pontban (az egyszerűségben) ve-
szi kezdetét, s a világ labirintusán áthaladva
ugyanabban a misztikus pontban teljesül be: a
mindenségben. Jeles a szenvedést az öröm lá-
tószögébe helyezi, anélkül, hogy egy pillanatra is
felmentené, vagy igazolást keresne rá. De felvil-
lantja azt a mély, zsigerekben működő reményt,
amit Csehov három nővére érez: hogy egyszer
talán lesz magyarázat a szenvedésre is. Jeles
Nizsinszkije egyszemélyben szenvedő és meg-
váltó; a mindenség rejtélyes magáratalálásának
a megtestesítője. Az átváltozás ünnepe ez a drá-
ma; az önmaga farkába harapó kígyónak, az
Uroborosznak az ünnepe. Megidézése mindan-
nak, ami van; s ráébredés arra, hogy mindez: „én
vagyok".

E tanulmány végső megfogalmazásában segítségemre voltak Forgách
András Egerváron szóban elhangzott gondolatai. Utólagos köszönet
értük. F. F. L.


