
1030 

Perneczky Géza

„NEKEM VÉR HELYETT IS 
NYELV FOLYIK AZ EREIMBEN”

El Kazovszkij mûvészete és különös személyisége

2008 szeptemberében a budapesti Nemzeti Színház elôcsarnokában szokatlan bemu-
tató nyílott. Egy kamarakiállítás festményeinek a társaságában egy körülbelül öt méter 
magas sötét színû plasztikai mû volt látható, egy lemezekbôl kimetszett és háromdi-
menziós szoborrá összeszerelt állatfigura, amely ülô kutyára vagy sivatagi kalandozásai 
közben megpihenô sakálra hasonlított, de azt is fel lehetett tételezni róla, hogy talán 
medve, esetleg a fülét feszült figyelemmel magasba meresztô nagymacska, például 
oroszlán. 

Ha valaki e mesebeli lény hovatartozását firtatta, akkor azt a választ kaphatta, hogy 
ez a figura El Kazovszkij névjegykártyával felérô logója, emblémája. Azok persze, akik 
a nagyközönség tájékozottabb rétegéhez tartoztak, minden útbaigazítás nélkül is tudták, 
hogy mirôl van szó. Az ülô kutya vagy ahogy e szfinxszerû lényt megalkotója nevezte, 
a „vándorállat” ugyanis az 1970-es évek második felétôl kezdôdôen egyre gyakoribb 
szereplôje lett a magyar fôváros kiállítótermeinek. Megfestve ott ôrködött El Kazovszkij 
csaknem valamennyi képén, és ott sötétlett a hullámpapírból vagy falemezekbôl kivágott 
sziluettje az installációs kompozíciók kisebb-nagyobb tárgyakból, színes szalagokból 
vagy baldachinszerûen lebegô textíliákból felépített együtteseiben is. És mivel El Ka-
zovsz kij színházi díszleteket is tervezett, és zenés pantomimok és kosztümös opera-elô-
adá sok keverékének ható performance-okat is rendezett (három évtizeden át évente 
legalább egyet!), ez a különös állatalak a performance-ok és színpadi rendezvények 
látogatói számára sem maradt ismeretlen.

2008-as változata, a szokatlan méretekben kivitelezett sötét monumentum ott, a 
Nemzeti Színház foyer-jában gyászt hirdetett – 60 éves korában elhunyt a mesebeli lény 
kitalálója és gazdája, El Kazovszkij. Csak kevesen tudták, hogy egy idô óta rákos volt, 
a hír tehát általános döbbenetet keltett. És szinte sokként hatott az is, hogy a gyászje-
lentésekben több évtized után elôször bukkant fel a neve újra abban az eredeti alakjában, 
ahogy például a középiskolai bizonyítványaiban szerepelt, vagy ahogy a budapesti 
mûvészeti fôiskola hallgatóinak a névsorában olvasható volt: Jeléna Kazovszkaja.

Már rég hozzászokott ugyanis a magyar mûvészeti élet ahhoz, hogy az orosz szárma-
zású mûvésznô – nyilvánvalóan El Liszickij példáját követve – a keresztnevét Elre rövi-
dítette, és azt is elkönyvelték, hogy megtetézte ezt azzal, hogy hímnemû formában írta 
a családnevét. Idôvel az a felfogás vált elfogadottá, hogy El Kazovszkijt szerepjátszó 
lénynek kell elfogadni – olyannak, akit eredetileg Jelénának hívtak, de aki az évek fo-
lyamán nagy mûgonddal saját magát is mûalkotássá formálta. Ehhez tartozott például 
az, hogy baráti körét rávette, hogy ne csak „El”-nek szólítsák, hanem váltakozva a 
legkülönbözôbb egyéb neveken is – egyik kedvenc költôje, Jeszenyin után például 
Szerjózsának, vagy kedvenc filmje, a ROCCO ÉS FIVÉREI alapján „Alain”-nek, e film fô sze-
rep lôje ugyanis Alain Delon volt. Mint egy garabonciás diák, stilizált ruhákban, majd-
nem hogy jelmezekben járt, és ezeknek köszönhetôen inkább hasonlított fiúra, mint 
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lányra. Láthatólag arra törekedett, hogy a külvilág is ilyen stilizált lénynek fogadja el, 
és hogy környezete komolyan vegye az általa kreált külsô látszat, az öltözék szerepét. 
Hogy mennyire ôrizte meg a ruha alatt eredendô nôi valóját, vagy hogy mennyi igazság 
volt azokban a sejtésekben és feltevésekben, amelyek arról szóltak, hogy legbelsôbb 
lényével szenvedélyes érzelmi életet élô, könnyen sebezhetô személyiség, aki védeke-
zésként alkotta meg ezt a stilizált külsô látszatot, az magánéletének a titka maradt 
mindvégig. 

Annyi biztos, hogy kifejezetten szép, nagyon nôies alkat volt, és ez a lányos szépség 
és fiatalos frissesség a magára öltött jelmezek alatt elkísérte ôt haláláig. Legendák ke-
ringtek egy nagy szerelemrôl és arról, hogy évtizedeken át ebbôl az emocionális élmény-
bôl táplálkozott mûvészete is. Biztosat azonban senki sem tudott. Ellenôrizhetô isme-
retek hiányában csaknem mesebeli kép alakult ki róla, és ebben El Kazovszkij, a rejté-
lyes szfinx, ott állt azoknak a sivataghoz hasonló tájaknak az egyikében, amelyek fest-
ményein is gyakran szerepeltek. Mellette pedig ott ült, ott guggolt az a kisebb szfinx, 
az otthonát sehol meg nem lelô, örök keresésre és szemlélôdésre ítélt vándorállat is, 
akit a tájaiba szokott belefesteni.

Maga El Kazovszkij, ha meginterjúvolták, mindig azt hangoztatta, hogy ôt elsôsorban 
nem is a festészet érdekli. Hanem mi? „Nekem vér helyett az ereimben is nyelv folyik” 
– hangzott ilyenkor a válasz. És elmondta, hogy az orosz nyelvre gondol, hiszen oroszul 
írja a verseit. Hol vannak ezek a versek, és mirôl szólnak? Miként lehetne ôket megis-
merni? El Kazovszkijt a hozzá közelebb állók úgy ismerték, mint aki mindig nagy 
kulcscsomókkal a zsebében járt-kelt a világban. Bele kellett hát törôdniük abba, hogy 
a kulcsok közül néhány nyilvánvalóan azokhoz a fiókokhoz tartozott, amelyekben a 
verseit tartja elzárva.

Amit tárva-nyitva hagyott, és ahová mindenkinek szabad belépése volt, az mûveltségé-
nek és ismereteinek a tárháza volt. Budapest legintenzívebb, legtürelmesebb és legfá-
radhatatlanabb társalkodója – így vélekedtek róla mûvészek, kritikusok, egyetemi 
professzorok és filozófusok. Hajnalig tartó beszélgetések fôszereplôje, motorja volt, aki, 
miután már mindenki fáradtan dôlt ki mellôle, éber kíváncsisággal kutatott újabb 
partnerek után.

Szomjúhozta mások véleményét, kíváncsi volt a többiek gondolataira, mintha csak 
azt az irreális feladatot tûzte volna maga elé, hogy megválaszolja a kétmilliós város 
lakóinak a kérdéseit és kételyeit. Ha intellektuális problémákra, természettudományos 
vagy humán témákra terelôdött a szó, senki nem volt képes rá, hogy lépést tartson vele, 
ilyenkor El Kazovszkij türelmes, de elképesztô tartalékokkal rendelkezô beszélgetôtársnak 
bizonyult. Volt a maximalizmusában valami valószínûtlen, mintha tényleg a vadállatok 
testvéreként jött volna a világra, és mintha még mindig az Urál rengetegeiben bolyon-
gana, azokban az erdôkben, amelyeknek a közelében töltötte kiskamaszkorának néhány 
esztendejét. Hogy kielégítse intellektuális éhségét, a hiúzok vadászszenvedélyével járta 
az esti fényekbe öltözött nagyváros kávéházait vagy bagolytermészetû, az éjszakai órák-
ban is ajtót nyitó barátait. De ugyanilyen fáradhatatlan intenzitással látogatta a mo zi-
elô adásokat is, egy-egy filmet képes volt egymás után tízszer-tizenötször is végignézni. 
Ha érdekelte egy újszerûen rendezett balettbemutató, akkor azonnal csomagolt, mert 
az ilyen kérdésekben nem ismert lehetetlent. Ha úgy hozta a sorsa, egy ilyen színházi 
élményért akár Londonig utazott.

Kiszolgáltatottnak csak ritkán látszott. Akik közelebbrôl ismerték, azok tudták, hogy 
egy láthatatlan háló foglya, mert a görög irodalom- és mûvelôdéstörténet nagy csodá-
lója. Ez az elkötelezettség azonban nem volt akadémikus. Az antik világot inkább a 
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romantikusok szerelmes elfogultságával nézte – ez abban is megmutatkozott, hogy 
megpróbálta a hellén életérzést személyes élményévé, már majdnem a személyes éle-
té vé tenni. Édesanyja meséli, hogy kislányként sem babázott. Mik voltak hát a játékai? 
A görögök – így a válasz. Például színes textíliákból térképet rakott ki a földre, az Égei-
ten ger partvidékét; egy-egy kendô jelképezte ilyenkor a hegyeket, a Kis- és Nagy-Olim-
puszt. Ha pedig a lakásban valamelyik figyelmetlen felnôtt jártában-keltében nem vigyá-
zott, és rálépett a kiterített domborzatokra, akkor Jeléna, akinek számára ez a ken dôkbôl 
kirakott fikció valóságos világnak számított, kétségbeesetten felsikított: – Isteneken 
tapostok! Hát nem látjátok? 

*

Bizonyos, hogy gyermekkora egész késôbbi életét meghatározta.
Az ókori klasszikusok világába úgyszólván beleszületett, mert anyja, Irina Szergejevna 
mûvészettörténetet tanult, és amikor a kislányát világra hozta, már az államvizsgájára 
készült, ehhez pedig a leningrádi Ermitázs görög–római és egyiptomi osztályán talált 
anyagot. Amikor a szülési szabadsághoz hasonló vizsgahaladékról újra visszatért oda, 
a két-három éves gyermekét is magával vitte. A kis Jeléna napközben az Ermitázs föld-
szinti termeiben játszott, a görög szobrok közt szaladgált. 

Az anya úgy emlékszik vissza ezekre az évekre és a kislánya játékaira, mint valami 
különös óvodára, ahol a gyerek élô emberek helyett a klasszikus szépségeszmény már-
ványszobraival társalkodott és hancúrozott. Visszatekintve e képre úgy vélte, hogy ez 
lehetett az az idô, amikor szinte méregként szívódott a kislány vérébe a szépségnek és 
a tökéletességnek a görögök által kanonizált formája. És talán ezzel a rendhagyó gye-
rekkorral magyarázható az is, hogy El Kazovszkij késôbb, felnôttként is olyan szokatlan 
erôvel kötelezte el magát a számára fontos ügyeknek, hogy olyan magasra emelte a 
mércét, és hogy a maga elé tûzött célok elérésének kérdésében soha nem ismert komp-
romisszumot. Nagyon is hihetô, hogy a késôbbi esztendôk számára már gyermekkorá-
ban begyûjtötte az alapvetô mûveltségi anyagot. Szokatlanul koraérett gyereknek szá-
mított – négyévesen tanult meg olvasni, hat-nyolc éves korára pedig az anyja segítsé-
gével már megismerte a görög irodalom klasszikusait, mítoszokat, drámákat lapozgatott, 
és már olvasta Tolsztoj vagy Dosztojevszkij mûveit is. Intellektuális képességeit részben 
az apjától, Jefim Jakovlevics Kazovszkijtól örökölhette, aki nagy tekintélyû fizikus volt. 
Az apa azonban már igen korán magára hagyta a fiatal családot, ugyanis hosszabb idôre 
egy kínai egyetemre hívták meg, és mire onnan Leningrádba visszatért, felesége, Irina, 
már azzal fogadta, hogy szeretne elválni tôle. Ennek hátterében az állt, hogy a magára 
maradt fiatalasszony közben egy Leningrádban tanuló magyar építészhallgatóval kö-
tött barátságot. Az akkori nagyon körülményes viszonyok között azonban beletelt még 
to vábbi két esztendôbe, mire kimondták a válást.

Hat-hét éves lehetett Jeléna, amikor édesanyjával együtt elhagyta a híres apa lenin-
grádi otthonát, és az Urálban élô nagyszüleihez költözött. A változás nem jelentette azt, 
hogy elapadt volna az a forrás, amibôl a humán mûveltsége táplálkozott. Igaz, hogy 
anyai nagyapja mûszaki ember, vízierômûvek tervezôje, hidrológus volt, de emellett 
nagy humán mûveltséggel is rendelkezett, nem tudta volna elképzelni például az életét 
francia nyelvû olvasmányok vagy a kamarazenélésben való aktív részvétel nélkül – vo-
nósnégyeseket szervezett, azokban játszott, brácsázott. Jeléna édesanyja innen, az Urálban 
lévô Nyizsnyij Tagilból ment aztán férjhez Magyarországra, a kislány azonban még né-
hány évre a nagyszüleinél maradt, és csak középiskolás korában, tizenöt évesen követ-
te anyját Budapestre. 
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Új otthonában kényelem és nagy mozgásszabadság várta. Magyar mostohaapja ekkor 
már egy budapesti épülettervezô intézet igazgatójaként dolgozott, a késôbbi években 
pedig a város egyik vezetô köztisztviselôje lett. Jeléna középiskolásként még nagyon 
ingadozott a tekintetben, hogy milyen pályát is válasszon. Imponált neki a leningrádi 
édesapja tudása, aki a család Budapestre szakadt részét idônként meg-meglátogatta. 
Ezért nem csoda, ha egy ideig az elméleti fizika vagy a kozmológia kérdései foglalkoz-
tatták, és arról ábrándozott, hogy ô is fizikus lesz. Ugyanakkor azonban egyre erôsebbé 
vált benne a mûvészetek iránti érdeklôdés is, így például voltak idôszakok, amikor arra 
gondolt, hogy filmrendezô lesz. Végül a képzômûvészpályát választotta, és a budapes-
ti képzômûvészeti akadémia festô szakára felvételizett.

Életének legboldogabb korszaka azonban valamivel korábbra datálható, mert ez a 
boldog idôszak a nagyszüleinél töltött Nyizsnyij Tagil-i esztendôk voltak. Nem csak 
mûvészetkedvelô nagyapját szerette nagyon. Nagyanyja Szibériából, Tomszkból szár-
mazott, és a második világháború idején a frontkórházakban dolgozó orvosnô volt. Ez 
az asszony a messzi keletrôl, a szibériai parasztcsaládok életébôl sok erôt, biztonságér-
zetet hozott magával, és ebbôl valamennyit unokájának is átadott – Jeléna késôbb 
gyönyörû történeteket mesélt a nagyanyjáról. Ezek közül szájról szájra szálló legenda-
ként terjedt tovább Budapesten az az álom, amelyet nagyanyja még kisgyerekkorában 
látott. Elôzménye az volt, hogy egy tífuszjárvány idején több idôsebb testvére közül 
egyedül ô, a legkisebb gyerek maradt életben. Nem sokkal ezután álmában ingoványos 
mezôn járt, és amikor süllyedni kezdett alatta a talaj, olyannyira, hogy egyre mélyebb-
re merült el benne a lába, színes szalagok gördültek alá az égbôl. Feltekintve a Szûzanyát 
látta, aki a kislányt azzal biztatta, hogy csak kapaszkodjon meg a szalagokban, húzza 
fel magát, ô majd segíteni fog. Késôbb aztán katonaorvosként sem félt semmitôl – ahogy 
ô maga szokta mondani, azért, mert tudta, hogy akár berepülô pilóta is lehetne, nem 
történhetne vele semmi baj, hiszen felsôbb hatalmak oltalma alatt áll.

Jeléna késôbb, felnôttként sokat küszködött a hit kérdésével, szeretett volna úgy hinni 
a halál utáni életben, ahogy azt nagyanyjánál látta – de nem tudott. Apjától, a fizikustól 
átvett ismeretei arra tanították, hogy a világegyetem roppant dimenzióihoz mérten a 
földgolyó élete is csak egy másodperc, és azután hamuként szóródik szét a bolygórend-
szer a világûr hideg és üres aklában. Mennyivel rövidebb, milyen kifejezhetetlenül 
parányi akkor az ember élete, aki a föld történetének is csak egy elmondhatatlanul 
kicsiny szakaszát éli meg! Jeléna – ahogy ezt a vele folytatott beszélgetések tanúsítják 
– elsôsorban idôt, sokkal több idôt kért volna az élettôl, és úgy perlekedett a sorssal, 
mintha esélye lenne rá, hogy belenyúlhasson a világegyetem építményének rejtett di-
menziói közé. Nem nyugodott bele, nem engedte, hogy az elmúlás gondolata rutinkér-
déssé fakuljon, ezért aztán – szinte gyermeki makacssággal – újra és újra felvette a pert 
az egész világgal. Abszurdnak, mi több, nevetségesnek tûnhetett volna mindez, ha nem 
az ô szavaival történt volna – így azonban megrendítô monológként hatott e dac. Fe-
led hetetlenné tette az a verbális készség, amellyel szokatlan erejûvé tudta fokozni gon-
do latainak az evidenciáját. Okfejtései és a vele készített interjúk igen gyakran esztétikai 
és filozófiai szintû dialógusokká emelkedtek, nem csoda hát, ha egy idô után az irodal-
mi és társadalmi lapok legolvasottabb közleményei közé kerültek. Még a mû vész dip loma 
el nyerése elôtt kiérlelte azt a festôi stílust, amelyhez aztán mindvégig hû ma radt – csak-
hamar sikeres kiállító mûvész lett belôle. Ettôl kezdve El Kazovszkijt tekintély ként ke-
zelték, megnyílt elôtte a világ. Oroszul írt verseit azonban soha nem publikálta.
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A vizuális mûfajok közül a festészet mellett az installációs és szcenikus mûfajok érdekel-
ték a leginkább, s ezek közül a Dzsán-panoptikumoknak nevezett performance-ai váltak 
valóban nagyon emlékezetessé. Minden egyes ilyen rendezvény tulajdonképpen ugyan-
annak a végtelen történetnek egy-egy újabb fejezetét mesélte el. Az elôadások rendsze-
rint lépcsôs felépítésû térben játszódtak, antik színházak nézôterére emlékeztettek. 
Bizarr, egzotikus hatású rekvizitumok közt jelentek meg benne azok a mesealakokhoz 
hasonló szereplôk, akik El Kazovszkij ismeretségi körének a legfiatalabbjai közül verbu-
válódtak: színes leplekbe burkolt ifjak, fátyolos fényudvarban fürdôzô leányzók. A hát-
térben balettszínpadok fehér tütüjébe öltöztetett táncosnôk, a HATTYÚK TAVÁ-ból ideköl-
csönzött figurák végezték sztereotip mozgásukat, a lépcsôs tér grádicsain kúszva pedig 
partra vetett sellôk és rángó mozgással helyüket változtató kimérák ismételgették gya-
korlataikat. Napszakokat megszemélyesítô párok, a fény és a sötétség szüntelen válta-
kozását jelképezô alakok lassan lengô, monoton ritmusú helycserés mozgása egészítet-
te ki ezt a látványt. Ebben a különös térben zajlott aztán a játékmester vezetésével – ez 
maga El Kazovszkij volt – a szépség kultuszának a szertartása.

Egy-egy különösen tetszetôs küllemû ifjú kiválasztása, felöltöztetése, megkoszorúzá-
sa és idolszerû szerepbe állítása, mondhatni: bálványozása volt az események vezérfo-
nala. A játék elôrehaladtával azonban a kiválasztott bálvány kopni kezdett, de mielôtt 
végleg összeomlott volna, a forgatókönyvhöz híven díszeit hullató, roskatag szoboralak-
ká vált. A romantikus zene nagyjainak hasonló hangulatú muzsikája kísérte az esemény-
sor vontatott ritmusú elôrehaladását. Szótlan, pantomimszerû játék volt minden ilyen 
este, álomszerû vízió, a közönségét is elzsibbasztó, csaknem egyórás idôtartamú játékká 
táguló ringás. És minden egyes misztériumjáték végén megválaszolatlan maradt a 
kérdés: vajon a játékok címében szereplô Dzsán valóságos, élô személy-e? Tulajdonképpen 
kinek szól az elôadás?

A feltoluló kérdéseknél azonban mindig erôsebbnek bizonyult e játékok közvetlen 
ér zéki hatása. Lehet, hogy a bennük szereplô motívumok ismerôsek lehettek a múzeu-
mok ból is a közönség számára, ez a körülmény azonban elvesztette fontosságát a frissen 
felhordott színek bengál fényû ragyogása és a félmeztelen testek borostyánkôhöz méltó 
iz zása láttán. Kitûnt, hogy El Kazovszkij képzeletvilágában az antik mitológia figurái 
ugyanazzal a friss fénnyel, a viaszos tapintású festékek ugyanolyan mély teret adó és me-
leg felületet éreztetô hamvával rendelkeztek, mint amilyen fény és melegség tette ele-
ven né egykoron az egész görög kultúrát. A játék folyamán csak egy olyan mozzanat volt 
megfigyelhetô, aminek kevés köze lehetett az antik világ emlékanyagához, és ez a fáj-
dalom volt, az egész szertartás menetét meghatározó lassúság, a beteljesülés után vágyó, 
de azt soha el nem érô testek vontatott mozgása, panaszossága. Mintha belsô sebhegek 
gátolnák a szereplôket abban, hogy azt tegyék, amihez leginkább kedvük volna. Legalábbis 
így érezhette a Dzsán-panoptikumok közönsége. Vajon elégséges magyarázatul szolgált 
ehhez a hatáshoz az, hogy El Kazovszkij Berlioz nosztalgikus hangszerelésû szimfonikus 
freskóit vagy Mahler könnybe, elcsukló zokogásba fulladó kávéházi keringôit választot-
ta kísérôzenének? 

Maga a játékok megalkotója és vezetôje többször beszélt arról, hogy minden élôlény 
közül az ember az, aki a legtöbb fájdalmat tudja elviselni. De mintha nem is a testi fáj-
da lom lett volna az, amire eközben gondolt. És felmerülhet a kérdés, hogy ki vagy mi 
okozza ezt a fájdalmat, ránk mért sorscsapásról van szó, vagy magunk választotta kínról, 
a mélység és magasság megjárását lehetôvé tevô önkéntes próbáról? Az El Kazovszkij-
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re cepció egyik legfigyelemreméltóbb tanulmánya, Rényi András írása is hasonló kérdé-
seket feszeget, ennek címe: EL KAZOVSZKIJ KEGYETLEN TESTSZÍNHÁZA. Rényi elemzése a já ték 
ambivalens voltának a megfigyelésére épül, arra, hogy a Dzsán-panoptikumok színpa-
dán a szereplôk nem csak szimbolikusan, vagyis a szerepük alapján, hanem valóságosan 
– fizikailag és egzisztenciálisan is – kiszolgáltatottakká váltak, hiszen a túlfokozott szép-
ségnek és a levetkôztetéssel egyenértékûvé váló „felöltöztetésnek” ez a pantomimikája 
végül a nézôközönség „prédájává”, erotikus tekintetének a magatehetetlen tárgyává 
tette a játék szereplôit. Tudták ezek a szereplôk, hogy „saját maguknak is mennyire 
fáj nak”? Megértették, hogy hosszadalmassá nyújtott utazásuk, amely a színpad egyik 
sar kától a másikig vezet, egy fájdalmas élet, egy elnyújtott szenvedéstörténet szimboli-
kus megismétlése is lehetne? Vagy csak öntudatlan eszközök voltak a játékmester kezé-
ben, és animális alázattal teljesítették be azt a sorsot, amelyet a misztériumjáték forga-
tókönyve írt elô a számukra?

Autonóm lényként csak El Kazovszkij, a játékmester járt-kelt a színen, aki hol mint 
ten gerésztiszt (látcsôvel), hol mint a festményeirôl is jól ismert vándorállat (ilyenkor 
egy ragadozó maszkjában) vezette a színen folyó játékot – mintha ô maga lenne egy 
sze mélyben a játék közönsége, sôt a romok eltakarítója, a mítoszok temetkezési vállalko-
zója is. A játék lassú ütemébe bekapcsolódva egy-egy gesztusával adott néha új irányt s 
új impulzusokat a körülötte pergô eseményeknek, majd újra és újra szeméhez emelte 
a távcsövét, és így pásztázta végig a kiteljesedés, a végsô csend felé haladó látványt. Az 
ilyen pillanatokban szó szerint is magára vette a hírhedt ragadozó, a színházi közönség 
„ezer szempárának” a szerepét – elôjátszotta a nézôseregnek a voyeurt, szinte felszólí-
totta ôket arra, hogy vegyenek részt ôk is az elôadás megformálásában, hiszen abban 
– végsô soron – minden nyitott, minden megtörténhet. Szabad a gazda, mert minden 
azzal a dramaturgiai szabadsággal keres utat magának, ami a performance-ok mûfaji 
sajátja. Nem csoda, hogy sokan úgy érezték, a szépség szertartása tulajdonképpen játék 
a végzettel, a halállal. 

El Kazovszkij késôbb elôkerült verseinek egyike, az ÚJ HATTYÚK TAVA talán nem ad 
vég  leges választ arra a kérdésre, hogy milyen gondolatok irányíthatták a Dzsán-pa nop-
ti kumok megalkotása közben a fantáziáját, de kijelölheti a találgatások irányát: „...И 
на сцене и на деле / Лебеди нам обманули, / Сказка – вечно под прицелом, / И кругом за-
ли та кровью, / Дело раз имеешь с телом, / Все кончается любовью...” (Értelemszerûen 
for dítva: „A színpadon is, az életben is becsaptak minket a hattyúk, meséjük mégis örökre ott a 
célkeresztben, mert ha testtel van dolgod, szerelemmel van mindig dolgod, akkor pedig körös-körül 
minden vérben ázik.”)

*

A festô El Kazovszkij legemlékezetesebb alakját volt fôiskolai mestere, Kokas Ignác 
teremtette meg, de csak szavakkal, egy beszélgetés során. 

Elmondta, hogy a fôiskolai képzés utolsó esztendeiben volt Jeléna az ô tanítványa. 
Ez volt az az idô, amikor a fiatal lány mûvészként is magára talált, és váratlan gyorsa-
sággal és határozottsággal vált ki a tanítványok közül. Ha dolgozni kezdett, egyetlen 
nap alatt hat-nyolc képet is megfestett, ha pedig beszélgetésbe elegyedett, úgy állt elébe, 
mint aki sisakrostély és kard nélkül is párbajra készül. A tekintetével fogta fel a feléje 
irányuló szavak élét, miközben testtartását, egész alakját a várakozás és a figyelem ke-
rítette hatalmába. Kokas találó képet keresett, amihez a látványt hasonlíthatná: „Ahogy 
ilyenkor elnéztem, úgy éreztem, mintha Michelangelo Dávidjának a húgát látnám.”
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Mi köze volt a festô El Kazovszkijnak, ennek az eltökélten a világ szemébe nézô és 
örökké fiatalnak tûnô lénynek ahhoz a másik El Kazovszkijhoz, aki a pantomimok 
mesterét játszotta? Ahhoz a távcsöves kapitányhoz, aki olyan rítusokat varázsolt a szín-
re, melyek elmosódottságukkal, ôsziesen festett fényükkel vagy a szeptemberi esték 
melegének a fojtott, túlérett atmoszférájával úgy hatottak, mintha távoli harangszó 
kongása sodorta volna ôket a nézôközönség ölébe?

A kezdetek esztendeiben még nyilvánvaló volt, hogy közös tôrôl metszi El Kazov -
szkij e virágokat, az élénk színû festményeket és a homályosabb, bódítóbb tónusú perfor-
mance-okat. Fôiskolás éveinek kedvenc témái ugyanis olyan csendéletek voltak, ame-
lyekben fontos szerepet játszottak a nagyanyja álmából kölcsönzött szalagok. Ekkor 
még a festményeken is színes szalagokkal átfont emberi testek játszották a fôszerepet, 
és ugyanilyen szalagokkal át meg átkötözött csendéleti jelenetekbôl építette fel azokat 
az installációit is, amelyekbe csak néhány színpadi szereplôt kellett még beállítania 
ahhoz, hogy performance-ok megrendezésére váljanak alkalmassá. Ám lassacskán elvált 
a festmények dinamikusabb stílusa a háromdimenziós jelenetek és a színes textíliákkal 
díszített emberi testek opálos fényû, zsibbadt színpadától. Az egyik, a képek sora, inkább 
a mindennapi kommunikációt szolgálta – sorozatban készültek az ilyen festmények. 
A másik tartományra, a sorsok és álmok performance jellegû felidézésére sokkal rit-
kábban került sor, azok az ünnepnapokra voltak fenntartva. És ezek a performance-ok 
már nem meséltek, nem kommunikáltak, hanem csak reflektáltak, és tényeket demonst-
ráltak. Mintha El Kazovszkij ilyenkor egy mély tó fodrozódó tükrére lépett volna, ahol 
aztán az egyensúlyát megtalálva maga mellé hívta volna a vendégeit is, hogy a mélybe 
mutathasson: tulajdonképpen ez vagyok én, mert alattam, ott, a hínáros fenéken élnek 
azok az elvarázsolt lények, amelyekbôl táplálkozom. Látjátok, belátjátok hát, hogy e 
szörnyek mennyire hasonlítanak hozzátok?

Nem mintha a festményeken nem szerepeltek volna hasonló teremtmények – azokat 
is benépesíti egy jól körülírható mesés társaság. És ezeken is felfedezhetô egy félreért-
hetetlenül erotikus motívum, egy férfialak felsôteste, amely hol fájdalmas ívben meg-
hajolva, hol pedig mintha elektromos ütés érte volna, a magasba szökkenve jelenik meg 
a képeken. Ez a vissza-visszatérô akt – egy töredék, egy torzó – arról vall, hogy az olaj-
képek nem szakadtak el teljesen a Dzsán-panoptikumnak nevezett játékok világától, 
hanem csak annyi történt, hogy fôszereplôjük, a kulcsfiguraként is felfogható férfiakt 
itt jellé tömörült. A végletekig redukált formává vált.

Nem lehetetlen, hogy ezt a jelzésekkel megelégedô, a hieroglifák tömörségére em-
lé keztetô fogalmazásmódot is gyerekkori emlékek hozták fel a mélybôl, mert azok a 
tárgyak és figurák lehettek az elôképeik, amelyeknek – akárcsak a görög mitológia 
alakjainak – az Ermitázs földszintje adott otthont. A görög osztály mellett van ugyanis 
az egyiptomi gyûjtemény. Igen, Egyiptom szófukar mûvészete diktálhatta e szikár for-
mákat, és az ôskeresztény századok sivatagi melegében aszalódott kopt szôttesek mo-
tívumai adhatták hozzá a hátteret, a tájat. Ha emberi figurákat látunk El Kazovszkij 
képein, akkor azok angyalt, esetleg ôrangyalt jelentenek, és azért hatnak néha olyan 
hatalmasnak, mert az alakjukat megduplázzák a testüket hátulról megtámasztó palán-
kok, a földet söprô erôteljes szárnyak. Repülésre képtelen változataikat párkának ne-
vezte a megalkotójuk – kezükben ott az attribútum, az orsóról lepergô fonál. Néhány 
újra és újra visszatérô alak két karja pedig – könyöktôl kezdôdôen – két veszélyesen 
kifent kaszapengét formál. Az állatvilágot hattyúkká varázsolt balerinák képviselik, vagy 
(hiszen fordítva is olvashatjuk ôket:) táncosnôkké stilizált, elnyújtott testû hattyúk. Ha 
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pedig disszonáns riadalom formálja át a kompozíciót, akkor e jószágok szirénekké, 
felfújt madarakká, túzokszerû, termetes tollas jószágokká válnak. Már nem hattyúk, 
hiszen inkább hasonlítanak piaci pultra fektetett libákra.

Ebben a manézsban szokott üldögélni El Kazovszkij alteregója, a sakálhoz is hason-
lítható vándorállat. Maga is csak csurgó festékfolt, a kénsárga háttér színeivel és a 
foszforeszkáló fényû égbolt palástjával éles kontrasztot képezô fekete maszat – nyilván-
való, hogy nem más, mint a mûvész gondolatainak nagyvonalúan odavetett, vázlatosan 
jelölt árnya. Egyébként pedig minden egyes kép akár egy megrakott asztal: tárgyak és 
tájként felfogott színmezôk együttese. A tekintet messzire elkalandozhatna, ha meg-
próbálná összeolvasni e látványt: fekete ciprusok kísérik a kanyargó utakat, kendôkhöz 
vagy cipókhoz hasonló felhôk tagolják az égboltot, és dombok, lépcsôsen emelkedô 
vetôdések, szögletesen tektonikus formák magyarázzák a tájat. Mégis, minden tájképi 
részlet ellenére inkább hasonlítanak e képek csendéletekre, mint tájra vagy mitológiai 
szereplôkkel benépesített bukolikus jelenetekre. Mert csend üli meg a színteret, nincs 
rajta világosan leolvasható mozgás. Ha pedig mégis úgy érezzük, hogy feszül, mozdul-
ni akar a kép, akkor az elsôsorban a kompozíciók rögtönzöttségének vagy a festék fo-
lyékony anyagának a hatása. Néha mintha a képek alkotója a markából eresztette volna 
ki a homokot, szélfútta halmokra vagy vándordûnékre emlékeztetnek a formák. Másutt 
pedig maga a festék anyaga indul mozgásnak, fröccsen, érzéki örömöket imaginál. El 
Kazovszkij soha nem nyilatkozott a kortárs mûvészetrôl, de lehet, hogy hatottak rá a 
bécsi akcionisták, mert az ô heves festésmódjukra emlékeztetnek a szabadon csorgó 
kontúrvonalak és (mintha felborult volna a vödör) a lávafolyamhoz hasonló, színes 
kátrányként a képre ömlô festéktócsák. 

Feszültség és türelmetlenség érezhetô a festmények létrejöttének a hátterében is. 
Mert szemben a performance-ok gondosan megkomponált felépítésével, ezek a képek 
gyorsan tovasuhanó ötleteknek adnak formát. Olyanok, mint a palatáblára rajzolt váz-
latok, hiszen ahogy elkészültek, már akár le is törölhetné ôket egy türelmetlen kéz, 
hogy a következô jelenettel próbálkozzon. És az is felmerült a kiállításairól szóló recen-
ziókban, hogy El Kazovszkij képei elôtt állva a populáris kultúra képregényeire gon-
dolhattak a nézôk, hiszen a festmények azt a benyomást keltették, mintha comics-füzetek 
kockái volnának. Ezt sugallták az erôs, plakatív színek, de még inkább így hatott a je-
lenetek beszédes, mesés jellege. Hogy pontosan mirôl szól a történet, azt persze lehe-
tetlen volt kitalálni, de hogy a sztori továbbmesélhetô lenne, az leolvasható volt a 
képekrôl. Egymás mellé állítva akár frízt is alkothatnának ezek a képkockák, és a ben-
nük szereplô alakok, ezek a hieroglifaszerû lények – akár csak egy szöveges történet 
fôszereplôi, ha úgy tetszik: betûi, szóalakjai – újra és újra felismerhetôk lennének rajtuk. 
Feltûnô ennek a jelrendszernek a tömörsége és szûkszavúsága. Ha összeszámlálnánk, 
legfeljebb két tucat visszatérô alakot vagy motívumot találnánk, ennyi címszóval kelle-
ne megelégednie egy belôlük összeállítható szótárnak.

Itt vagyunk El Kazovszkij képzômûvészeti munkáinak a gyökerénél. Amire vis sza ve-
zet hetôk ezek a képek, az ugyanaz, mint amit a verseirôl is vallott: „nekem vér helyett is 
nyelv folyik az ereimben”. Igen, szavak, illetve ôket pótló piktogramok, nyelvi elemek 
népesítik be a festményeket is. A nyelv üli itt diadalát – úgy tûnik, hogy minden, amit 
El Kazovszkij alkotott, végsô soron írás és olvasás. Ez különbözteti meg a munkáit a 
szürrealizmus festészeti világától vagy a metafizikus festészet, például Chirico és Carra 
delejes napsütésbe fagyott csendéleteitôl is. Amelyek – valljuk be – idôben is és térben 
is nagyon messzi párhuzamok volnának. A rock- és a punkzene hallucinációinak volt ô 
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a kortársa, és akik ismerték, tudják, hogy szívesen öltött magára heavy metal szerelést 
vagy punkruhát. Ami pedig a képeit illeti, azok is ilyenfajta zenére pulzálnak.

Azért különös a teljesítménye, mert olyan évtizedekre esik a mûködése, amelyekben 
az úgynevezett magasmûvészet, tehát a kortárs múzeumok ízléskánonná emelt produk-
ciói vagy a rangos galériákban bemutatott mûvészeti munkák a teljes dematerializáció 
felé haladtak. Elôször minimal arttá vagy konceptuális mûvekké szellemültek át, majd 
pedig elkezdôdött a médiamûvészet diadalútja, az internet térhódítása és a digitális 
kultúra egyszerre nagyon kommersznek és nagyon intellektuális ízûnek ható hegemó-
niája. Ezek az áramlatok nem csak az ábrázolás megszokott módjával vagy az olajfesté-
szet gyakorlatával szakítottak, hanem a múltból örökölt mítoszokat is újakra cserélték 
át. El Kazovszkij azonban megmaradt a görög isteneknél és Csajkovszkij balettfiguráinál 
s hattyúinál, legfeljebb a nézôpontja lett teljesen más. Performance-ainak kegyetlen 
testszínháza vagy olajképeinek aszfaltként forró felülete és éles formákra, a tekintetet 
felsértô vonalakra meg hegyesszögekre épülô motívumvilága egyszerre imaginál riasz-
tó sikolyt és bódult ittasságot. Vak szerelmet és a bálványoktól való józan elfordulást. 

Nem hazudott megoldást, hanem vállalta azt a kort, amelybe beleszületett, és amely-
ben az emberek többsége még mindig olyan nyelvet beszélt, olyan ízlésvilágot képviselt, 
amit tulajdonképpen a XIX. század idiómájának tekinthetünk – vállalta ugyanis a ro-
mantika rekvizitumait, legfeljebb kilúgozta belôlük a pátoszt és az idillekhez vezetô 
hamis logikát. Gondoljuk csak meg, a Hruscsov-korra esett a gyerekkora, a Brezsnyev-
éra küszöbén, még kamaszként lépte át az Urál hegyláncát, az óvilág két kontinensének 
a határvonalát, hogy egy közép-európai ország fôvárosában éljen tovább. És amikor 
már érett mûvész volt, a televízió elôtt ülve, ugyanúgy, mint sok millió más ember, ô 
sem tudta levenni a szemét az égô World Trade Center ablakaiból a halálba ugró áldo-
zatokról. Mindezeket nem elfelejteni, hanem méltóképpen reflektálni, megválaszolni 
akarta. Maximalistának, nehezen kezelhetô embernek ismerték. Másoktól is ezt várta 
el, miközben tagadni igyekezett, hogy fiatalként megejtô szépségû lány volt, késôbb 
pedig egy varázsos hatalmú asszony testében élt. A világgal való kapcsolatainak a min-
dennapi feladatait úgy oldotta meg, hogy megpróbált semleges maszk mögé rejtôzni, 
és onnan kiszólni, onnan kommunikálni. Már kislányként is vonzódott a kosztümös 
szerepekhez, és egész életében színházi díszleteket épített fel maga körül, kamuflázsok 
mögé bújt, vendégruhákban járt. Élete a közhelyszerû helyzetek és a rutinná szürkülô 
emberi kapcsolatok elôli menekülés volt. A nemi sterilitás határáig ment el, hogy 
megôrizhesse intellektuális függetlenségét, azt a belsô szabadságot, amit – nyilván így 
érezte – a külvilág legbanálisabb dolgai s legmegszokottabb reakciói is könnyen felsért-
hettek volna. Egy pszichológiai teszt valószínûleg az autizmussal határos lelkialkatot, 
magas fokú sérülékenységet állapított volna meg nála. Ô, aki egy idôben fizikusnak 
készült, a legegyszerûbb technikai berendezések kezelése elôl is meghátrált, egy kérdôív 
kitöltése vagy egy rutinszerû kalkuláció elvégzése elôtt is kapitulált.

A szabadságot az utazások jelentették a számára, utazni a szó legkülönfélébb értel-
mében. Egy kosztüm kiválasztása, egy idegen személyiség attribútumainak a hordása 
ugyanolyan értékû élmény volt a számára, mint egy messzi város vagy egy egzotikus 
ország meglátogatása. Minél szokatlanabb volt a magára vett szerep, és minél messzebb 
volt a felkeresett táj, annál nagyobbnak tûnt a segítségükkel élvezhetô szabadság is – 
igen, mert annál kevesebbet kellett törôdnie azzal, hogy elrejtse magát. Habzsolta az 
új benyomásokat és a látnivalókat vagy az idegen arcokat és szokásokat, de becsoma-
goltatta és hazavitte magával a vendéglôi étlapok ismeretlen fogásait is. Egy alkalommal, 
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amikor ennek kapcsán felmerült a szó: mohóság, jó ismerôsei csak a fejüket rázták: 
nem volt mohó, egyáltalán nem. Ezeket a dolgokat azért gyûjtötte, azért vette magá-
hoz, mert akarta ôket. És azért volt szüksége rájuk, hogy új és új tartalékokkal tölthesse 
fel azt a buborékot, amelyet azért hurcolt magával, mert abból szívta a szabadság levegôjét, 
a napi rációját.

A legnagyobb utazását – ha szabad így nevezni ezt az inkább elképzelt, mint valósá-
gos affért – mindvégig titokban tartotta. Mert csak nagyon kevesen tudták, hogy Dzsán, 
a pantomimjátékok hôse nem kitalált személy. 

De nem volt teljes értékû valóság sem – csak egy modellre, egy valóban élô, de egyre 
távolabb kerülô férfira ráaggatott köntös, magyarán: egy illúziókból táplálkozó öncsa-
lás. El Kazovszkij szemében talán egy királyi ornátussal felérô képzeletbeli kosztüm, 
egy aranyszálakkal átvarrt palást. És egy imaginárius színházzal felérô játéktér is, amely-
nek az igazi szerkezetét, amíg megalkotója élt, függönyök takarták el az idegen tekin-
tetek elôl. Ez volt a legnagyobb csavar ebben az építményben, a legnagyobb szabású 
kamuflázs. El Kazovszkij a romantikusok eszköztárából kölcsönözte ehhez is a mintát, 
az örök, de reménytelen szerelem motívumát. Nyilvánvaló, hogy nem azzal a szándék-
kal keresett annak idején partnert, hogy visszautasítsák, de úgy tûnik, hogy alkata és 
elvárásainak egész építménye elkerülhetetlenné tette a balsikert. Ami talán egy másik, 
egy titkosan keserédes tartományban akár sikernek is elkönyvelhetô, mert attól kezdve, 
hogy El Kazovszkij megtalálta a csillagát, már tudta, hogy merre kell haladnia. Kér lel-
he tetlen következetességgel építette fel mûvészi karrierjét, amely elsôsorban kifelé 
szolgált – míg befelé egy fantáziavilág rabja maradt. Ott hancúrozott, ott szeretkezett 
és ott talált pihenést is az elképzelt párja mellett a párnán.

Halála után megnyíltak a verses fiókok. Kiderült, hogy El Kazovszkij számolt azzal, 
hogy verseit majd egyszer kiadják, hiszen nagy részüket ciklusokba rendezte, és kötet-
té állította össze. Sôt le is gépeltette, majd egy leningrádi barátnôje segítségével digi-
talizálta is ôket, és még bevezetôt is írt hozzájuk. Ezek a versek elsô látásra is professzi-
onista munkák benyomását keltik, beléjük olvasva pedig kitûnik, hogy sokkal tágabbra 
nyitják az ajtót, mint performance-ai vagy képzômûvészeti munkái. Naplószerû nyílt-
sággal adnak számot álmokról, képzelt vagy valóságos játékokról, szenvedélyekrôl és 
gondokról. Ahogy pedig peregtek az évek, és egyre mélyült az a folyómeder, amelyben 
El Kazovszkij az ár ellen gázolt, és ahol elôször csak derékig, késôbb pedig állig, az ajak 
szintjéig ért a sodrás, úgy váltak a versek is egyre súlyosabbakká és árnyékosabbakká. 
A megalkotójuk pedig egyre veszélyeztetettebbé. Amit a késôbbi években mondanak 
el e sorok, az már nem emlékeztet a korábbi példaképekre, például Jeszenyin költésze-
tére, és nem kívánkozik négysoros strófákból felépülô dalformába sem. Nem nyelvi 
felszabadultságból vagy ellenállhatatlan közlésvágyból fakadó játék, hanem sokszor 
ítélkezés is. Egy szokatlanul ôszinte hangú – és mert magányos, ezért csaknem vad – 
szellem szól belôlük, miközben megrendítôen emberi a versekbôl kiérzôdô vágy egy a 
gondokat vele megosztó társ után. Miközben a versformák zárt kereteit széttöri a sorok 
közt bujkáló zaklatottság és szorongás.

Hogy a versek oroszul vannak írva, az a magyar környezet számára az utolsó lepel, 
amely még takarni képes ezt az életmûvet. Mert hogy mit ér az írott hagyaték, illetve, 
hogy mire viszik a versek a jövôben, e kérdésekre természetesen csak az orosz nyelvi 
környezet adhat érvényes választ. De nem lehetetlen, hogy a megmérettetés azzal zárul 
majd, hogy megváltoztatja az El Kazovszkijról alkotott kép eddigi arányait. Ha pedig ez 
történik, akkor kitágul velük az életmû. Nôhet vele az értéke, kiszélesedhet a hatása.
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