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Forgács Éva

EL KAZOVSZKIJ
Esszé

„...a rettenet, ami minden tudatost felerősített bennem, a halállal szembeni félelem volt. [...] Ezzel 
kezdtem úgy hároméves koromban. Elemi kétségbeesés volt, amiből, úgy éreztem, nem tudok ki
keveredni. Patetikus tragikumérzés volt, ami, azt hiszem, az alkatból is fakad: patetikus viszony 
a tragikumhoz”1 -  mondja El Kazovszkij, s mint ez a beszélgetésrészlet élesen megvilá
gítja, pontosan ismeri és elemzi művészete forrásait, s az ezredvég művészének pszi
chológiai jártasságával és tudatosságával beszél róluk. Művelt, a nagy nyugati mitoló
giákat és művészetet jól ismerő festővel van dolgunk, akijelen idejű, eleven segítségért 
fordul a kulturális örökséghez, hogy kidolgozhassa stratégiáját a félelem és a szenve
dély nagy enigmáival szemben. Vagy, mondhatnánk: érettük.

A nyugtalanság, amit Kazovszkij művei kiváltanak, annál is indokoltabb, mivel a 
veszteség, amely az általa teremtett világ életre hívója, közös. A széthulló kultúra hőse 
a magányos mítoszteremtő, aki nem tud vagy nem hajlandó üres ég alatt élni, s részben 
a hiányérzet intenzitásából meríti energiáját. „A tradicionális mitológiában a szimbólumok 
társadalmilag ébren tartott rítusokban jelennek meg, amelyekben az egyén megtapasztal, vagy 
úgy tesz, mintha megtapasztalna bizonyos felismeréseket, érzéseket és kötődéseket -  írja Joseph 
Campbell a CREATIVE MYTHOLOGY-ban. -  Abban azonban, amit én »teremtő mitológiának 
nevezek, ez a sorrend fordított: az egyén egymaga tesz szert a rend, a rémület, a szépség vagy 
pusztán a lelkesültség élményére, és ezt közvetíti jelekkel; s ha felismerései elérnek egy bizonyos 
mélységet és jelentőséget, akkor közlése az eleven mítosz erejével bír -  legalábbis azok számára, 
akik maguk is válaszolnak rá, minden igazodási kényszer nélkül.”'2 Kazovszkij olyan korban 
él, amikor építőkockaként rakhatja össze és szedheti szét korábbi kultúrák alkatrészeit 
-  mindennek azonban az ad jelentőséget, hogy olyan mély és felfokozott élmények 
állnak e műveletek mögött, s olyan intenzív érintettség, amely műveit az eleven mítosz 
erejével ruházza fel.

A módszer, amelyre Kazovszkij mitológiateremtő művészete rátalál, s amely e mű
vészet alapgesztusa: az építkezés. Viszonyrendszerek, képek, tárgyegyüttesek, színpadi 
mozgások építése, a tragikum szüntelen újraformálása és keretbe foglalása mint a tra
gikum megértéséért, legyőzéséért, de egyúttal: fenntartásáért, élvezéséért is folytatott 
állandó küzdelem. A tragikum mint nagyság; a sors nagyszerűségének dimenziója. A 
tragikum emlékművekké építése. Önmaga aprólékos, részletező, egyúttal nagyvonalú 
felépítése. Az építés mint pótcselekvés; mint a fennmaradás lehetősége. „Ludwig király 
halálosan szerelmes a fiatal Helmut Bergerbef s hogy kínjait mérsékelje, eszeveszett építkezésbe 
kezd”4 -  írja Kazovszkij. Az építés, ez a folyamatos tárgycsinálás, tevékenykedés tehát 
versenyre kelhet a szenvedéllyel, sőt elfedheti azt, amíg csak az épít(tet)ő bírja erővel. 
Építés és szenvedély, épületemelés és kétségbeesés ugyanannak az összefüggésnek: a 
művészet-halálfélelem viszonynak az ál-arcai.

Az építés -  képépítés, világépítés -  azért is pótcselekvésként kerül Kazovszkij művé
szetének a középpontjába, mert ez a művészet eredendően a személyes lét kifejezhe-
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tétlenségének, megoszthatatlanságának elementáris erejű élm ényében gyökerezik. 
Kazovszkij előre gyártott társadalm i szerepek között találta magát, am elyeknek egyi
kével sem volt képes azonosulni: a biológiailag nő, de nem i szerepe szerint homosze
xuális férfi nem  létező modell. Kazovszkij egy, az imaginációit m ind pontosabban le
képező világ m egterem téséhez és benépesítéséhez folyamodott, hogy erről a léthely
zetről közléseket tudjon megfogalmazni. Ez a nagy európai mítoszok -  főként a görög 
mitológia -  ismerős alakjait és m otívum ait állandó szereplőkként felvonultató un iver
zum érzéki és szellemi vágyak alanyaiból és tárgyaiból áll; lényegét tekintve azonban 
úgy látom, ez a világ m aga a szétosztott és megsokszorozott, dramatizált ego. M egkö
töző és a megkötözött, vágyódó és a vágyott, porba hulló és felemelt egy és ugyanaz; 
szenvedő és kínzó, bár egymástól eltávolítva jelennek  meg, azonos. „Szörnyű az, ha az 
ember a saját maga Prométheusza és keselyűje, egyszerre az, ami tépi, és az, aki tép”5 -  m ondta 
Picasso, aki hasonlóan személyes indulatokkal és babonás ismétléssel, önm agát d ra 
matizálva, s főként: segítségért nyúlt a görög mitológiához.6

Az építés, építkezés voltaképpeni célja sors építése a sors folyamatos elbeszélése ál
tal.7 Az elbeszéléshez szükséges az elbeszélő jelenléte: Kazovszkij kezdetben felajánló
nak, kis donátorfigurának nevezte, aki mintegy átnyújtja a nézőnek a „csendéletet”, 
azaz a képet. Ez a szereplő lett a kutya, aki a kép világán belül van, de részben éppúgy 
szemlélő, m int a néző. Kapocs a kép festője és nézője között; voltaképpen a festő al- 
teregója. Ez az elbeszélő képről képre vándorol; hogy m indig ú jra  belépjen ugyan
abba az állapotba, és sorsának m indig újabb megfogalmazását, látványát nyújtsa át.

Az intenzív világépítés, amely Kazovszkij művészetének foglalata, két egymásnak 
ellentm ondó szükségletből fakad. Ezek egyike a világtól való függetlenség, szabadulás 
elérése, másika pedig az otthonra lelés, a világban való feloldódás vágya. Amikor Ka- 
zovszkij a megismerés kockáiból felépíti azt a világot, amelyben o tthonra lel, helyet 
talál egy rendszeren belül. Azt, hogy a saját konstrukciójú világ érvényes, egyrészt ele
m einek érzelmi és pszichikai hitelessége, másrészt -  mintegy kulturális pecsét gyanánt 
és a kollektív emlékezet elfogadásaképpen -  mitologikus jellege szavatolja.

A sóvárgás univerzum a, amelyet Kazovszkij a m űvein m egterem tett, függönnyel 
megjelölt, kiemelt, hangsúlyozottan perspektivikus, épített tér: színpad. Kazovszkij az 
eltávolítások, átírások, áttételek egész rendszerét alkotja meg: a szétosztott ego köz
vetve, különféle figurák alakjába transzform álva jelenik  meg, szimbolikus, stilizált vi
lágba lép, s ekképpen eltávolított alakjainak allegorikus form áiban m ég egy lépéssel 
távolabb kerül, am ikor m agáról a jelképekkel berendezett tájról is kiderül, hogy az, 
benépesítőivel együtt, e kivetített, belső univerzum on belül is idézőjelbe tett játéktér: 
színpadi realitás. A színpad m int a bem utatás tere nemcsak teátrális elrendezést, erős 
megvilágítást, jó l leolvasható helyzeteket jelent, hanem  iróniát, időlegességet és am 
bivalenciát is sugall: az, am it látunk, van is, nincs is. A függöny, amely látni engedi a 
képet, le is megy majd, s a látvány eltűnik. Más kép, új jelenet lép a helyébe. A képek
nek nemcsak léte: nem léte is van a színpadon, amely Kazovszkij m űveiben egziszten
ciális szimbólummá tágul.

El Kazovszkij pályája nem  oszlik egymástól m arkánsan különböző szakaszokra. Bár 
egyes m otívum ainak súlya olykor változik, nem  kérdésről kérdésre, válaszról válaszra 
halad. Egyazon m ondat tör fel ú jra  m eg újra, ahogyan Francis Bacon is egy és ugyan
azt az elem entáris szenvedélyt és kétségbeesést festette egész életében.
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Tájleírás: sivatagi opera

„Itt nincsen víz csak szikla van 
Szikla van víz nincs van homokos út 
Az út fenn a hegyek között kígyózik 
Sziklás víztelen hegyek között 
Ha volna víz hát inni megpihennél 
Sziklák közt csak megy az ember nem 
eszmél
Szárazon izzadsz lábad a homokban 
Ha volna legalább víz a sziklák 
között.”

(T S. Eliot: Átokföldje.
Vas István fordítása)

A mitologikus univerzum narrátora, Kazovszkij festményeinek és installációinak ere
dendő lakója, allegorikus főszereplője a többnyire sokszorosan megkötözött, ülő vagy 
végtelen vándorlásban látott kutya.8 Pontosabban a kutya sziluettje, megrajzolt, festett 
vagy hullámpaplrból kivágott árnyalakja. Lelke. Ez a kutya ül -  ez parancs -  s mivel 
nem mozdulhat, minden érzékszervét élesre kell állítania. („Hegyes állat”, ahogy Ka
zovszkij nevezi.) Olyan figyelmesen néz, amennyire csak tud, fülét erősen hegyezi, 
orrcimpája kutat. Egyszerre feszült és melankolikus: puszta kontúrjai érzékletesen ki
fejezik sebzettségét. Mellső lábaira támaszkodik, és a távolba néz: ugrásra kész, nyelve 
remeg az izgalomtól. Ugrana, rohanna, harapna és falna, rávetné magát egy másik 
élőlényre. (Kazovszkij több alkalommal oroszlán kivágott fotóját ragasztotta a kutya 
sziluettjére: a maga következetesen egyenes közlésmódján az áldozatban lakozó vad
állatot mutatva meg.)9 A kutya azonban ül: ez parancs, és ez a parancs erősebb azoknál 
a bandázsoknál, színes pántlikák, géz, ilyen-olyan szalagok erdejénél, amelyekkel a 
teste van feldlszltve-lekötözve. A paranccsal: ül!, a lelke van lekötözve, az agya.

A kutya mint narrátor, mint passzív, de szinte mindig jelen levő szereplő automa
tikusan előhívja a nézőből az azonosulás érzését. Minden tájat, szereplőt, helyzetet a 
passzívan szemlélődő, bánatos állat szemszögéből látunk. A néző, aki a népmesék óta 
a kicsivel és gyengével azonosul a legtermészetesebben, ezúttal is a kiszolgáltatott lény 
perspektíváját fogadja el. Annál is inkább, mivel többnyire a kutya van hozzá fizikailag 
is a legközelebb: az állat szinte mindig a kép előterében található. Ami a megkötözött 
állattól távol van, az a nézőtől is távol marad.

Az állat végtelen sivatagok hegycsúcsainak és völgyeinek lakója. A sivatagot a sivatag 
törvénye uralja, s ez a törvény szabja meg a sivatag szereplőinek lehetséges sorsát. A 
kietlen tájban párkák állnak kijelölt, örök helyükön, és gombolyítják a sors fonalát, 
amely mint elektromos drótrendszer fut a sivatag felett -  sosem látunk utalást arra: 
honnan és hová -; anonim hatalom kifent kaszái őrzik az utat, és vigyázzák, hogy a 
vándor le ne térjen róluk; szirének és kentaurok terelik vagy állítják meg a vándort, 
alkalmasint magukhoz kötözik. Vagy a vándorállatokat kötözte hozzájuk vagy egymás
hoz valamely kéz. Monumentális fejek gördülnek a földön, vagy válnak ki sziklafalból. 
Szeg én y  Öd ip u s z 10 vakon vesztegel, s nem tudja elérni a megváltást jelent(het)ő 
aranytemplomot. A sivatag a nyomorúság és a kín számtalan fokozatának hazája. Bir
tokba nem vehető világ.

Kazovszkij érthető, leolvasható képeket akar: utalásai világosak, szimbólumai nem
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rejtjelek. Maga a sivatag foglalat, minden képet meghatározó közeg, világinterpretá
ció. A belső táj külső realitása. A világ mint sivatag: ez a radikális kiindulópont, minden 
további közlés alapja. Triviális, de szuggesztlv képlelemény. Személyes, univerzális, rá
adásul beleérzünk valami sajátosan kelet-európai álláspontot is: a világnak ezen vidé
két vádoljuk sivatagossággal. Kertész Imre hetvenes évek elejéről való sorai is félre
érthetetlenül ezt vázolják: „Menni, menni a sivatagon át, a sivatagba; vánszorgás a homo
kon, támolygás a kietlenül sík tájon, [...] és nem hullik manna, és sehol egy forrás, egy kút, egy 
virág, még csak délibáb sincs. ”n  Kazovszkij térbeli műveiben -  installációiban -  a sivatag 
helyett s a megkötözöttség egy variációjaképpen kalickák, néha apró szekrények je 
lennek meg, amelyekbe szereplők sokasága kényszerül. Fétisek: „begyűjtött lelkek” 
sémái. Az érzelem átcsapott gyűjtőszenvedélybe, a gyűjtőszenvedély pedig érzelemmé 
lépett elő. A kalickák rácsozata is vonalrajz, akár a kötelékek rajzolata vagy az épületek 
tégláit jelző vonalrács: a bebörtönzöttség, tehetetlenség -  és: a bebörtönzés, foglyul 
ejtés, gyűjteménygyarapítás ismétlődő motívuma. Némely kalickákban egész rokokó 
báli sokaság gyűlik egybe, mintegy a mellettük időző, hozzájuk képest óriásira nőtt 
vándorállatok játékszerei; apró fétisgyűjtemények.

Kazovszkij szereplői saját sablonjukra redukáltak, határozott kontúrok közé fogot
tak, jelzésszerűen megjelenítettek: annyit láttatnak, amennyit a társadalom sémarend
szere: ami az egyes szerepek azonosításához és jellemző attitűdjük leolvasásához fel
tétlenül szükséges. De nem konkretizálódhatnak: nem csúszhatnak rá egyetlen való
ban létező szerepre sem -  nincs közük semmilyen realizmushoz.

A sivatagban kráterek, kisebb halmok jeleznek mélységeket és magaslatokat. Elke
rített terek: sivatagi homokozók válnak ki a tájból. Téglaépítmények tornyosulnak, vá
rosi kősivatagok emelkednek. A sivatagi táj talaja néha magas építmények teteje. Me
redek, megközelíthetetlen, magányos hegycsúcsok törnek az ég felé. A vándorállat 
néhol megpihen, várakozik. Ciprusfák csoportjai tűnnek fel. A vándorállat olykor 
szárnyakon repül a táj fölött. Máskor két kasza között kifeszített kötélen át vezet az 
útja. Vagy a Purgatórium mélyén ül, kikötve. Az állat bűnös is. Tekintetét néha balett
karra függesztheti: szomjasan issza a lábukat egyszerre emelő, szárnyas balettozók -  
szoknyával ékesített fiúidolok -  látványát, a sivatagnak ezt a fényűzését. Máskor sötét 
tragédiák tanúja. Egyes bálványok egyik karjuk helyén szárnyat viselnek, másik kar
juk viszont fenyegető kaszában végződik; vannak CSÖPÖGŐ VÉNUSZOK, amelyek egy, 
a képen nem látható csapás súlya alatt megroppantak, és vérüket óriás cseppekben 
hullatják. És vannak fejek, amelyeknek csak egy része van meg: halottak. Maga a ván
dor is elpusztul: égnek meredő lábbal hever a homokban.

A tájat szakadékok szabdalják. A vándor olykor már vándorlásai céljának közvetlen 
közelébe kerül, de vágyai karnyújtásnyira fehérlő tárgyától áthidalhatatlan szakadék 
választja el. „A határon vagyok”12 -  mondja, s a szakadék szélén rostokol.

Néhol sivatagi humor is felcsillan, mint a NYARALÓ (Egy PÁRKA A SIVATAGBAN)13 
című képen, ahol a párka leeresztett kezében a sors fonala is „pihen”; s a színpadi 
színpadra állított párka szembenéz a leheveredett vándorállattal, mintha nem éppen 
az ő sorsának a lazán kezében tartott fonala lenne az a kötelék, amely az állatot fogva 
tartja, majd az egyetlen útként kanyarog tova. Őr és fogoly, egyazon világ rabjai nézik 
egymást -  kissé úgy, mintha egy szertartásos korbácsolás szünetében lennénk. Maga 
a sivatagi homokozó is vicc: nevet kap a homok a homokban, kiválasztunk egy kis darab 
sivárságot a sivárság végtelen világában. A sivatag öniróniája. Másutt a táj arányai 
könnyedén színpadi arányokká változnak át: az égig érő hegycsúcson libikóka billen,
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s rajta a vándorállatok a részrehajló Venustól tudják m ajd m eg végzetüket. Sivatagi 
szerencsejáték.14

A sivatag lakói között sok az „átm eneti” lény: a kentaur félig ember, félig állat; a 
szárnyak, amelyek hol a vándorállatot, hol a sziréneket, a balettozókat, hol m agát az 
idolt változtatják át, felszabadítanak, eloldanak a megszabott létezési form a m egköté
seitől. A szárnyak ugyanakkor a lélek szárnyai, egy másik, isteni lét maradványai. „Ami
kor az ember meglát valami földi szépet, visszaemlékezik a valódi szépre, szárnya no, és tollát 
felborzolva felrepülni vágyik...” -  írta Platón a PHAI DROSZ-ban.15 A szépség m int a lélek 
energiaforrása és szabadságvágya: Kazovszkij m űveiben a születéssel adott szerep
m eghatározottságok eltörölhetők és áthághatók. Színpadi világában van átjárás em ber 
és állat, férfiszerep és női szerep, földhöz kötött és földtől elemelkedő között.

Mivel színpadon vagyunk, a színek erősen világítottak, általában felülről, a színházi 
felső világítás módján; néha a színpad egy-egy pontja külön fényt is kap. A formák 
árnyékot vetnek: ez aláhúzza, kiemeli őket. Hangsúlyozottan belső tér színei izzanak 
a képeken: intenzív sárgák, lobogó kékek, mélyvörösök, narancsszínek, fluoreszkáló 
zöldek. A színeknek az a fülledt elevensége, am i a ném et expresszionisták képeit töl
tötte be: Nolde belső tereinek a vörös-zöld-fekete-sárga éjszakái, Schmidt-Rottluff 
mélykékjei és túlhevített narancsvörösei, K irchner hegyes, szálkás fekete kontúrjai. 
M áskor vészjósló chiricói nyugalom: tö rt színárnyalatok, több geometria. De vibráló 
erő, energia is fűti ezeket a színeket: az elsöprő közlésvágy lendülete, amely ugyanak
kor felgyorsult, mintegy hadaró  festésmódot is eredményez. Kazovszkij siet.

A tárgykompozíciók világosabb színűek, szellősebbek, lazább szerkesztésűek. M eg
határozó színeik a rózsaszín, fehér, fekete, piros. Sokkal több szereplőt vonultatnak 
fel, m int egy-egy festmény, terüket átszövik a szalagok, amelyek egy-egy tárgy vagy 
szereplő m egkötözésében folytatódnak, m ajd ismét a térbe lendülnek. Ezek a térbeli 
tárgykompozíciók félúton állnak a festmények és perform anszok között. Nem olyan 
drám ai tömörítések, m int a festmények, hanem  többnyire bejárható, berendezett te
rek -  s ilyenkor nem  egyetlen főnézetre kom ponáltak -; de nélkülözik a perform an- 
szok m onum entalitását, patetikusan kitartott beállításait is. Variációk, modellek, meg- 
derm esztett pillanatok plasztikai lenyomatai. H atásuk nagyon közvetlen. Közvetle
nebb, m int a perform anszoké. Ami a festményekben koncentrált pillanat, a perfor- 
manszokban pedig átváltozás és ünnepélyes felmagasztalás, az a térplasztikák nézője 
számára testközeli találkozás e szépség uralta  hierarchia rituális rendjével; e világ ideg
hálózatának a tárgyközeli megtapasztalása. Sok szereplőre -  főként a kutyákra -  Ka- 
zovszkij dátum okat, kezdőbetűket, szavakat írt: ezekhez közel kell menni, s ha  m ár 
közel megyünk, és belem erülünk az olvasásba, a leírtak silabizálásába, akkor belülre 
kerülünk.

Kazovszkij színpada, a lázas és szomjazó lelkeknek ez az emelvénye, sokkal inkább 
operaszínpad, sem m int színházi. Nemcsak a kiemelés, stilizálás, a patetikus gesztusok, 
a színpadra emelt látvány alkata operaiak, hanem  e képek szinte hallható zenéje is: a 
különböző árnyalatú hangokon ég felé szálló, magányos áriák, sóhajok és m onológok 
is. Ezen a színpadon, akár a legtöbb operai jelenetben, m indig csak azok a szereplők 
tartózkodnak, akiket épp látnunk (és hallanunk) kell, s akiknek az együttes megszó
lalásai a patetikusan megfogalmazott drám ai helyzetből, a kompozíció dinamikájából 
következnek. Rab és őr, vigaszra szoruló és vigasztaló, dom ináns és alávetett, bízó és 
reményvesztett je lennek m eg együtt. De nem  azért, hogy cselekedjenek, hanem  azért, 
hogy lássuk őket. Mint képet, m int ikont. Ez a színpad nem  lélektani drámák, in terak
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ciók szÁnhelye, hanem  elsősorban a felm utatott látványé; és olyan érzelmi feszültség 
tere, amelyben csak stilizált közlés lehetséges, m ert allegorikus figurák allegorikus 
helyszÁnen allegorikus tartalm akat jelenÁtenek meg. Ezeket a tartalm akat m indenek
előtt láttatni akarják: azzal, hogy önm agukat az adott összefüggésben megmutatják. A 
felm utatott látvány a sors tragikus esszenciája; a felmutatás aktusa pedig  a tragikus 
létezés átemelése a kisszerűség, a halandó világ korlátain. Gesztusok, testtartás, a pusz
ta lét és helyzet mellett virtuális hangzás szól az egyes szereplőkről: ha Bacon alakjai 
artikulálatlan üvöltésben törnek ki, Kazovszkij szereplői magányos, m egform ált ári
ákban fejezik ki m agukat. A mély, telt szÁnek és a „játszó személyekre” koncentráló 
kompozÁció m ondják el a szÁnpadon m egjelenő lelkek szólamait, s e felfelé hatoló áriák 
célpontja m indig a halvány torzó, a szépség sápadt, az érzékek számára alig m egfog
ható jelzése. Kazovszkij képein a gótika szenvedélyes felfelé hatolásával törnek a m a
gasba karok, szárnyak, fejek, sőt hegyek, csak azért, hogy megközelÁtsék ezeket a mag- 
netikus vonzerejű, homály ló idolokat, amelyek inkább csak kezdőbetűi, sem m int m eg
nevezései a vágy tárgyának.

A sivatag vándora e felé az olykor felderengő, m indig távoli idol felé halad. Fiatal 
fiútesteket sejtető, voltaképpen androgin  torzók ezek, m inden égi és földi érzéki szép
ség koncentrátum ai. Torzók, m ert am it megtestesÁtenek, olyannyira érinthetetlen, 
hogy form ájuk végig sem „m ondható”. Nem tűri a festő kezének a közelségét. M indig 
felsőtestek: általánosÁtott, a nem i konkretizálást kerülő jelzések. A torzó: utalás, s el
harapott, jelzésszerű formája lényegesen több feszültséget koncentrál, m int ha  p on
tosan kiÁrt, részletezett forma lenne. Kazovszkij univerzum ának m inden alakja vala
melyest részletezettebb, m inden eleme szÁnesebb és beszédesebb, m int ez az épp csak 
előhomályló, de m indig m egem elt helyre állÁtott, torzóban hagyott idol. Sem neme, 
sem puszta léte nem  evidens: az idol a sivatag vándorának terem tm énye, a lelkek táp 
láléka. A voltaképpeni áldozat, a körkörös sivatagi tápláléklánc alfája és ómegája. Szü
lője és hóhéra  a szépségre éhes, örökké kielégÁthetetlen sivatagi lélek, amely nem  ju t 
hat annyi széphez, hogy végül bele ne pusztuljon a vágyakozásba. Az idolok a nézőhöz 
általában közeli vándorállatok tartalm i ellenpontjai: az ő irányukba követjük az állatok 
tekintetét. M agukhoz rántják a tájat, feléjük tart a kép m inden erővonala. A legsiva- 
tagosabb sivatagi képeket hiányuk jelöli meg.

Ha elég sok festményt és installációt m egnézünk, m egértjük, hogy a szereplők fo
lyamatosan egy és ugyanazt a történetet -  vagy inkább: tényállást -  m ondják el: rituá
lisan ismételt mozzanatokkal, a rÁtus m eghatározott rendje szerint. „Képregényeket fes
tek” -  m ondja Kazovszkij16 ném i öniróniával, hangsúlyozva a narratÁv szándékot és 
intenzÁv közlésvágyat, valam int az „olvashatóságra” törekvést. Festményei gyakran sok 
-  16, 24 vagy akár 126 -  táblából állnak, amelyek egymásra utalnak, folytatják, ismét
lik, értelmezik egymást. Ez voltaképpen m inden m űvére áll: egymásra vonatkoznak, 
egy és ugyanazon univerzum  részei akkor is, ha nem  sorozatokként je lennek  meg.

A képregény szó érzékletesen utal Kazovszkij képeinek lÁrai elbeszélőfolyam voltára, 
de nem  fedi el, hogy festészettel állunk szemben, és nem  irodalommal. K iteregethető 
ikonográfiájuk, a verbalitás iránti alkati vonzalm uk és erős teatralitásuk ellenére e ké
pek sűrű szÁn- és formavilágok. Erőteljes kontúrok közé fogott, koncentrált ábrázola
tok, amelyek a látvány evidenciájára bÁzzák m agát a közlést. Célratörő akarat nyilvánul 
m eg bennük, amely anyagának a lehető legtöm örebb képi form át keresi; azt, amely 
a sóvárgás, szenvedély és a tragikum  élményét patetikusan felm utatható ikonná tö- 
mörÁti. Nem a felület m egm unkálása dominál: a felület a m ögötte lüktető feszültségtől
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lélegzik, nem a kidolgozástól. Ebben a festészetben a létezés bizonyítéka a képbe fog- 
lalhatóság. Az van, az marad fenn, ami egy imágóba zárható és ekként felmutatható. 
A felmutatás patetikus gesztusát a színpadra rendezettség, a szcenikai tudatosság ké
szíti elő, és ez összhangban van a tragikus-patetikus tartalommal. A képek, noha va
lóban „képregényekké” állnak össze, és állandó szereplőket vonultatnak fel, nem „elő
reviszik”, hanem rituálisan ismétlik a drámai helyzetet. „Az ember persze, furcsa módon, 
mindig arra törekszik, hogy megfesse azt az egyetlen képet, amely az összes többit megsemmisíti, 
hogy tehát mindent egyetlen képbe sűrítsen. A sorozatokban azonban egyik kép a másik folyamatos 
reflexiója, és néha sorozatban jobbak a képek, mint külön-külön, mivel, sajnos, még sohasem tud
tam megfesteni azt az egyetlen képet, amely az összes többi summája volna”11 -  mondta Francis 
Bacon egy interjúban. Kazovszkij képei is mindig ugyanannak az alapélménynek a 
mind erőteljesebb, sűrűbb megfogalmazásai; kölcsönös reflexiójuk erősíti és ponto
sítja jelentésüket.

Mindig állapotot rögzítenek, sosem akciót: idejük az energiákkal feltöltött mozdu
latlanság vagy az ünnepi csend ideje. De az egyes alakok között vibráló elektromos
erotikus feszültség sem engedi meg, hogy „bemozduljanak”: kitartott pillanatok, me
lyek mindegyikére mintegy újból és újból felmegy a függöny -  mely gesztus önmagá
ban is pátosszal teljes -, hogy a tikkadt, sóvárgó vándor újabb és újabb állomásainak 
egy-egy új állóképét -  sorsmetszetét -  tárja elénk.

Kazovszkij legtöbbször úgy állítja dobogóit, elkerített négyszögű tereit festményei
nek színpadára, hogy azok egyik sarka mutat a néző felé: egyik átlójuk párhuzamos 
a képsíkkal, a másik annak mélye felé mutat. Ez kétségtelenül nyugtalanítóbb és di
namikusabb, mintha valamely oldaluk volna a képsíkkal párhuzamos; aminthogy az 
is különös és nyugtalanító, hogy a néző többnyire kissé felülről lát a színpadra, és nem 
szemmagasságból, ami azt sugallná, hogy ismerős talaj van a lába alatt. Kazovszkij ki
billenti a nézőt megszokott perspektívájából, destabilizálja: ugyanakkor az a szög, 
amelyből látványait megmutatja, éppolyan állandó, mint maguk a szereplők és a hely
színek. A következetes perspektíva a néző biztonságos vezetését szolgálja ezeken a bel
ső tájakon, s a szerkesztettség egyúttal értésére adja azt is, hogy józan ésszel kontrollált, 
racionálisan szerkesztett univerzumba került, amelynek szorongásai, félelmes tájai és 
a psziché mélyéből előjövő szereplői átgondolt rendszer követei.

A megbillentett perspektíva, a szilárd kompozíciók és a mondhatni monomániás 
tartalmi következetesség felvetik azt a kérdést: milyen súlya van a formának Kazovszkij 
festészetében. Képei a neoexpresszionizmus, a nyolcvanas évek kitörő szubjektiviz
musának a jegyeit hordozzák, de érzelmi kifejezésként meglehetősen kontrolláltak, 
amit a színek és kontúrok megközelítőleg egyforma jelentősége is jelez. Kazovszkij 
művészetét meghatározza az az expresszív-szimbolikus forma, amelynek foglalatában 
precízen kidolgozott ikonográfiai rendszere életre kel. Képei, bármennyire képre
gény-szekvenciák is, önmagukban teljes, zárt formai entitások, belső gravitációs kö
zépponttal, amely érzelmi mágnesterüket is feszesen tartja.

A gesztus, amellyel a festő a saját sorsot az állóképek színpadának kiemelt, eltávo
lított, behatárolt terébe emeli, nemcsak a pátoszé, hanem a vizsgálódásé is. A saját sors 
sokkal inkább szemlélés és reflexiók tárgya itt, semmint érzéki valóság: távoli, kiemelt, 
patetikus -  és elérhetetlen. Addig érzékelhető, amíg elbeszélhető. Ami elérhetetlen, 
az egyúttal érinthetetlen és sebezhetetlen is. Tematikusan ez az elérhetetlen, megérint- 
hetetlen és birtokolhatatlan minőség az, ami szépségként -  érzéki szépként -  tűnik fel a 
műveken: ennek a másik utáni vágynak a mélyén is ott van azonban az ego, a vágy 
lényegi -  s legalább részbeni -  tárgya.
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Az érzéki szép
„...nem is festhető le, mert nem fogal
mazható meg határozott körvonalazás
ban, hanem teljesen lírai jellegű erő, vi
har, türelmetlenség, szenvedély...” 
(Kierkegaard: Mozart Don J üanja)

Kazovszkij művészetének középponti élménye, témája és mondanivalója a szépség -  
az érzéki szép -  utáni vágyódás és az érzéki szépnek az elérhetetlensége és megközelíthe
tetlensége. Vagy másképpen fogalmazva: a vele való betelhetetlenség. A szép mint a 
vágyódás tárgya olykor általánossá tágul, univerzális, gótikus magasba törésre késztet, 
máskor személyhez kötődően konkrét. A szépség legfőbb titka puszta léte: helyzete 
adott és nem kivívott. Tény és nem eredmény. Sem moralitáshoz, sem érdemekhez 
nincsen köze. Úgy jelenik meg, mint Dorian Gray arcképe mindjárt a regény első ol
dalán: hirtelen, a maga vakító, eltipró tökéletességének a teljességében. Oscar Wilde, 
miközben Kazovszkij idoljaival azonos esztétikai minőséget mutat fel, rávilágít az el
érhetetlenül távoli és a bensőségesen saját mélységes közelségére, szinte azonosságára: 
arra, hogy egyazon egóhoz tartoznak. „...Csakugyan nem bírom kiállítani” -  mondja a 
festő. -  „Nagyon sokat adtam belé magamból. ” Majd, amikor barátja emlékezteti arra, hogy 
egy világ választja el attól az Adonisztól, ifjú Narkisszosztól, akit oly tökéletesen meg
festett, a művész elmagyarázza: „Minden arckép, melyet érzéssel festettek, a festő, nem a mo
dell arcképe. ...A festő tárja föl önmagát a színes vásznon. Ezért nem akarom kiállítani az arc
képet, mert attól tartok, hogy megmutattam benne tulajdon lelkem titkát.”18 Oscar Wilde re
gényében lerombolja, Kazovszkij fel sem építi egészen azt a sugárzó, kivételes eszté
tikai minőséget, eszményt, amely mindkettejük univerzumában a leghatalmasabb és 
leghevesebb szenvedély forrása, s amit Wilde így ír le: „...A Szépség a Szellem egyformája 
-  sőt magasabb, mint a Szellem, mert magyarázni sem kell. A világ nagy tényei közé tartozik, 
mint a verőfény vagy a tavaszi idő vagy a sötét vizeken való visszatükrözése annak az ezüst kagy
lónak, melyet holdnak nevezünk. Ez kétségtelen. A Szépségé a fölény isteni joga. Aki birtokában 
van, abból herceget csinál”19 -  mondja Wilde a regény elején: majd a szépség gonosz, 
ördögi hatalmát mutatja meg. A rombolást, aminek bizonyságai Kazovszkij képein a 
sivatagban felfordult vándorállatok tetemei.

A fiús karakterű androgin szépségnek ez az elnémító, transzcendens hatalma a ho- 
moerotikus esztétikum, pontosabban a férfi-homoszexualitás szépségkultuszának sa
játja és jellemzője. Nem a férfi, hanem a fiatal fiú ennek a szépségnek a hordozója: az 
a hamvas, kissé törékeny, enyhén lányos karakter aurájával övezett ifjú, aki többek 
között Visconti, Pasolini, Derek Jarman filmjeiben tűnik fel. Eredetijét, Kazovszkij 
idoljának és minden későbbi képi és irodalmi ábrázolásnak a mintáját a klasszikus gö
rög és a lágyabb hellenisztikus művészet szép ifjút mintázó szobortípusából és vázaraj
zaiból ismerjük, s a reneszánsz világi fiúábrázolásaiban, Dávid-szobraiban és Szent Se- 
bestyén-kultuszában látjuk viszont. Ez az ifjú a testi szépség és tökély etalonja, érzéki
ség és szellem egyensúlya, aki a báj meghatározhatatlan többletével, varázslatos titok
kal teljesen jelenik meg. Érzelmek és vágyak áramlanak felé, ezeket azonban öntudat
lan érzéketlenséggel „elnyeli”; nem válaszol rájuk. „A szép ifjú közönyösségében, távoli- 
ságában és derűs önmagába zártságában kegyetlen” -  írja Camille Paglia a nemi szerepek 
történetét követve. „Nimbusza, ez a kereszténység előtti glória, csillagportól fénylik. A kariz- 
matikusan ragyogó, szép ifjú maga az átlényegített anyag, amelyet átjár az apollói fény. A görögök
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látomásos materializmusa a közönséges húsból kemény kristályt alkotott. A szép ifjúnak nincsenek 
indítékai, és nem vitt véghez tetteket: ezért nem hős [...] Műalkotás, mint az olümposziak [...], a 
véletlen és a végzet teremtménye [...] világi szent.”2  Kazovszkij univerzumában is a szentség 
helyét foglalja el; minden kultusz és rítus érte és körülötte történik. Lénye már a görög 
kultúrában is félisteni, mert szépsége olyan adottság, ami a halandót az istenekhez 
közelíti. Azonban, ellentétben Kazovszkij fájdalmasan visszafogott, sokszor épp csak 
jelzett idoljaival, részletesen kidolgozott. Haja sűrű csigákba göndörödik, arcvonásai 
szabályosak, tekintete kamaszos álmatagsággal önmagába merül, arányos teste, izmai 
finoman és részletesen megmunkáltak. Ami ugyanis Kazovszkij számára szubkulturá
lis kultusz, s mint olyan is sokszorosan eltávolított, az Athénban, a magaskultúra legi
tim részeként, pontos ikonográfiai mintákat követő sablon volt. Amit Kazovszkij, min
den explicit esztétikai és verbális utalása mellett is -  mint amilyenek, interjúi mellett, 
a Pierpaolo, Visconti feliratok egyes képeken -  kódol és elrejt, az Athénban össztársa
dalmi kultusz tárgya volt. „Aki [...] itt pillant meg istenhez hasonlatos arcot vagy testalkatot, 
amely a szépséget híven tükrözi, először megborzong, és szívébe lopózik valami a hajdani meg
rendülésből, majd rátekintve istenként tiszteli, s ha nem félne attól, hogy őrültnek tekintik, áldozna 
is kedvesének, mint valami istenszobornak”-  olvassuk a PHAIDROSZ-ban.21 Kazovszkij nem 
fél semmilyen interpretációtól: egész művészete a szépség istenszobrainak sebzett
eksztatikus kultusza.

Minden azonosság, illetve rokonság mellett is lényeges különbség azonban Ka
zovszkij és a férfi-homoszexualitás szépségeszményének modern kori művészei között 
az, hogy míg azok filmjeiben, fotóin vagy más műveiken konkrét személyek jelennek 
meg, közvetlenül, erotikus hatalmuk és szépségük teljességében, Kazovszkij művé
szete áttételes, elrejti azt, ami a többieknél manifeszt. Pasolini vagy Jarman műveinek 
maga a homoerotikus személyiség és szerelem a tárgya, Kazovszkij pedig -  Francis 
Baconhez hasonlóan -  egy világállapotról beszél, amelynek az így felfogott szépség 
lényegi, de csak az egész összefüggésében elképzelhető része. Komplexebb, gondola
tibb művészet ez, amelynek rendszerében a szépséghez vezető út megnehezítése, az 
eltávolítások és áttételek szövevénye legalább olyan fontos, mint maga a cél. Közös 
vonása Visconti, Pasolini és Jarman filmjeivel, hogy mindenekelőtt a látványhoz fo
lyamodik: a szépség függetlenített, ikonná párolható, a maga hieratikus sugárzásában 
felmutatható imágójához, amely érzelmi telítettségével minden más eszményt túlra
gyog és érvénytelenít. A festészet ehhez, talán paradox módon, nagyobb szabadságot 
biztosít; nem kell hosszú utat megtennie, eljutnia az összefoglaló képig, mint a film
művésznek; és szabadon stilizálhatja a formát, míg Visconti például nem tehetett mást, 
mint hogy a néző elé állította a Tadziót játszó színész arcát. A film és a fotó kényszerű 
konkretizálásától szabadon, Kazovszkij művészete túlmutat magán a szépségeszmé
nyen, és tágasabb horizont felé tekint: úgy is fogalmazhatunk, hogy a vágy ereje és a 
művészetét mozgató egzisztenciális nyugtalanság túlrepíti magán a vágy tárgyán, és 
állandó felfelé törésben, állandó mozgalmasságban tartja.

Kazovszkij legközelebbi rokonai -  Jarman, Visconti, Pasolini, Gus van Sant, a korai 
Fassbinder, az egészen korai Mapplethorpe vagy Francis Bacon -  más kultúrákban 
honosak, mivel a homoerotikus motívumok a magyar művészetben -  akár a társada
lomban -  búvópatakok. Képzőművészetben ez a szépségeszmény még utalásképpen 
sem jelenik meg. Felvillant már színházban: Ács János néhány kaposvári rendezésé
ben -  Genet: BALKON-jában (1983), a Sz e n t iv á n ÉJI ÁLOM-ban és az 1989-es OTHEL- 
LÓ-ban. Babits T ím á r  VIRGIL FIA című (1922), igen keveset idézett kisregénye után
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talán egyedül Nádas Péter Em l é k ir a t o k  k ö n y v e  című, 1986-ban megjelent regé
nyében lép elő teljességgel emancipált irodalmi anyagként; Nádasdy Ádám 1984-es 
verseskötetében is csupán utalásos-szimbolikus módon fordul elő. „...mást mondok ott 
-  és mást itt” -  írja Nádasdy „a mesés partú Alexandriá”-ról, ahol, az utalás értőjét meg
erősítendő, „törött cigit kotorgál Kavafisz”.22 Vagy szintén az antikvitást maga elé tartva 
írja: „Az ócskapiacon megláttam Curtiust.”23

A homoszexualitás tabuja és nyomában a kritika zavara eredményezhette, hogy Ka
zovszkij interpretátorai -  annak ellenére, hogy ő maga interjúiban hangsúlyozottan 
és sokszor felhívta a figyelmet műveinek e lényegi és középponti témájára, eltekintet
tek -  a szó szoros értelmében: elfordították a fejüket -  e művészet legfontosabb élmé
nyétől, és az általánosabb jelentésrétegekre koncentráltak.24 Holott Kazovszkij egész 
esztétikája a szépség rendkívül kifinomult és sajátos aurájú homoerotikus kultusza kö
ré épül, s ha ezt félreismerjük, egész művészetét félreértjük.

Jóllehet Kazovszkij tematikája és műveinek esztétikai foglalata, konkrét motivikus 
anyaga a homoerotikus érzelem- és szépségeszmény világa, képeinek alaptémája, 
minden képi konstrukció mélyén ott hangzó zenéje -  túl mindezen -  a fájdalom: a 
szenvedélyes, csaknem az örömig hevített szenvedés amiatt, hogy a szépség -  egyrészt 
mint abszolútum, másrészt mint egy magasabb teljességfogalom része -  állandó távol
ságban volt, van és marad. E képek valódi témája az, amit Kertész Imre éppolyan 
pontosan foglal szavakba, mint Kazovszkij látványba: „A szépség a vágy beteljesíthetetlen 
álma. A szépséggel szemközti emberi állapot legtisztább formájában ezért mindig a fájdalom. ”25

A szépség és a szépség kultusza ugyanakkor mindig lázadás is -  és fokozottan az, 
ha, jobb kifejezés híján, „kisebbségi esztétikum” hirdetője. Kazovszkij azzal, hogy nem 
magát a kidolgozott, részleteiben és egészében varázslatos szép látványt állítja elénk, 
mint, mondjuk, Raffaello -  hanem a sóvárgás, a kétségbeesett megváltásra szomjazás 
baconi lelkiállapotát jeleníti meg -  alkalmasint a maga rútságában -, az elvágyódást fo
galmazza meg. Megoldást keres. Az akció és a konkretizálás hiányában ráismerünk az 
áttételes közlésre hajló kelet-európai művészre: hiszen nem magát a szépnek látott 
testet mutatja fel, mint Mapplethorpe. Nem a szép test erotikus látványával és a tes
tiség transzcendens aurájával kavarja fel a nézőt: az érzéki vágyódás itt átfordul a lélek 
egzaltációjába. Erotikája is elsősorban lelki feszültségekből táplálkozik, s ennek finom 
rajzában ott az északias, strindbergi vonás. De ekként sem veszít politikai töltéséből, 
mert azt a társadalmi -  és tegyük hozzá: piaci -  szempontból anarchista tételt hirdeti, 
hogy az egyedüli megváltás, az egyetlen valódi érték és az egyetlen igazság: a szépség. 
Kazovszkij retorikája szuggesztíven vetíti elénk a szépség nélküli, a szépségtől meg
fosztott állapotot a PURGATÓRIUM képek hosszú sorában, amelyek a bizonytalanság, 
a keresés stádiumát rögzítik, s az elviselhetetlenségnek, a kopárságtól -  a szépség hi
ányától -, a remény elapadásától -  és nem utolsósorban: a bűntudattól -  való szenve
désnek a fojtó, a sivatagi képekénél sötétebb tónusú víziói.

Kazovszkij mélyen és szenvedélyesen tudja, hogy a szépség felforgatóerő. Dave Hi- 
ckey amerikai esszéista és kritikus radikális esszében fejti ki, hogyan védekezik a hu
szadik század ezen veszélyes hatalom ellen, és az intézményesítés -  múzeumok, aka
démiák, alapítványok, hivatalok stb. -  milyen magasan szervezett eszközeivel semle
gesíti anélkül, hogy nyilvánosan megtagadná.26 A szépség vágya a maga határtalan
ságában Kazovszkij képein is félreérthetetlenül rokon a szabadságvággyal. A megkö- 
tözöttség, más implikációi mellett, a szabadságtól, a szépséghez való j ogától fosztja meg 
képeinek allegorikus szereplőit. Hickey is hangsúlyozza, hogy a szépség, amikor a nyil
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vánosság elé kerül, mozgósító, politikai erővé válik, ami destabilizálhatja a status quót. 
A szépség érzelmi és erotikus energiákat mozgósít, felszabadít. A művészetet intézmé
nyek kontrollja alá gyűrő kulturális diktátorok, akik közé Goebbels és Sztálin mellett 
nem kevés indulattal a New York-i Modern Művészetek Múzeumának a koncipiálóját 
és megalapítóját, ifj. Alfred Barrt sem késlekedik besorolni, „mindannyian tudták ezt, és 
egyiküket sem lelkesítette különösebben ez a perspektíva” -  írja.27

Emlékművédelem

„...túlságosan félek a nemléttől, 
ami minden hiánnyal azonos. ” 

(El Kazovszkij)

Kazovszkij világa intenzív és dinamikus, de patetikus állóképekben fogalmazódik 
meg. A folyamatok és az ünnepélyesen kimerevített képek ritmusváltásai különösen 
érzékletesek a képzőművészet sajátos színpadi műfajában, a performanszban. Annál is 
inkább, mivel az időbeliség lehetővé teszi az állandó felfelé irányulást, a szüntelenül 
magasabb minőségek, végső soron a szépség felé haladást s főként a szabad átjárást a 
nemi szerepek és létezési módok között. A fiúból lány, a lányból androgin idol lehet; 
a feldíszített fiatal testből emlékmű, a szoborból eleven ember. A nemi szerepek közötti 
szabad közlekedés, a megkötözés és a kötelékből való kibontás (melynek során mindig 
új lény lép elő, mintegy a bebábozódott állapotból) csak akciósorban képzelhető el: a 
változás folyamata és feszültsége nem jeleníthető meg egyetlen statikus kép keretei 
között.

Míg Kazovszkij képei szcenikai elvek szerint komponáltak, performanszait, annak 
ellenére, hogy az akciók időben bontakoznak ki, kezdettől fogva28 erős képi hangsú
lyokkal, úgyszólván felmutatott állóképek sorozataként szervezte és rendezte meg. 
Ezért panoptikum a műfaji meghatározásuk: csúcspontjaik az átváltozási akciók ered
ményeiként megkomponált, gyakran két-három percig kitartott állóképek voltak.

Ahogyan a festmények egy és ugyanazt a vágyódást demonstrálják, dramatizálják, 
beszélik el, úgy a performanszok is ugyanazon mozzanat köré épülnek: ez a transzfor
máció. Személyből tárgy -  a vágyódás tárgya, fétis, bálvány, emlékmű -  lesz, fiúból lány; 
teremtett tárgyból eleven ember. Kazovszkij a Pügmalión-Galateia-mítoszban találta 
meg önmaga eszményi történetét: ahol megtörténik a csoda, és Aphrodité könyörü- 
letéből Pügmalión vágya valósággá lesz. A szép Galateia, szerelmes alkotása, életre kel, 
és valóságos lényként az övé lesz.

A szépség a panoptikumoknak is középponti szervezőereje, de a korai performan
szok -  hangsúlyozva a fiatal fiú szépségének nőiesjegyeit -  a női szépség kultusza köré 
épültek. Elsősorban azért, mert Kazovszkijt a szépség mint passzív, önmagára irányult 
és önmagában befejezett minőség izgatta. „Mert milyen a hősnő? -  kérdezte egy 1978-as
írásában. -  Szép. Elsősorban szép. Ez lényegének egyetlen, bőven elegendő és felcserélhetetlen 
ismérve.”29 Paglia is ezen a nézeten van. „A szép nő [...] az emberi vágyak végső jelképe. A 
feminin maga a vágy tárgya, ami kisiklik a kezünkből. Ezért van mindig valami feminin vonás 
a férfi-homoszexualitás szép fiúiban. A feminin az örökké tovasikló, az ezüst villódzás a hori
zonton. Ezt a képet követjük vágyakozó tekintetünkkel.. .”30 A személyes szépség passzivitását 
társadalmi beidegződések eredményének látja: „A szépség a kultúra által kitermelt mes
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terséges szubjektív kritérium. [...] Értéke (csereértéke) hatalmas. Hordozója eredendően passzív, 
a szemlélet tárgya. [...] A szépség nem akar, nem törekszik, nem ragaszkodik. Nincs szüksége sem
mire. Nekünk van szükségünk rá.”31

Kazovszkij sorszámozott panoptikumai mindig DzSAN-PANOPTIKUM-ok. A Dzsan 
szót, amely a perzsa és török nyelvekben azt jelenti: kedvesem, ajánlásként, dedikáció- 
képpen illeszti e tér- és időbeli kompozíciók elé. A panoptikumok szerelmes versek a 
performansz műfajában.

A DZSAN-PANOPTIKUM, AVAGY JÁTÉK AZ ELTÁRGYIASÍTÁSRÓL „az európai kultúra nő
ideáljaiból”32 válogatott (Csipkerózsika, Galateia, Koppélia, a táncoló bábu, a múzsa, s 
hozzájuk társult az „odaliszk, a keleti nő”). Kazovszkij a következő forgatókönyvben 
rögzítette az akciósort:

„I. A fétisek felépítése és feldíszítése. A kulturális normarend szerepe által diktált, a második 
természet szükségleteinek kiépítése a kiállított objektumokban. Bálványteremtés.

II. Két-három perces állókép. A tulajdonképpeni panoptikum, a tárgybemutató. Az ember által 
elsajátított és eltárgyiasított ideál mint manifesztálódott látvány. Az ünnep.

III. A tárggyal való kapcsolatteremtés kísérletei és kudarcai. Mivel a tárgy mint olyan meg
közelíthetetlen (az abszolút passzivitás elérhetetlenné teszi őt), a bálvány csak szétszedhető, elront
ható, megsemmisíthető: gyakorlatilag elsajátíthatatlan.

IV A leltár elkészítése -  elméleti elsajátítás. A kellékek eltakarítása a megfelelően számozott 
dobozokba (gyűjtemény). A mindenkori rombolás és eltakarítás után a bálványépítés újra kezdő
dik. ”33

A szépségnek ez a felfogása, amely a passzivitásra ilyen nagy súlyt helyez, szorosan 
összefügg a megkötözés motívumával Kazovszkij műveiben. A testek gúzsba kötése, 
sokszoros áttekerése piros, fehér, rózsaszín, fekete szalagokkal az egyetlen olyan kö
vetkezetesen használt formai és a közlendőt közvetlenül hordozó motívum ebben a 
művészetben, amely a festményeken, installációkban és a performanszokban egyaránt 
megjelenik. Hogy ez a gesztus nem egyértelmű, azt a megkötözéshez használt szalagok 
-  olykor gyöngysor -  színessége, játékos, csaknem kedves tarkasága is jelzi. Holott ke
gyetlen aktusról van szó, amellyel a festő, illetve rendező mozdulatlanná teszi az élő, 
mozogni kívánó lényeket, és megfosztja őket attól, amire a leginkább vágynak: s mind
ezt egy olyan művészet közegében, amely a vágyat a leghatalmasabb mozgatóerőnek 
ismeri el. Kazovszkij szinte azért teremti szereplőit, hogy megkötözhesse őket. Ugyan
akkor játékosság s egyfajta esztétikai érték is keletkezik ebből az aktusból: a kötelékek 
színei és vonalai formát: egymást metsző egyenesekből kialakuló vonalhálórajzot hoz
nak létre. „Nemcsak szimbólumokról van szó -  mondta Kazovszkij egy interjúban -, hanem 
elemi módon tetszik a megkötözött test, és azért is festem meg, mert a látványa gyönyörködtet. ”34 
Az állatok, a performanszokban részt vevők teste, olykor maga a bálvány is, sőt az 
installációk asztal- és széklábai sokkalta jobban, alaposabban megkötözöttek, mint 
amennyi csak ahhoz volna szükséges, hogy ne mozdulhassanak, vagy hogy a megkö- 
tözöttséget jelképezzék. Miközben minden szereplő kontúralakra redukált és jel
zésszerű, a kötelékek kihívóan naturálisak. A kötelékek mennyiségének és látványának 
ez a pazarló eltúlzása, az installációknál sokszor karneváli hangulatot árasztó szerpen
tinszerű térhálója kétségtelenül arra utal, hogy nem egyszerűen funkcionális mozgás
gátló eszközről van szó, hanem -  legalábbis esztétikai -  örömforrásról is.

Camille Paglia azt az észrevételt teszi, hogy az eredendően görög princípium, amely 
hatalommal ruházta fel a szép személyt, ismerhető fel a reneszánszban az idealizált 
lények iránti rajongásban: Danténak Beatrice, Petrarcának pedig Laura iránti szerel
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mében. „Távolságnak lennie kell, időben vagy térben -  Írja. -  A szem nárcisztikus személyiséget 
választ ki, amely bűvöletben tartja, majd ezt a viszonyt művészetként megformálja. A művész 
magasabb rendű szexuális szerepet tulajdonít a szeretett lénynek, s önmagát az ő kisugárzásának 
puszta receptorává fokozza le. A struktúra szadomazochista.”35

Kazovszkij viszonyrendszerei ugyanezt a modellt követik: az eleve megközelíthe- 
tetlenné távolított, közönyös szépségében mindenki fölött álló idol bűvöletében tartja 
a vándorállatot, akinek hozzá képest mélységes alacsonyrendűségét jól kifejezi, hogy 
az idol ember fölötti: bálvány; míg az állat, ha mégoly szimbolikus is, ember alatti lény: 
s e két minőség között még ebben a fluiditást kedvelő rendszerben sincsen átjárás. Ez 
az adott -  s meglehetősen pontosan kidolgozott -  hierarchián belül a lehető legna
gyobb távolság. S az állat nemcsak reménytelenül sóvárog, de mozgásában és érzéki
ségében a szoros és sokszoros kötelékek által látványosan is megbénlttatott. Ebből az 
alávetettségből fakad a sivatag művészete: az építkezés, a balett -  miközben a szépség 
kegyetlen, közönyös elérhetetlenségével a porba hullás kínjai állnak szemben, ame
lyek formailag és motivikusan a megkötözés élvezettel véghezvitt, kínokat okozó és 
szemléltető aktusában, illetve látványában jelennek meg.

A transzformációt, mint középponti mozzanatot közelebbről láthatjuk, ha egy per- 
formanszot részletesebben követünk. A Dzsa n-Pa n o p t ik u m  XXXIII, Ar k e sz il a o sz  
ÁLMA XXIX36 nézője patetikus zene hangjaira lép a már elsötétített terembe, ahol 
megkomponált színpadi látvány várja. A lépcsőzetesen emelkedő teret hátul téglafalat 
imitáló hullámpapírból kivágott állat-, fa- és épületelemek határolják, jelezve annak 
a világnak a határait, amelyen belülre kerültünk. Kissé lejjebb, de magaslati ponton, 
mintegy kórusként hat álarcos, fekete köpenybe burkolt férfit: hat filozófust állított a 
rendező. Alattuk, a tér leghangsúlyosabb pontjain áll baloldalt a kezdetben vitorlás 
fejdíszt viselő Galateia-szobor, jobboldalt pedig a kétarcú: elöl elfátyolozott, hátul 
oroszlánmaszkot viselő, fekete leplét végig megőrző Álmodó -  az Arkeszilaoszt meg
személyesítő és az ő álmát itt a színpadon megjelenítő rendező: a Szertartásmester (El 
Kazovszkij). Oroszlánmaszkja a vándorállattal rokonítja, és ennyiben áldozat szerepé
ben tünteti fel.

A térben két állandó horizontális irányú mozgás, mintegy két vízszintes vonal ál
landó meghúzása zajlik: legelöl két, egymáshoz kötözött néma alak halad balróljobbra 
és vissza, metronómszerű koppantásokkal jelezve az idő múlását, a nap-éj váltakozá
sát; a legtávolabbi sávban pedig egy Ámor-figura mondja el szövegeit a képsíkkal pár
huzamos „röptében”. Az első hangsúlyos akció a Kórus tagjainak testi feltárulása. Mi
előtt szövegüket elmondják, lehullatják fekete leplüket, és így láthatóvá válik bekötö- 
zött-megkötözött s ekként szoborrá, emlékművé formált testük felső harmada. Ez a 
látvány különösen intenzív és erotikus hatású, mivel erős fényt kap, s mivel a hat sze
mély arca továbbra is betakarva marad. E történés előkészítése volt csupán egy lénye
gesebb feltárulásnak: a hat mezítelen felsőtest előterében, mintegy ezektől kísérve, 
megkezdődik Galateia átváltozása. A szép nő szobrából fokozatosan még szebb: fiatal 
fiú bontakozik ki, majd, ismét fokozásképpen, szép lánnyá alakul át, hogy azután ezen 
a stádiumon is túllépve, a nemek princípiumait a szépség univerzalitásában és az and- 
roginitásban feloldva, visszaváltozzon szoborrá, emlékművé, amely a színpad immár 
leghangsúlyosabb pontjára, a Szertartásmester „házába” kerül. Itt feldíszített kultusz
tárgyként ismét az időn kívülre kerül -  kitartott percekig mint kiállított tárgy áll előt
tünk -  s ezzel meghaladja a hierarchiát. Ekkor a Szertartásmester elkezd saját bal kar
jára írni: ez az akciósornak a csúcspont utáni végső üzenete. „Arkeszilaosz egy eddig még
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fel nem fedezett mondása szerint: az ember élete során mások és önmaga emlékművévé válik -  
Írja Kazovszkij a performansz klsérőszövegében. -  E folyamatos emlékművé válásban és 
emlékművé tételben minden mozdulatunk és mozdulatlanságunk karcol a mellettünk álló emlék
művekre. Ha nincsen közelünkben egy megfelelő anyagú emlékmű, vagy ha a már felállított em
lékműveket nem akarjuk rongálni, akkor írjunk vagy rajzoljunk önmagunkra. Ez a műemlék
védelem. ”37

Az emlékmű a megmaradást, a nem elmúlást akarja hirdetni (holott emlékműve 
csak annak van, ami már elmúlt, s ennyiben éppenséggel az elmúlás hirdetője): de 
Kazovszkij ezúttal a személyiséget tekinti patetikus mementónak. A megsemmisülés
től való félelem diktátuma, hogy az ego fennmaradását szimbolizáló egoemlékmű 
megmaradását is biztosÍtani kell.

Az emlékmű feldíszítésében kifejeződő esztétizálás és a személyiségnek tulajdonl- 
tott drámai súly azt a stÍlus- és érzésvilágot idézi -  ha nem teljesen azonos is vele -, 
amelyet Susan Sontag írt le elsőként -  s egyben elsőként tapogatva le a homoerotikus 
szépségfogalmat -  A CAMPRŐL című esszéjében. „A szereplő mint folyamatos, izzó ragyogás 
-  a személyiség mint egyetlen, nagyon intenzív dolog. Az így felfogott szereplő a camp-érzékeny- 
ségben megtestesülő teatralizálás kulcseleme. Segít megérteni azt is, miért jelent az opera és balett 
olyan gazdag kincseket a camp számára. ..”38 Sontag felvázolta a mesterséges („Man-made”) 
világhoz, a belső világításhoz, a szép tárgyakhoz, szép személyekhez és a művészi szép
hez való vonzódásnak azt a speciális, elkülöníthető vonulatát, amelyet a camp szó jelöl, 
s amely a szép látványt a drámai történés és a drámai igazság, a konfliktusokban ki
bontakoztatott közlés elé helyezi. A camp a homoerotikus szépségeszmény művészete: 
a nő -  a természet -  princípiumát megkerülő művi világ. A természettől elforduló, 
azzal a művészet művi világát szembeszegező, annak azonban minden finom rezze
nésére érzékeny ízlés- és érzelemvilág. A homoszexuális szépeszmény és szépérzék a nem 
funkcionális iránti felfokozott fogékonyságot is jelenti. Kazovszkij művészete rokonságban 
áll ezzel a szépségfelfogással, de annak egy későbbi változatához, a durvább nagyvárosi 
punkhoz vonzódik. A szüntelen közlésvágy diktálta iram sietős felületmegmunkáláso
kat eredményez: ez az enyhén durva vonás, a képek lüktető ritmusai, valamint a pszi
chedelikus színek beszüremkedése és a mondanivaló sokszor kihívóan lényegre törő 
megfogalmazása itt sejteti a háttérben a flaszteron élő szubkultúrát. Ugyanakkor rend
kívül finom érzelmi árnyalatok, gyengéd mozzanatok és a transzcendencia iránti 
rendkívüli fogékonyság jellemzik Kazovszkij művészetét. A vágyódás mint sors gondo
lata messze túlmutat a camp esztétikáján: a kifinomult homoerotikus érzékenység itt 
a kelet-európai és orosz kultúrák súlyaival megrakott érzelmi és szellemi alapok és 
egy, a campnél lényegesen történelmibb látásmód közlési nyelve és esztétikai közege.

Az örökös ismétlés, a színhelyek, motívumok, szereplők szüntelen visszatérése -  
mint az időre vonatkoztatott horror vacui -  közvetlenül a halálfélelemből, e művészet 
legerősebb forrásából ered. S nemcsak megállni nem lehet: az elérhetetlennek újra 
kell termelődnie, mindig kell még eléretlennek maradnia. Az idol helye a megközelít
hetetlen távolban van, de ha a vándor mégis eléri, máris új szépségre szomjazik. S ha 
a sivatag mint terep nem tenné csaknem lehetetlenné a szépség megközelítését, akkor 
a mozgást megakadályozó kötelékek teszik világossá, hogy a távolság lényegileg le
küzdhetetlen. Annak kell lennie, mert a cél az elodázás, a vágy fenntartása. A vágy: 
az élet, az örök vágy tehát az örök élet.
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