
Színház

Markóék Jézusa:
gesztus-terápia, idő-szintézis

Van egy visszatérő mozdulat a Győri Balett
J~US, AZ EMBERFIA táncmüvében. A Mes
ter és övéi összekapaszkodnak és hanyatt döl
ve hátranéznek. Miránk. Ide látnak, a néző je
lenére. Ennek sok olvasata lehet, de értelme
számomra csak egy van: rálátunk az Időre.

Egyszerre a múltra, jövőre. Markóék drarna
turgiája Dienes Valéria szemléletére emlékez
tet. A koreográfus.filozófusnő Miénk az idő

kötetének Dialógusa így kezdődik: ,,- Ön vallá
sos? - Azt nem úgy hívják. - Hát hogyan? - Is
tenben - élek - így hívják." Ez a bennfoglalás
összegzi az időt. Úgy, ahogy Markóék Csodá
latos Mandarinja is, amelyben a Lány - hite,
akarata révén - megszüli magából megmentő
jét. Ekképpen "ővele, őáltala és őbenne" léte
zik. A Mandarin kettős bennfoglalás. Benne
élünk a csodában. És a csoda - bennünk él.

A "belül-levés" Dienes Valéria sokszor meg
fogalmazott idá-szintézisének egyik jele. Mindig
velünk marad a múlt, és jelenünkbe állandóan
beszüremkedik a jövő. Aki "belül van", az hang
súlyosan van. A folyamatos jelenben megvaló
suló VAN: a szinkrónia állapota. Az egyidejü
ség. A koreográfus-főszereplő alakítása ugyan
ezt sugallja. Markó Iván Jézussá formálódása
nem szereplés, hanem megjelenités, jelenbe
tétel. Megfelel az evangéliumi közlésnek: "Ha
ketten, hárman összejöttök az én nevemben,
ott vagyok köztetek.' Ez a transzcendenst meg
jelenítő helyzet meröben új, szokatlan a ko
rábbi kultúrák "szellemidéző"tér- és idöszem
léletéhez képest. Nincs szükség egy tárgy, élő

lény vagy jelenség térbeli létére (medve, ló,
bárány, füst, lángoszlop), sem a transzba-esés
kitüntetett idö-pillanatára. Más kell a Jézus
jelenléthez: az "én nevemben" állapot. És a kö
zösség, amely összefogja az időt, teret. Ebben
a .xlramaturgiában" nem az egyvonalú, lineá
ris kronológia él. Zavarba jöttek, akik mese
mondó-idörendet vártak. Marko, Jézusában
nem cselekszik, hanem történik. Mozdulatai
összegző folyamatábrák, mint az animációs
film fázisképei. A táncdráma időszerkezete

egybeolvasztja a múltmegörzö, cselekvő emlé
kezetet és a jövendölést. Az ószövetségi prófé
ták a múltra hivatkozva előrevetítették az
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időt. Megidézték a "majd"-ot. "Majd elpusztul
Ninive, Jeruzsálem. Majd eljön a Messiás. Majd
bekövetkezik az idők vége ... " Az újszövetségi
Jézus a teljességbe kapcsolja a részleteket,
összemarkolja a múltat: "Nem eltörölni jöttem
a törvényt, hanem beteljesíteni." Az Emberfia
lehetetlenné teszi önnön létmódjának múlt
idejü elragozását: "Mielőtt a világ lett volna,
én VAGYOK" - Az önátadás parancsa ("Ezt
cselekedjétek az én emlékezetemre!") nem
ajánlkozás a nosztaigiára, hanem felszólítás:
emeljük be a megtörténtség múltját folyama
tos jelenünkbe, beálló jövőnkbe. Együtt van,
miként a francia nyelvtanban a futur dans le
passé - vagyis jövő a múltban; és a futur anté
rieur - a befejezett jövő.

Az első iddmetszet: a vihar. Háborgó zené
ben, szélben a hitetlenkedő, féltükben kétke
dő tanítványok belelátnak a jövőbe. A háttér
áttetsző függönye mögött képek villannak:
Jézus Golgota-járása, elzuhanása, megfeszítte
tése, halála. Ez a zseniális díszlet-ötlet megjele
níti a tudatalattit. A .rnögönes". a háttér-tudat,
a mélyeszmélet a jövő beemelésével mutatja
meg a kételkedés természetét.

A másik idometszet: vérrel verítékező szenve
dés a Getszemáni-kertben. A virrasztó Jézus
mögött (benne): mozdulatok. (Dienes Valéria
rendszerint a "tudat pantomim-színpadáról"
szól.) Azért szenved, mert látja az emberiség
jövőjét. Vele látjuk a jellel való visszaélés eltor
zult jelentéseit. A hierarchiát, amint megfordít
ja a kereszt jeiét. Zászlón a Jézus-arcot, más
más keretszínnel: ellenségként. Szinte odahall
juk Bródy Jánosék Human Rights oratóriu
mának kulcsmondatát: "A HATALOM SZERE
TETE NEM A SZERETET HATALMA." A törté
nelem szövetén átütnek szégyen-hullafoltok.
Totális eröszakszervezetek, Der springt noch
auf? Véletlen és tudatos áldozatok: Radnóti,
Kolbe. A belül megélt mártírium, holocaust
jaink, megszenvedett emberség-magyar
ságaink. És Pilinszky: a szenvedés értelmes
volta. Hamuszín egek. - Ezért verejtékezett
vért Markó Jézusa.

A harmadik idometszet: a müvet lezáró kép
sor. Leomlik a kulissza, összedőlnek a tekin
tély és a gőg emeletei, elporlik a földi Jeruzsá
lem. Nem, nem a világ vége, csak az "idők

vége" jött el. A meghalt(?), a föltámadt(?) Jé
zusról csak azt tudjuk: jelen van. És jelenlévő



vállán a kereszt. Rogyadozva, kínlódva viszi a
súlyos terhet. Megindul - belekapaszkodó.
neki segítő gyerekekkel -, lassan közelít a kö
zönség felé. Felénk. Belejön a mába. Tekinte
téből tudjuk, tényleg ránk néz. Györböl, Pan
nonhalmáról. a pesti Sportcsarnokból ránk,
mai magyarokra. mai emberekre. Miközben
viszi vállán az életünket, csöndjébőlérezzük: a
jelenben vagyunk. MA VAN.

Úgy vélem, ezek a szerkezetek, jelek, jelenté
sek mondatták a müvet elemzők közül egy
pszichológussal azt, hogy ez .kapcsolatteremtó,
kontaktuslétesít6 müalkotás". Summázva ne
kem is a közösségi létrol szólt Markóék Jézusa.
Valljuk - bármely világnézet felől - az ember
létalapja, ontológiai lényege: társadalmisága. A
jézusi szeretet "eszköze" mindig a felebarát, az
embertárs. Az értékek mindig "szétszórtak",
különböző rninöségüek az emberekben - igy
kénytelen az emberiség egymás szeretetéböl
élni. Markóék müvében az érték mindig az
emberi kapcsolatokban fejeződik ki. Az egy
másnak adott mozdulatokban. A gyógyitó lé
lektan szavával: gesztus-terápia volt ez a moz
gásdráma. Gondoljunk csak bele; a szimbolí
kusan megjelenített "Rossz", a "kísértés" ho
gyan jelent meg a szinen? Úgy, hogy a "fekete
alakok" a közösség ünnepi mozdulatai közé
kúsztak, a táncosok mögé álltak, szigeteltek:
Miattuk nem adódott át az érintés, agesz·
tus. .. - Ha elfogadjuk azt a feltételezést, mi
szerint a rákbetegség oka a seitek kommuni
káciáiának, iniormáciácseréiének a megszünése,
szigetelése, akkor Markóék müvészetéröl el
mondhatjuk, hogy ösztönösen, megsejtve fe-

Kiállítás

Ilyés István tizenegy szobra

I1yés István keze alatt megszólal a fa, az alma-,
az akác-, a hárs-, a díó-, a tölgy-, a fényö- és a
szilvafa, s mesélni kezd. A mese híjával van a
szövegnek, a vésőt irányító kéz a plasztikai
forma nyelvéhez szoktatja őket. Ez a néma
nyelv, amelyet legújabban a hüvös fém alakít

jezték ki a természet müködését - és rnükö
désképtelenségét. A szeretetet és a szeretet el
betegülését. A "fekete alakok" rákos daganat
ként burjánzanak. ők altatják el a tanítványo
kat, ők szakítják el mesterüktől agyerekeket.
Érdekes, hogy Jézust csak magányában merik
megkísérteni. Kudarcukat saját gyengeségük
okozta: megborzadnak Jézus szelíd gesztusa
tól, az alázat, az áldó kéz, a gyöngéd érintés je
Iétől - ettől menekülnek. (Miként Bulgakov
Mester és Margaritájában, ahol a sátán egye
düi az irgalom jelétől ijed meg.)

Mi volt ez a mü? Testbeszéd? Vitatézis? Ön
vallomás? Véletlen-e, hogy Markó boldognak
mondta magát e mü miatt? "BEATI" ... zeng
te a táncdráma gerincéül választott Liszt-zene
a hegyi beszéd spirális mozgás-szirmaiban.
Lehet, hogy Markóék eddigi müvei mind ezt
készitették elő? A Tabuk kézfogása elért idáig?
Elfogadjuk-e, ha egy alkotó táncban filozofál?
Észreveszi-e a közönség az egyetemességet eb
ben a müben? Rájőn-e, hogy ez nem hittan
illusztráció? És nem a tánc-sznobok esztétikai
habostortája. Lehet, hogy ez nem is balett! Ha
nem lakmuszpapír. Megméri a közönséget,
amelybe belemártják. A néző elpirul vagy
megkékül. attól függöen, hogy érti-e, éli-e ...
a lényeget. Melyik lényeget? Markó, a Vigiliá
nak adott interjújában elejtett egy mondatot.
Csaknem halálos autós zuhanása közben vil
lan át az agyán: "a lényeg nem történt meg':
Markóék Jézusa láttán - az idő-szintézisen tű

nődve - meggyőzödtem róla, pogy - megtör
tént a lényeg. JELEN VAN.

DemeTamás

veretesebbé. tökéletesen tagolt, ritmusa és
szárnyaló, egyre szárnyalóbb poézise van. Ez
a poézis gondosan őrzi titkát, ellenáll a ver
bális megfogalmazasnak. akárcsak a költé
szet maga. Ha mégis enged a faggatásnak. kö
szönhető a türelmes odaadásnak, amellyel a
forma sajátos jelentésének közelébe igyek
szünk férközni,
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