
Csakhogy Bakos nem érzi, vagy ha igen,
őt nem érdekli hajónk falán a lék. Ő az
„egyszer élünk!" magyarja.

Határvári Árpád, a Nagy Imre előtt haj-
bókoló diák újságíró - Sata gyors sikert
óhajtó ifjú széptevője - O. Szabó István
megformálásában nevetséges, félművelt
mitugrász, aki azonban néhány esztendő
múltán valószínűleg nyilas karszalaggal
a kabátján keresett magának látványosabb
pozíciót.. .

Táncsics Mária virrasztó asszonya a har-
madik felvonás záró pillanataiban, hal-
dokló anyjához híva az orvost, őszintén
eleveníti meg egy szolgaságra és pusztu-
lásra ítélt osztály - vagy réteg - megalá-
zottságát. (Jellemző talán, hogy Nagy
Imre folyton a beteg parasztokról elmél-
kedik, ami persze orvosnál, gyógyítani
akarónál természetes is. „Nem politikus
egyéniség" - de az egészséges népről se
szava, se kapcsolata vele.)

Fehér Miklós díszlettervezőnek a kis
színpadon többször is erősen tagolnia, osz-
tania kellett a teret, ami nem volt könnyű,

s nem is sikerült mindig egyenletesen
atmoszferikusra. Stache Éva jelmezei
szépek, általában a jellemhez jól simu-
lók, néhány kis túlzásukat nem számítva.

A Villámfénynél a Józsefvárosi Színház
megbízhatóan jó átlagszínvonalába, mind
vonzóbb repertoárjába forr bele. Az elő-
adás legerősebb oldala most is a színészi
munka. Miszlay István Németh László
szelleméhez hűen, logikus, tiszta értelme-
zéssel, bizonyos összefüggések előnyös
elmozdításával, a jellemzés finomságaival
rendezte meg a drámát. Kissé lassan for-
gatja be a darab gépezetét - a harmadik fel-
vonásra lesz igazi a lendület. A negyedik
felvonás pedig? A színpad helyett az már
alighanem csak a könyvé marad.
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MÉSZÁROS TAMÁS

A szeretet parancsa

Lassan érkeznek a családi szertartás ven-
dégei. Fiatal nők és férfiak, gyermekek-
kel, mai ruhákban, ünnepi alkalomra öl-
tözve. Csend, megilletődöttség, áhítat.
Templomi élőkép - egy reneszánsz fest-
mény nyugalma árad szét a térben. A cse-
csemő annak rendje-módja szerint meg-
kereszteltetik; anyja boldog mosollyal
mutatja körbe az egybegyűlteknek. Gra-
tulációk, csókok és ölelések, simogató
tekintetek. Áldás és békesség hatja át az
ünnepet, ahol a gyermek-megjelöltetik a
kereszt jelével, ahol kinyilváníttatik az
Embernek a Megváltóval vállalt közös-
sége. A közösség, amely a szeretet paran-
csában és a szeretet alázatában egyesíti a
híveket. A Pap szelíd méltósággal teli moz-
dulataiban, a celebrációba merült arcán,
amint a kisded fölé hajol, ott él egyszerre
mindez; az ő személyében mintha maga
Krisztus hintené a keresztvizet.

És akkor szétrobban a kép. Fekete
maszkok tűnnek elő a háttérből, géppisz-
tolyok kelepelnek bele az idillbe, mintha
látnánk a fegyverek torkolattüzét.
Egyetlen pillanat az egész, s halottak
hevernek mindenütt. A megszentelt élet
elpusztíttatott.

Ezzel a mai világvalóságunkban már
közhelyszerű, mindennapos brutalitással
exponálja a Liszt Krisztus-oratóriumától
ihletett táncszínházi látomássorozatát
Markó Iván, s a híradófelvételek nyers
valóságának megidézésével, ezzel a ke-
gyetlen, élesen bevágott epilógussal egyér-
telműen kijelöli azt a nézőpontot, amely-
ből a bibliai históriára vissza kell tekinte-
nünk. A templomi vérontás sokkoló iszo-
nyatától meghatározott jelen áttűnik az
újszövetségi tájakra. Szélzúgás - mintha
valamilyen mitikus erő visszasodorna
bennünket az időben, hogy elénk tárja a
Megváltó történetét.

A történetét? Itt máris tanácsos meg-
állnunk, hogy tisztázzuk Markó drámai
kompozíciójának természetét. A Jézus, az
Ember fia ugyanis a legkevésbé sem
epikus szerkezetre épül; nem követi pon-
tosan a Szentírás „jelenetezését", és még a
zenei alapként felhasznált művet, a
Krisztus-oratóriumot sem tekinti temati-
kai sorvezetőnek. Ez a táncdráma szán-
dékosan megkerüli a Messiás eljövetelé-
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nek, tetteinek és mártíriumának „szabály-
szerű" elbeszélését. A Jézus, az Ember fia
tehát nem veszi mintájául a hagyományos
passiójáték felépítését, noha Markó ko-
rábbi munkásságának ismeretében okkal
gondolhattuk, hogy ezúttal éppen hogy
felhasználja majd ennek a sajátos, a ha-
gyományoktól meghatározott műformá-
nak valamennyi - mindenekelőtt a cse-
lekményességében rejlő - lehetőségét.
Hogy ő, aki mindig a Kiválasztott küzdel-
méről, a Hatalom és az Egyén konfliktu-
sáról, az Ember és a Közösség viszonyá-
ról „beszélt", most, amikor magának Jé-
zusnak a szenvedéstörténetét dolgozhat-
ja fel, a végsőkig kiaknázza majd a téma
legkézenfekvőbb dramaturgiai adottsá-
gait, s egyszersmind lezárja a Győri Ba-
lett munkásságának egy immár éveken át
húzódó tematikai-gondolati vonulatát, fel-
mutatva a produkcióban a teljes, eleddig
kimunkált koreográfiai eszköztárát.

Vagyis létrehozhatta volna az együttes
működésének egyfajta korszakszintézi-
sét, afféle „kívánságműsorát", amely még
egyszer, egy minden korábbinál nagyobb
lélegzetű kompozícióban tálalná elénk a
már ismert teátrális megoldásokat. Heró-
des, Pilátus, Kajafás, Júdás és mind a töb-
biek - a „nagyregény" főszereplői - ezen a
táncszínpadon bizonnyal igen hatásos
jeleneteket kaphattak volna; drámai vi-
szonylataikat a bevált mozdulatnyelv ele-
mentáris kifejezőerővel tárhatta volna fel.
A győriek sikerrel megfelelhettek volna
a sztereotípiák kihívásának, a közönség
pedig hálásan ragadta volna meg a bevált
kapaszkodókat. Éppen azokat, amiket a
cselekményes, az elbeszélő tánc - mint
például egy Romeo és Júlia vagy egy
Spartacus - mindig megad nézőjének.

Csakhogy Markó egész eddigi pályáján
elutasította az úgynevezett „némajáté-
kot", vagyis azt, hogy a mozgás, a gesztus
egyszerűen a szöveg helyett, lényegében
a verbális logikát követve, mintegy elme-
sélje a jelenetek tartalmát. Mégis kérdés,
hogyha valaki koreográfus létére a tánc-
színház megszállott híve - ami azt je-
lenti: számára e szóösszetétel második
tagja szinte fontosabb, meghatározóbb az
elsőnél -, akkor vajon miért nem hasz-
nálja fel a Biblia olyan elemeit, mint
amilyenek például Jézus csodatevései, a
kenyérszaporítás vagy a betegek talpra
állítása? Miért nem vonultatja fel ezeket
az ismert szcénákat, akár a kézreálló kép-
zőművészeti „lenyomatok" megidézésé-
vel? Miért nincs a győriek produkciójá-
ban legalább egy Utolsó vacsora-kép, hol
maradnak a Háromkirályok, vagy éppen

Mária a kisdeddel? Végül is e „patentek"
a Messiás-téma valamennyi művészi fel-
dolgozásában elnyerik a maguk helyét. A
Jézus, az Ember fia tartalmi értékelése
elképzelhetetlen e kérdések megválaszo-
lása nélkül.

Markó az úgynevezett „bibliai képes-
könyv" helyett mozaiktechnikával dolgoz-
ta ki a kompozíció szerkezetét, a tánc-
nyelvben pedig megtalálta az érzékeny
egyensúlyt a „tisztán" érzelmi-érzéki meg-
jelenítés meg az ábrázolás között. E tánc-
színház minden egyes képe, mozzanata
történés ugyan - ha nem is elbeszélés -,
ám elsősorban érzelmi, lelki folyamatok
rögzítése, kivetülése. Mindig a belső tör-
ténések, vagyis a cselekményen túli tar-
talmak drámája. Markó ebben az érte-
lemben is hűséges maradt azokhoz a ko-
rábbi munkáihoz, amelyekben a küzdő
és elbukó, vereségében is győztes, meg-
váltódó és megváltó Emberről, az élet-
harc úgynevezett végső, nagy kérdései-
ről, különböző stációiról alighanem min-
dent elmondott már a maga sajátos gon-
dolatkörén belül. Az individuum szenve-
déstörténetét, az Egyén és a Közösség
dialektikus drámai kapcsolatát több vál-
tozatban, a Szamurájtól a Tabuk és féti-
sekig - sőt a Boleróig -, feldolgozta már.
Akár a Mandarin, akár Don Juan, akár
Lorca alakjában. Es mindegyik darabban
ugyanazt a látomásos, expresszív víziók-
ba sűrített dramatikus építkezést figyel-
hetjük meg, amit a Jézus, az Emberfiában
- Markó tehát akkor is ragaszkodott is-
mert látásmódjához, amikor a Bibliát,
azaz magát a Szenvedéstörténetet vá-
lasztotta anyagául.

Változatlan alkotói szuverenitása ez-
úttal sokak számára mégis a szerkesztés
fegyelmezetlenségének tűnhetett, és en-
nek logikus magyarázata egyszerűen az,
hogy Markó még soha nem dolgozott oly-
annyira kötött textussal, mint amilyen
Jézus története. Éz idáig jobbára szabad
variációkat készített ismert irodalmi ván-
dortémákra (például: a Don Juan-legen-
dára), vagy éppenséggel nyíltan elvetette
A csodálatos mandarin Lengyel Meny-
hért-féle szüzséjét, és újat talált ki a maga
Bartók-koreográfiájához; máskor a saját
ötletéből és invenciójából teremtett cso-
portszínházi produkciót, mint a Tabuk és
fétisek esetében. Eleddig tehát nem vető-
dött fel a „mihez képest?" kérdése.

A Biblia viszont egyike a Szent Köny-
veknek - még ha nem is dramaturgiai
értelemben -, s Markó itt meglehetősen
szigorú mintával találta szemben magát.
A Jézus-drámának az Újszövetség meg-

adja a követendő „jelenetvázlatát", ami
valószínűleg sokkal jobban benne él a
művelt köztudatban, mint bármely más
irodalmi alkotásé. Markó azonban győri
működésének kezdetétől igen követke-
zetesen tartotta magát ahhoz, hogy mun-
káiban mindenekelőtt meg kell találnia
azt az egyetlen, középponti gondolatot,
tartalmat, motívumot - vagy hogyan is
nevezhető ez a lényegi princípium? -,
amely az adott produkció minden egyes
részletében jelen van, mindegyiket
össze-kapcsolja a többivel, s alapvetően
meg-határozza az egészet mint szellemi
egységet. Jól látta, hogy amikor most -
alkotásai immár hosszú során át -
elérkezett a valamennyiben közös
gondolatvilágnak mintegy a
„kvintesszenciájához", a Meg-váltó
kálváriájához, akkor sem lehet más
feladata: színre kell fogalmaznia korábbi,
lényükben-lényegükben mindig azonos
hősei benső mozgatóerejének, energia-
forrásának, érzelmi „hatóanyagának" le-
hető legtisztább szublimációját.

A Jézus, az Ember fia tehát a szeretet
parancsának táncszínpadi átadása, illetve
megfogalmazása lett. Egy mélységesen
humánus - s ha úgy tetszik keresztényi -
létélmény kivetülése, olyan emberi
tartalomé, amely nembeli létünk
kérlelhetetlen, kipusztíthatatlan kötele-
zettsége, s egyszersmind - éppen teljes
megélésének történelmi, társadalmi és
pszichológiai képtelenségében - a leg-
mélyebb drámaiság hordozója is.

Liszt a Krisztus-oratóriumban, ebben a
sokak által szélsőségesen egyéninek
tartott muzsikában, ugyancsak hasonlóan
fogta fel témáját. Gregoriános hangvéte-
lét, széles dallamíveit, a középkori him-
nuszok fegyelmezett fennköltségét nála
is egy fájdalmasan átélt lírai tónus tart-ja
egységben. Programzene ez, mégsem
epikus jellegű; Liszt szenvedélyes, ma-
gas hőfokú érzelmi elragadtatással ref-
lektált a bibliai történet egyes jeleneteire
- ő is az Újszövetség emocionális tartal-
mát kívánta kibontani. Nem véletlen te-
hát, hogy Markó ezzel az oratóriummal
oly tökéletesen azonosul, hiszen az töké-
letesen meg is felel mind dramaturgiai,
mind koreográfiai szándékának: éppen
meghittségében intenzíven átéltté tenni a
Jézus-téma lényegét, az Ember szeretet-
élményét.

Markó tehát azokat a vezérmotívumo-
kat kereste a Bibliában, amelyek a Győri
Balett fennállása óta vissza-visszatérnek
produkcióiban. Ilyen például a„személyre
szabott" hit erejének és hatásának kér-
désköre: milyen viszonylatokba kerül az



Egyén a Közösséggel, amikor hitét mint
a legfőbb parancsolatot és meggyőződést
megkísérli átadni. Mester és Tanítványai,
Vezér és Vezetettei, Teremtő és Teremt-
ményei - ezek a kapcsolatok különböző
variációkban megjelentek már a reper-
toár korábbi műveiben, mégpedig a leg-
súlyosabb, legkegyetlenebb konfliktusok
forrásaiként. A rendező-koreográfus eddig
is szinte történetfilozófiai megszállort-
sággal boncolta „a személyiség szerepét
a társadalmi mozgásokban" - ami bármi-
lyen furcsán hangzik is egy táncszínházi
alkotóról szólva, aligha vonható kétség-
be. Hiszen az olyan kozmikus „revü-lát-
ványosságban" is fontos szerepet kapott
ez a tematika, mint amilyen például a
sportcsarnokbeli Izzó planéták volt, és a
szegedi szabadtéren, a Szarvassá válto-
zott fiak nagyvárosképében úgyszintén
felbukkant. Es természetes, hogy ez a
motívum a Jézusban már meghatározó
jelentőségű - hiszen a Megváltónak az a
küldetése, hogy a szeretet parancsát mint
tanítása, hite alapeszméjét átadja népé-
nek. Markó mindvégig ennek a feladat-
nak az esélyeire összpontosít. Azt vizs-
gálja, hogy mivé lesz az eszme, amint

sorsa az emberekre bízatik; hiszen Jézus,
az Ember fia átadhatja a maga hitét
embertársainak, de azt nekik kell befo-
gadniuk és a sajátjukká lényegíteniük.

Nem véletlen, hogy a jelen idejű temp-
lomi terrorakció után Erzsébet és Mária
kettősével kezdődik az „egykor volt ese-
mények" megidézése. A várandós Máriát
a női kar gyengéd, óvó-féltő gondosko-
dása veszi körül - a gyermek születését
megelőző szokásos várakozás képe ez -,
de a csoportozatokból, a frízszerű figurá-
ciókból a meghittségnek valami nem min-
dennapi, jelentőségteljes sugárzása árad.
A koreográfiai megoldás végtelenül egy-
szerű, mégis emelkedett. Benne foglalta-
tik a rendkívüli esemény megsejtése; ter-
mészetessége mégis emberi lény érkezé-
sét előlegezi.

Ahogyan Markó ezután tovább „me-
sél", abban nagyon élesen, pontosan mu-
tatkozik meg a Jézus-kompozíció mód-
szere. Hirtelen rideg fény önti el a színt.
Erzsébetet és Máriát, az asszonyok cso-
portjával együtt, fekete ruhás papok szin-
te katonás sorfala szorítja ki a képből, és
miközben ők eltűnnek a háttérben, a
sötét alakok menetelő lábai alól elővo-

naglik egy tépett rongyú, félmeztelen,
barbár csoport: Keresztelő János és eksz-
tatikus társai. Az iménti szelíd, áhítatos
hangulat egyetlen pillanat alatt minta-
szerű, filmes áttűnéssel vált vad, „törzsi"
őrjöngésbe. Ez a csoportmozgás lényegé-
ben hasonló - vagyis egyetlen középpont
köré szerkesztett - dinamikus körforgás,
mint Mária és az asszonyok tánca volt:
és mint a produkció majd valamennyi
„nagyjelenete". Itta Keresztelő körül for-
dul-lüktet-gyűrűzik a csoport, ő az, kezé-
ben a durván tákolt kereszttel, aki fanati-
zálja követőit; mintha valami szakrális
jellegű, egyre hajszoltabb, türelmetle-
nebb beavatási szertartást látnánk, amely
egyszerre kifejezője a lázadásnak és a
sóvárgásnak, a tomboló elégedetlenség-
nek és a megbékélés áhításának. Ez a
„crescendóban" fogalmazott részlet ér-
telmezi Jézus küldetésének, szerepválla-
lásának lényegét, mégpedig annak a szi-
tuációnak a megfogalmazásával, amely-
be a Megváltó érkezik.

Keresztelő János és hívei Markónál
egyfajta önkívületi állapotban, roppant
feszítettségben, az Ígéret bűvöletében
élnek, és a tovább már nem fokozható,

Jézus, az Ember fia (Győri Balett) - jelenet az előadásból



őrjöngő rituálé tetőpontján érkezik közé-
jük a Megváltó. Egy vízesés hátteréből,
üdvözlésre emelt karral közeledik az ő
„pogányaihoz": magához emeli az elé-
be hajló Jánost, ő maga térdepel annak
lábához, hogy felvegye tőle a keresztsé-
get. A csapat most már kettőjüket öleli
körébe - a görcsös, vonagló, rángatódzó
mozdulatok után a közös eszmeiségben
egymásra és önmagukra találtak harmo-
nikus örömtáncát látjuk. Jézus és János
immár együtt emelik magasra a keresz-
tet: tökéletes szinkronitásukban szinte
eggyé válnak.

A Messiás eljövetelének megérzékí-
tésében tehát Markó a hordából közös-
séget formálni képes eszmei kohéziót
hangsúlyozza. Annak a szellemiségnek
a hatóerejét, amelynek képviseletében
Jézus a saját ösztönös, emberi vágyaik-
hoz teszi méltóvá az őt vállalókat. Majd
ismét egy filmes vágás - a megtisztító
vízesés képe a Keresztelővel és csapatá-
val együtt eltűnik. Jézus egyedül, „befelé
figyelő" koncentrációban. Es megszólal

Xenakis, a mai görög zeneszerző ütő-
hangszerekre komponált darabja; szigo-
rú-szikár, kemény ritmikájú hangzás -
ezt Lisztnél Markó hiába kereste, kény-
telen volt hát a kortárshoz fordulni. Az
apostolok kiválasztása következik, a pa-
rancsolatok meghirdetése. Átadás és be-
fogadás. Mester és tanítványai egymás-
megértése, egymáshoz kötődése. A hit
fegyelmének vállalása.

Ez a jelenet a Jézus egyik koreográfiai
csúcspontja. Markó pályáján is kivételes
megoldás: valami tőle szokatlan szögle-
tesség, szinte kihívó „mértaniasság" ural-
ja az egész formációt. Megjelenik az első
tanítvány, s amint „hozzákapcsolódik"
Jézushoz, máris itta következő kettő, az-
tán az újabbak; fokozatosan gyarapodik a
lánc, amely ismét Jézust keríti körbe,
tőle kapja lüktetését, az egyes „láncsze-
mek" az ő gesztusvilágát építik át a saját-
jukká. A mozdulatok japán és indiai
tánc-anyagot idéznek - de ez nem
egyetlen stílus, inkább csak imitációja s
egyben egyéni átalakítása annak, amit
keleties

karakternek nevezünk. Benne van a jóga-
gyakorlatok jellege csakúgy, mint a ka-
thakali-színház visszfénye vagy a karate-
és a szamurájfilmekből ismerős szertar-
tásosság.

Markó Jézusa sugárzó méltósággal,
kér-lelhetetlen belső tartással fogalmazza
meg apostolai számára a keresztény
tanítást, azok pedig megértik és átérzik a
velük és bennük történtek jelentőségét. S
a hang-súly az átérzésen van, mert ez a
sallangtalanul absztrahált, lényegére
csupaszított jelenet éppen hogy az
érzelmekről szól: arról, hogy a krisztusi
szeretet, bármenynyire is filozófiai
fogantatású, illetve tartalmú, csupán a
lélek fegyelmeként, érzelmi
elhivatottságként élhető át.

Markó tánca - vagy mondjuk inkább
úgy: jelenléte - azt sugallja, hogy a leg-
fontosabb, az alapvető parancsolat a „Ma-
gadból adj!"imperatívusza. S az ő Jézusa
valóban „szétosztja magát" az apostolok
között; a legmélyebben vállalt szemé-
lyesség áldozata árán, önnön szellemi-
fizikai energiáinak átömlesztésével hívja
életre tanítványaiban a hitet. A kép azon-
ban nem egyszerűen ennek a felemelő
folyamatnak az apoteózisa. A hívek közé
egyszer csak beszivárognak azok a bizo-
nyos „fekete alakok" - feltehetően a fari-
zeusok -, s mindinkább körülveszik Jé-
zust, míg végül elválasztják övéitől. A be-
állítás nagyon hasonlít ahhoz, amikor a
„sötétek" Máriát és Erzsébetet szorítot-
ták ki a színről, s most újabb jelenésük
már olyan, mint valami rossz ómen. Is-
mételt beiktatásukkal jelzi Markó, hogy
Jézus fellépésének és működésének szín-
terén nem csupán azok vannak ott, akik
Megváltójukat látják benne.

Ez a figyelmeztetés közvetlenül meg-
előzi Jézus és Mária kettősét, illetve a
Hegyi Beszédet, vagy másként: a Beati-
képet, a produkció alighanem legbenső-
ségesebb részletét. Az író-rendező-ko-
reográfus érzékelhetően távol akarja tar-
tani magát az idilli ábrázolás veszélyétől;
tart tőle, hogy az a koncepció, amelynek
jegyében Jézus küldetésének érzelmi tar-
talmát kívánja kibontani, egyszersmind
könnyen „feszültségmentesítheti" is az
előadást. Ezért építi be a dramaturgiai
szerkezetbe több ponton az úgynevezett
ellenerőt, azt a mindenhol jelen levő,
„alattomos" közeget, amelynek képvise-
letében a feketeruhások a legemelkedet-
tebb színpadi pillanatokban vissza-visz-
szatérnek, s mintegy azonnal meg is kér-
dőjelezik a krisztusi reménységet.

Jézus és Mária színpadi kettőse a Bib-
liából nemigen érthető meg. Az Újszö-

Jézus: Markó Iván



vetség voltaképp keveset beszél a felnőtt
Jézus és anyja kapcsolatáról, s hogy az
olyan meghitt lett volna, amilyennek
Markó ábrázolja, arról végképp nem esik
szó. A szinoptikusok megemlékeznek vi-
szont arról az esetről, amikor Jézus -
ahogyan például Máté írja - „megmutat-
ja, kik az ő igazi rokonai". Vagyis tanítvá-
nyait anyja és testvérei elé helyezi. Hogy
a produkcióban - miután a farizeusok
elválasztják tanítványaitól - a Megváltó-
nak látomásként megjelenik Mária, s ket-
tejük különösen gyengéd, lírai pas de
deux-je vezet át a Hegyi Beszéd nagy,
közös imádságához, annak tehát inkább a
Markó-ouevre ismert motívumaiban
kereshetjük a magyarázatát. Az anya-fiú
kapcsolat megtartó ereje, szülő és gyer-
mek egymásrautaltsága már Az igazság
pillanatában, aztán másként és másként a
Boldog lelkekben és a Mementóban is ki-
emelt hangsúlyt kapott. Markó Jézusa
számára Mária megjelenése az érzelmi
feltöltődés, a küldetésének továbbvitelé-
hez szükséges erő forrása. Hiszen a Hegyi
Beszédben ki kell hirdetnie törvényeit,
meg kell neveznie a „nyolc boldogságot".
Jézusnak, az Ember fiának itt a néppel, a
„lelki szegényekkel" kell találkoznia,
hogy megnyissa előttük Isten országát. Es
az anyai vigaszra talált, átszellemült
Jézus - Mária áldásával - közösséggé
forrasztja a tömeget.

S visszatérnek a tanítványok. Újra ők
veszik körül, meg a gyerekek. Többgyű-
rűs, szinte „mozdulatlan", rendkívülien
merész beállítás ez - a tízperces, lenyű-
göző tabló valójában csupán a karok, a
kezek és a fejtartások kompozíciója. Az
egész leginkább egy lassított felvételre
emlékeztet: Markó itt, Liszt zenéjének
Beati-tételére szándékosan a kifejezés-
nek egy nagyon lehatárolt, szűk tartomá-
nyába sűríti mondanivalóját. A koreográ-
fiai eszközök a két világháború közötti
avantgarde mozgásművészeti stúdiókat
idézik: Lábán Rudolf oly szerteágazó
örökségét például, amely jóval később, a
Graham-iskola közvetítésével épült be a
modern balettnyelvezetbe. De amire a
Beati megoldása kivált emlékeztet, az a
Jacques Dalcreuze-féle ritmikus gim-
nasztika mozdulatvilága. Dalcreuze - mi-
ként Isadora Duncan vagy Mary Wieg-
mann - a természetes, felszabadult egy-
szerűséget hirdette a mozdulat művész e-
tében. Az eredendően stilizáltban mégis a
közvetlenséget, az életszerűt. Markó is
ezt a magától értetődő kifejezést keresi
voltaképp az egész Jézusban, de különö-
sen a Beatiban (majd a második rész jeru-

zsálemi bevonulásában) találja meg. Ez a
szinte alaplépésekre, a lehető legegy-
szerűbb kéz- és fejtartások „ikonográfiá-
jára" redukált, s ekként a meghittséget
paradox módon éppen egyfajta freskóde-
korativitásban megtaláló mozdulatvilág
egyszerre ihletett az antikvitás meg a
reneszánsz képzőművészetétől és érzel-
meink egyszerű, mindennapi gesztus-
megnyilvánulásaitól.

Vihar-hangkulissza töri szét a Beati
elégikus hangulatát: a kiürült térben -
mint nyílt tengeren - tutaj hánykolódik,

tépett vitorlája körül az ítéletidővel két-
ségbeesetten viaskodó tanítványok. Mint-
ha a „Medúza tutajának" reminiszcenciá-
ját látnánk: a kép az elemek emberfeletti
erejével folytatott reménytelen küzdelem
megjelenítése. Es hátterében, de nyilván-
valóan a tanítványok víziójaként, váratla-
nul feltűnik a keresztjét vonszoló Jézus,
őrei kíséretében. Majd a megfeszítést lát-
juk - vagyis a jövőt, ágy, ahogyan a ten-
gerárral küszködők előtt felrémlik.

Ám a látomás hirtelen felszívódik a kép
horizontján, s ugyanekkor emitt, előttünk

Markó Iván és Kiss János



Jelenet a Jézus, az Ember fia című balettből (MTI-fotó - Földi Imre felvételei)

- és szemben a lecsendesedett tengerrel -
Jézus áll. Karját óvón emeli a tutajon
lévők felé, s elindul hozzájuk a vízen. A
felocsúdó tanítványok önfeledten kapasz-
kodnak Mesterük valóságos, megmentő
jelenlétébe. Az egymás felé nyúló karok
ölelésében a szövetség újra megköttetik.

A Jézus, az Ember fiának dramaturgiai
kulcspontja ez az első részt lezáró, teat-
ralitásában oly nagyigényű kép. Megint
csak az alapanyag sajátos variációjával
van dolgunk, hiszen a Biblia nem tud
róla, hogy az apostolok megsejtették,
netán előre látták volna a Messiás kálvá-
riáját. Azzal, hogy a tengeri vészben ma-
gukra maradt rémült tanítványok Markó
előadásában megismerik a Mester sorsát,
a dráma új dimenzióba kerül. Itt többé
nem kételkedőkről van szó, hanem olyan
emberekről, akik reálisan mérik fel az
adott társadalmi erőviszonyokat. Ezek a
tanítványok attól félnek, amit elképzel-
hetőnek tartanak. Es ezért kitartásuk,
illetve újracsatlakozásuk Jézushoz nem
egyszerűen hitük megerősödésének kö-
vetkezménye, hanem a vezér sorsában a
mozgalom sorsának tudatos vállalása is.
Az Ember fiához csatlakozott csapat egy
lehetséges emberi sors példájának, érté-
kének kötelezi el magát.

A produkció tengelyében kétségkívül a
második rész sodró-magával ragadó nyitó
képe áll: Jézus jeruzsálemi bevonulásának
mintegy örömódaként való tán-cos
felfogása. A Jézust köszöntő tömeg
fokozatosan tölti be a teret - először a nők
érkeznek Máriával és a gyermekek-kel,
utoljára a férfiak. A Megváltó tanít-
ványai vállán jelenik meg, majd vegyül

bele a forgatagba, ahol csakhamar a gyer-
mekek vonják körükbe ismét, mint már
korábban is. Ez a visszatérő beállítás
nyilvánvalóan az „Engedjétek hozzám a
kisdedeket!" krisztusi felszólításának
állandó motívummá emelése Markó mű-
vében, és teljes értelmét csak legvégül
nyeri el, amikor majd a keresztjét magára
vevő Jézusnak a gyermekek segítenek
megtartani terhét. Mert ők, az eljövendő
nemzedékek képviselői azok, akik Má-
rián kívül még erőt képesek adni a Meg-
váltónak. Markó gondolkodásában az
ősök és az utódok mindig is meghatározó
szerepet játszottak - a Jézust is áthatja a
vérségi kötelék jelentőségének tudata. A
szülőanya és a gyermekek állandó jelen-
létét Markó a tiszta emberi kötődések
feltétlen zálogaként értelmezi ebben a
produkcióban.

A jeruzsálemi fogadtatás főszereplője
persze mindenekelőtt a tömeg; a város
népe, amelyik a Názáretiben felismeri ön-
nön vágyainak megtestesítőjét. A komp-
lementer színekben röppenő, kavargó
leplek, kendők és ruhák - Gombár Judit-
nak a történetiséget igen finoman, csupán
a „skiccekben" és a koloritban visszaadó
tervei - a mámoros boldogság kavalkádját
teremtik meg. Az ellentétes irányban
forgó körcsoportozatok, a széles
szökkenések, a táncos „röpülés" felsza-
badult öröme az arcokon - ez Markó Jézu-
sának jeruzsálemi diadala. Olyan őszinte,
belülről vezérelt, spontaneitásában is
emelkedett népünnep, amilyennek az iga-
zi, vágyott ünnepeket magunkban mindig
is elképzeltük.

E túláradó hangulatnak megint csak a
sötétek beszivárgása vet véget: egyszer

csak ők uralják már a teret, az ujjongó
tömeget és a lelkes tanítványokat torz
pofák váltják fel Jézus körül. Ezek a „fari-
zeusok" tágabb értelemben mindazt meg-
jelenítik, ami Jézus számára az emberi
ártatlanság és érték ellentettje: s ezek a
mindenütt felbukkanó, mindenhová oda-
furakodó alakok általánosabb érvénnyel
fejezik ki mindazt a rontó szándékot és
aljas indulatot, amint bibliai megfelelőik.
Jézus kérlelhetetlen felháborodással száll
szembe velük - energikus szólóját düh és
kétségbeesés fűti. A sötétek itt mára bib-
liai kufárok szerepét is átveszik: és Jézus
csakugyan „kiűzi őket a templomból".

S újra egyedül marad. Elkeseredetten,
kimerülten, a hiábavalóság érzetének fe-
nyegetésével. Hiába térnek ekkor vissza
hozzá újra, lassan és szégyenkezve a
tanítványok - miközben üdvözlésükre
tárja karját, most az ő lelki szemei előtt
pereg-nek le a jövő képei, amiként
korábban a viharos tengeren tanítványai
előtt. De Jézus nem a saját mártíriumát
látja, ha-nem mindazokat a történelmi
szörnyűségeket, bűnöket, amelyeket az ő
nevében, az ő parancsolatára hivatkozva
követ majd el az Ember. Amikor
megjelennek a máglyák, a vallásháborúk,
a koncentrációs táborok áldozatai,
sorsukban Jézus azt az eszmét látja
meggyalázva, amelyért életét készül adni.

Iszonyú távlat nyílik meg előtte ebben a
képsorban; a bekövetkezendők ismere-
tének tehertétele elviselhetetlenül gyöt-
relmes. Mert megfosztja Jézust a halálban
való megbékéléstől. Elveszi tőle ál-
dozatának értelmét. A hitet abban, hogy
szenvedése árán megválthatja az Embert.



Markó Jézusának ugyanazzal a kegyetlen
tudással kell ,a Golgotára mennie, amivel a
Tragédia Ádámja vállalja el a rá mért
Történelmet. Madách hőse azonban, min-
den luciferi determináció ellenére, mégis-
csak a küzdelmes életbe indulhat. Tudja,
hogy akárhányszor bukik majd el, mind-
ahányszor fel is támad más és más alak-
ban, s őt legalább az Úr biztatása bocsátja
útra.

Markó ebben a táncdrámában könyör-
telenebb az Ember fiához. Az ő megha-
sonlott Jézusa nem talál vigaszt a végső út
előtt. A történelmi jövő rémképeinek hatá-
sára eszméletét veszti. S amikor magához
tér, már nincs választási lehetőség. Előtte
fekszik a kereszt. Magára kell vennie.

Elhagyottságában egyedül a gyermekek
lépnek melléje. Ok tartják meg az alélt
testet, ők a kereszt súlyát. A gyermekek,
akik mindig körötte voltak, akiket mindig
magához engedett. Az utolsó kép
középpontjában a kereszt alatt görnyedő
Jézus gyötrelmes tekintete mintha köve-
tői-támogatói, a gyermekek arcát kutatná:
lehetséges volna, hogy ők meg-értették a
szeretet parancsát? Hogy ami-kor vele
együtt emelik vállukra az ő terhét, abban
a vállalásban mégiscsak ott az Ígéret?
Jézus felemeli a fejét, és ránk néz. Nincs
bizonyosság. A színpadi fények ki-
alszanak.

A Jézus, az Ember fia a Győri Balett
eddigi hétéves működésének több szem-
pontból is a betetőzése. Az a Markó
munkáját alapjában mindig meghatározó
tematika, amelyet, ha kissé egyszerűsítve
is, de tömören a megváltó emberi küzdelem
gondolatkörének nevezhetünk, itt, a
Bibliával való találkozásban teljesedik ki.
Itt jelenik meg a legtisztább, legsajátabb
formanyelve is annak az áhítatosan meg-
teremtett szereteteszménynek, amelyet
Markó az Ember legméltóbb törekvésé-
nek tekint, s amelynek tragikus
megvalósíthatatlanságáról mindig oly
katartikus szenvedéllyel beszél. Épp ez a
szenvedély, illetve ennek színpadi
intenzitása az, ami a tánc érzéki közegében
végső soron fölébe nő a drámai tapasztalat
szkeptikus logikájának, és a tudott valóság
helyébe egy másik, mondhatni lelki
valóság képét szuggerálja. De mégsem a
talmi illúziók, a hamis idillek képzetét,
hanem az elpusztíthatatlan, mert
bukásaiból mindig feltámadó Ember
csakazértis újrakezdéseinek gyötrelmes
szépségét.

Jézus drámája Markó Iván színpadán
csakugyan az Ember drámája.

ERDEI JÁNOS

A lélek izzása

A velencei kalmár
a pécsi Nemzeti Színházban

„Történjék bármi, sosem a világ
hitvány, ám a kísértés a vétkek által
oly hatalmassá lehet, hogy a lelkek
rejtett hitványságai napvilágra tör-
nek, és tovább szaporítják a kísértő
bűnök sokaságát. Igy mondatik íté-
let végül minden lélek felett."

(Johannes de Sanctis)

A rendi társadalom megszűnésével - s így
már az újkor hűvös hajnalán, a rene-
szánszban is - az addig áthághatatlan ha-
tárok nehezen teljesíthető kritériumok
sorozataivá enyhültek. A kritériumok és
elvárások labirintusában azonban minden
teremben megnyílt egy kiskapu is: a
pénz. Paradox módon épp hiányának sú-
lya az, ami (átszakítva a terem padozatát)
addig elképzelhetetlen mélybe - jellemző
túlzással - a „társadalmonkívüliségnek"
nevezett perifériára rántja elszenvedőit.
Az addig elképzelhetetlen mértékű
elszegényedés (és természetszerűen a
meggazdagodás) útvonalai tehát szinte
minden hagyományos értéktől függetle-
nül, azok erővonalait a lehető legszeszé-
lyesebben keresztezve és megtörve ala-
kulnak ki. (A metaforánál maradva, az ér-
tékeket reprezentáló termekről kiderül,
hogy súlyérzékeny liftek is. Megnyílik a
labirintus emelete és pincéje.) A morá-
lisan is ítélkező pantokrator megüresedni
látszó trónjára mára reneszánsz a vak-
szerencsét, Tykhé istenasszonyt ülteti. (A
velencei kalmárban is a Portia kezéért
versengők közül az a Bassanio lesz a
győztes, aki az „Engem választ, aki min-
dent kockára tesz" feliratú ládikát választ-
ja.) A vakszerencse áldásait megjelenítő
pénz készülő egyeduralma ugyanakkor
nem megsemmisíti az addigi értékeket,
hanem - logikus rendszerük személy-közi
viszonyokat, és így végső soron tár-
sadalmi rendet azonnal kényszerítő erővel
konstituáló látszatát szétszaggatva -
atomizálja azokat. A hagyományos ér-
tékek valósítói - lévén az értékek közötti
függésrendszert reprezentáló társada-
lomszerkezet egyre esetlegesebb - csak
mintegy az erény öncélú lovagjaiként,
tehát más (evilági) jutalmat nem remélve
képviselhetik azokat. Így válik az erény
egyre gyakrabban az együgyűséggel azo-
nossá, avagy - Shakespeare-rel szólva -

„Rossz kapitány rabja lett a Jó". A nevel-
tetéssel többé-kevésbé mindenki számára
adott értékek „céltalansága" (evilági
atomizálódásuk ténye) a forrása annak a
„szomorúságnak", ami Antonión, a kal-
máron elhatalmasodik, s ami majd az
európai embert Baudelaire korára az
unalomig, századunkban pedig egészen a
csömörig vezeti el.

Az atomizálódó, s ezáltal társadalmi
gyakorlatként elemeire hulló keresztény
értékrend, azaz a szolidaritásetika kér-
désessé válásának pillanatában a színre
lépő Shylock mérhetetlen előnnyel ren-
delkezik: két évezredes tradíció szoktatta
annak a légritka térnek az elviseléséhez,
melyben a dráma szereplői még
fuldoklanak: hit(elvek)nek és (tapaszta-
lati) tudásnak szinte végtelen diszkre-
panciájához, az evilági eseményekben is
tetten érhető gondviselés megfogyatko-
zásának, majd gyötrelmes hiányának lát-
szatához. A kalmár azonban nem hit-
elveit közelíti (amiként a reformátorok)
Shylockéihoz, hanem mintegy az eltűnni
látszó gondviselést próbálja helyettesí-
teni, közvetíti azt: kölcsönt vesz fel, és
épp Shylocktól, hogy barátján segíthes-
sen. Ezáltal magatartás magatartással,
ember emberrel szegül szembe: vérbeli
dráma veszi kezdetét.

Szőke István rendező az előadásból
rekonstruálható módon, egészen kivéte-
les élességgel, gyakorlatilag hibátlanul
elemezte a darabot. Nemcsak arról van
szó, hogy az újabban már mesejátékká
silányított Bassanio-Portia szálat a főcse-
lekménnyel egyenrangú drámává emelte,
hiszen ez végeredményben jól olvasha-
tóan bele van írva a darabba; de arról is,
hogy rendezéséből egyértelműen kiderült
az is, ami a szakirodalomban is inkább
csak fejtörés tárgya, miért Antonio, a kal-
már a dráma cím- és főszereplője. (Más
kérdés, hogy Koltai Róbertnek mégis
sikerült az egyébként kirobbanóan jó
Szalma Tamás Antoniója fölé emelnie
Shylock alakját.)

Szintúgy a rendezőt dicséri, hogy el-
képzeléseit az igencsak eltérő játékmódot
és játékkultúrát képviselő színészek-kel
úgy tudta megvalósíttatni, hogy az
előadás egysége egyetlen pillanatig sem
forgott veszélyben. Ismét csak más kér-
dés, hogy ez az egység az előadás végén
kétszeresen is megtört. A záróképpel
Szőke mintha saját rendezői útjának a
folytatására lelt volna rá, s így érthető,
hogy ezen a - csak később részletezhető
új - területen még meglehetősen bizony-
talan lábakkal lépked. Amit azonban ez-


