
A VIGILIA BESZÉLGETÉSE

Markó Ivánnal
" ',' . a megbízatást teljesíteni kell"

:V1arkó Iván a modern táncművészet világszerte ismert és elismert képviselője. Pá
lyáját az Állami Operaházban kezdte, majd a Béjart együttes szólótáTlcosa hét éven
keresztűl, S most már hatodik esztendeje az általa alapított s időközben világhír
névre szert tett Győri Balett vezetője, koreográfusa, táncosa.

~ Bizonyára közhelyszerű a kérdés, mégis felteszem. Mjt jelent az Ön számára a
tánc?

- Csak borzasztóan banálisan lehet rá válaszolni.

- Azt szeretném, hogy ne legyen banális. Hisz alapvető. Ez az Ön élete.
- Pontosan. A mindent jelenti. Vannak olyan dolgok az ember életében arniket

- mialatt gyerekből emberré válik - megszeret. En a tánccal születtem. Ez nem
megszerzett dolog, hanem velem született "betegség". Persze mindegy, hogy az
ember a pillanat hatására miként fogalmaz. Kín és öröm. Mind a kettő. Mégis
nagyon nehezen tudok megítélni másokat, akik szintén tánccal foglalkoznak, de
nem velük született a tánc, hanem megszerzett tudás. Nagyon sokszor van ben
nem egy érzés, mikor valaki hivatást nem hivatásként mível, hogy így nem lehet,
nem szabad. Es hát: hivatás kevés van. Az orvosok, a tanárok, a rmívészek, a pa
pok. És aztán kész. Több ilyen igazán hivatás-hivatás nincs. Ezzel elárultam,
hogy nekem a tánc hivatás. De most elképzelem magam egy másik táncos helyé
ben, aki nem akart magától táncos lenni, de a szülei elvitték tíz éves korában a
balettintézetbe, amikor nem maga döntött a hivatása felől. Persze előfordul,

hogy véletlenül mégis valóban a hivatásává válik a tánc. Nagyon nehéz emiatt
így Ítélkezni nekem, s mégis minden porcikám azt mondja, hogy hivatást csak
hivatásként lehet tenni; másként bűn.

-- Ez azt is jelenti, hogya tánc Önnek olyan természetes nyelv, mint a beszéd.
Igazában csak ezzel tudja kifejezni magát.

- Sokkal természetesebb számomra. Ha szavakkal fejezem ki magam és vissza
hallom, amit mondtam, úgy érzem, hogy jó: hát hazudni nem hazudtam, de a lé
nyeg valahogy kimaradt. Ugyankkor, amikor előadást táncolok, akkor úgy érzem.
hogya lényeget fejeztem ki pontosan. Talan épp azért olyan fontos ez számomra,
mert evvel a lényern lényegét tudom kifejezni. Más eszközzel nem tudom ezt.

~ Tehát az őszinteség, ügy látom, elsőrendűen fontos az Ön számára. Amikor
megbeszéltük ezt a találkozót, Ön azt mondta: "nincsenek titkaim". A balettjeiből
óhatatlanul ki is derül, hogy kicsoda Markó Iván. Hogy hogyan gondolkodik.

- Remélem, hogy igen. Az az igazság, hogy nem mindenrőlbeszélnék szívesen.
Mert magánügyei azért vannak az embernek. Vannak olyan dolgok, melyekről

úgy érzem,. hogy vagy senkire, vagy pár emberre tartoznak. De a lényeges dol
gok, amelyek egy művész számára fontosak, azokban tényleg semmiféle titkok
nincsenek.
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- Balettjei mindig az élet nagy kérdéseit feszegetik. Miért?
- Ennek két összetevőjevan. Az egyik külső, a másik belső. A külső: az a világ,

amelyben élek - élünk, a huszadik század második fele. En úgy érzem, hogy kö
zel vagyunk egy végső ponthoz, egy végső pillanathoz. A világ mai állásában, po
litikai, gazdasági ellentmondásaiban, az emberi körülmények fejlődésében lévő

ellentmondásában. Hogy az egyik országban, az egyik földrészen már olyan szin
ten tartanak az emberek, mintha kétezer fölött írnák az éveket, a másik helyen a
legalacsonyabb, állati szinten élnek gyerekek, felnőttek. Mindez egyidőben. Ez a
sok összevisszaság, igazságtalanság megtetézódik azzal, hogy az ember el tudja
pusztítani önmagát. Azt a helyet, ahol él. Es eljutott odáig, hogy ha most elkez
dődik valami szörnyű, akkor azt már senki sem ússza meg. És ebben a kiélezett
külső szituációban én sem akarom. A másik összetevője, ami belső, hogy miért
foglalkozom a nagy kérdésekkel, mert egyszerűen: szeretnék tisztázni magamban
alapvető kérdéseket. Szeretnék válaszolni - magamnak is - a művészet nyelvén
az én problémaimra. A gyengeségemre, az erőmre, a vágyaimra. Látni akarom a
hitemet. Erezni. Ez a másik tehát: az én belső igényem. A világ állása és az én
belső igényemnek a találkozása kényszerít olyan darabokra, amik elég szélsősé

ges dolgokat feszegetnek.

- "Az élet teljessége". Ez a kifejezés jut eszembe balettjeivel kapcsolatban. Még
pedig a Lázset Attila-i értelemben: "az értetemig és tovább". Úgy éreztem, hogy ez a
"tovább" benne van a balettjeiben.

- Én örülnék, ha ez így igaz lenne, és bízom is benne, hogy így van. Hogy mi a
"tovább" számomra, ahhoz el kell mondjak egy történetet, illetve tán kettőt. Az
egyik. Tizenkét évvel ezelőtt történt Franciaországban a tengerparton. Egy döb
benetes autószerencsétlenségbőlmenekültem meg a feleségemmel. Egy kacska
ringós hegyi úton mentünk, jobboldalt hegy, baloldalt körülbelül négyszáz méte
res mélység. Hirtelen feltűnt velünk szemben a keskeny úton egy kövér Merce
des, a feleségem balra kapta a kormányt, s a mi Volkswagenünk felemelkedett és
repülőgéppé vált, átrepült a Mercedes felett, és elkezdett zuhanni. Amíg repült,
az lehetett két-három másodperc. Éppen akkor ment le a nap a tenger fölött.
Csodálatosan szép volt, amit láttam, fantasztikus nyugalom szállt meg, és pár
másodperc alatt végigpergett a szemem előtt az egész, addig megélt életem, és ~z

volt bennem a summa, hogy hát: jó-jó, szép-szép, de a lényeg nem történt meg. Es
aztán már lefelé estünk, zuhantunk. Nem mesélem tovább, a lényeg az, hogy
alattunk elkezdték kiszélesíteni az utat pont azon a helyen, és csak négy métert
röpültünk három-négyszáz helyett. Es aztán kint még eltöltöttem hat éve t a
Béjart együttesnél. és tulajdonképpen amikor Győrbe kerültem, a Győri Balett
adta meg azt a választ nekem, mit éreztem én akkor, amikor azt mondtam, hogy
még nem történt meg. Mert csak azóta éreztem, hogy történik. Azt, hogy mi lesz
a vége, nem tudom. De történik, és most már van értelme igazándiból. Ez az
egyik. A másik történet a Győri Balettel kapcsolatos. Van ez a mi körünk, amiről
már sokat beszéltem, amit minden előadás előtt megcsinálunk az együttessel.
Körbeállunk, megfogjuk egymás kezét, és tulajdonképpen egymásból merítünk
erőt. Ez egy ilyen házi rítus. Ezt aztán én megcsináltam kiszélesítve is a Tabuk és
fétisek című darabban, a közönséggel együtt. Egészen biztos vagyok benne, de
azt hiszem sok ember nevében beszélhetek, hogy a közösségben való feloldódás, a
többi emberben való feloldódás adja az egyik legnagyobb boldogságot és az egyik
leglényegesebb dolgot az ember életében. Hogy ez így van, legalábbis a fiatalság
tu~ja :zt, arra tanúm ez a szoba, ahová az előadások után legalább ötven fiatal
zsufolodott be, akik a nézőtérről jöttek, és kértek, hogy csináljuk meg még egy-
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szer velük a kört. A tovább valamilyen módon pontosan erről szól számomra.
Hogy az, amit' csinálok, az a többi embernek szól, a többi emberben szeretnék
vele elérni érzelmi, gondolati továbbélést: a többi emberben szeretnék felol
dódni.

- Megint József Attila. "Csak másban moshatod meg arcodat!" .
- Hozzám József Attila nagyon' közel áll. Talán a legközelebb. Es körülbelül

ennyi ez a tovább.

, - E? nagyon sok. A totális. színházrólbeszéln'ek a Győri Balettel kapcsolatban.
En úgy gondolom, hogy ez nemcsak a zene, látvány, mozgás, tartalmi mondanivaló
összességét, egységét jelenti. Ha az előbbieket (zene, mozgás stb.) horizontális tota
litásnak ve~zem, akkor azt kell mondjam, hogy totális vertikálisan is. Érthető ez?

- Igen. Es remélem, hogy. így igaz. Legalábbis ezt szeretnérn, ezt akarom. Egy
darabnak rétegei vannak. Es mindenki az érzékenységétől vagy felkészültségi
'szintjétól függően tud rétegeket levenni róla - és az alatt még egynek kell lenni,
még egynek és még egynek. Ez a vertikális!

- És akkor eljut valahová vagy valakihez, amit vagy akit már kimondani nem sza-
bad vagy nem lehet. .
. - Azt hiszem, hogy szabad, csak nem kell. Nem kell kimondani, mert ott van.
Es igazabban van ott, abban a szituációban a színpadon, mint -ahogy én kimon
dom. Nagyon fontos lehet, hogy megfogalmazza, végiggondolja a maga számára
az ember. De meggyőződésem, hogy legalábbis a művészetben, a lényeg' soha
nem a kimondottakban van. A dolgok, a rétegek mögött húzódik meg, amire a
dolgok, a jelenségek csak utalnak: a mag. Van, amit nem lehet magyarázni. Pon
tosabban: megmagyarázni. Ilyen a tehetség is. Azt, amit a tehetség produkál a
táncban, annak lényegét szavakkal megragadni nagyon kegyetlen feladat.

- De a tánc, ha mondanivalóját tekintve elvont is, mégsem elvont, hiszen érzéki
megjelenítés . . . ,

- A kérdés az, amit magamnak is felteszek. hogy mitől van: hogy egyes embe
rek meg tudják érteni a táncot? Amire a mozgás, az egyes mozdulatok csak
"utalnak", és ami gondolatilag mégiscsak elvont. Ennek valami nagyon ősi dolog
nak kell lennie. Sok emberrel beszéltem, aki azt rnondta, hogy ő nem is szeréti-a
balettet. Csak a Győri Balettet. Mert ez nem is balett.

- A klasszikus balett tetszhet az embereknek, mert harmonikus, mert esztétikai
lag szép. De semmiféle "üzenet" nincs bennük, ami az Ön balettjeiben mindig van.
Akár felzaklató, akár megnyugtató. Markó Iván balettjei az ember énjének sokszor
maga által sem ismert vagy éppen betemetett mélységeit tárják fel. És itt érkezünk
el a mítosz fogalmához. Mert az Ön balettjei tulajdonképpen mítoszok, akármelyi
ket vesszük. Nem?

- Azért nehéz beszélnem erről, mert nem szoktam erről gondolkodni. Ez én
vagyok. Nem nézem kívülről a táncot. Nem szoktam analizálni. Amit megcsiná
lok, ahhoz le kell mennem mélyre magamba. Abszolút kell éreznem a zenét, lá
tomásaim vannak a zenére, amit el akarok mondani. Ahhoz, hogy ezt el tudjam
mondani, nagyon-nagyon mélyre le kell mennem magamba. Soha nem analizál
tam azt, amit csináltam. Nem is tudom. El tudom mondani, hogy mi az az út,
ahogy egy darabot megcsinálok, vagy ahogy létrejön. Abban sem mindent. Mert
vannak olyan pontok, amit nem lehet normálisan elmondani. Szavakkal, logiku-
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san nem lehet. Ez misztérium. Képtelen vagyok okosan gondolkodni a darab
jaimról. Igen, a balettjeim mítoszok, nemcsak a Tabuk, de a Faust vagy a Don
Juan vagy a többi. Talán éppen azért, mert úgy érzem, hogy a magam fajta művész

embernek az a dolga, hogy megpróbáljon olyan mélységekbe leásni, amelyek
ről szinte nem is tudja, hogy megvan benne. Ösztönösen nyúlok például egy Don
Juanhoz. Szóval nem tudatos, hogy most mítoszt csinálok. Csinálom a próbate
remben a darabot és érzem, hogy igaz, amit csinálok. Hogy jó úton haladok. De
nem tudom pontosan, hogy mit csinálok. Nem tudnám világosan megfogalmazni,
csak nagyon tisztán érzem.

- Kulin Katalin Így határozza meg a mítosz fogalmát Mítosz és valóság cÍ!'1Ű

tanulmányában: " ... a mitosz történéstöredékek sorozata, amelynek rendszerét és
értelmét meghatározza egy adott történelmi korszak visszaemlékezése a kezdetekre
és a végre."

- Stimmel. De ösztönösen. Nem tudatosan.

- Mindegyik balettjének van valami szakrális jellege. Úgy tudom, Béjart is beszél
a tánc szakrális jellegéről. A tánc egyik fajtájának tekinti, s alighanem ezt teszi a
legmagasabbra.

- Ő nagyon sok okosat mondott a táncról, de amit csinált, az sokkal több. Ez
zel csak azt akarom mondani, hogy a lényeges dolgokról borzasztóan nehéz be
szélni. Es például mindig sántának érzem azokat a magyarázatokat, amiket a val
lással kapcsolatban tesznek. Érdekesek és fontosak lehetnek tudományosan,
csak a lényeg nincs bennük. Amiben érzelmek, ösztönök, hitek vannak, azzal
nem lehet így - kizárólag így - bánni. Pont a lényeg híányzik akkor. Nekem min
dig itt van a nehézségem. Próbálkozunk azzal, amihez nem lehet igazán közel
férni. A lényegéhez. Mert persze sok mindent el lehet mondani, érdekes dolgo
kat, de ennek a lényegét aggyal nem lehet ...

- Analógiaként: verset elemezni nagyon jól is lehet. De az mégsem a vers!
- Bizony nem! Még valóban beleérző is lehet. De az nem a vers!

- Az igazi művész lényéhez tartozik, hogy feltárja magát. "Nem mondhatom el
senkinek, elmondom hát mindenkinek". Miért mondja el "mindenkinek"Z

- Mert valamit el akarok vele érni. Van egy megbizatésom, s azt a megbízást
teljesíteni kell. '

- Ehhez hozzátartozik az, hogy csak az igazat lehet mondani.
- Mást bűn lenne.

- Azt hiszem, csak a művészetben nem lehet hazudni. Másutt mituienűtt lehet, de
a művészetben nem. A felesége mondta Önr~l egy interjúban: "Iván személyisége
tökéletesen azonos a szinpedi jelentésével." En is Így éreztem minden alkalommal,
minden darabjában.

- Ebben az utóbbi megállapításban nem vagyok olyan biztos. Persze, az egyé
niségem leglényegével azonos vagyok a színpadon. De nem mindennel. A lényegi
maggal igen. Magyarán: nem hazudok.

- Amit a balettjeiben megmutat, kimond, az a szeretet-szerelem, halál, szenve
dés, megvéllés. Ki kell egészíteni még a sort valamivel?

- Nem. Olyan sok téma nincs. A születés, a halál és ami közte van. Engem a
végletek izgatnak. A szélsőségek.
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- Miért foglalkoztatja a szenvedés annyira?
- Mert sokat szenvedek. Átörököltem.

- Vagyis a dolgokat szenvedve éli meg.
- Igen. És érzékeny vagyok a mások szenvedésére.

- Azt hiszem, mégsem cserélné el ezt az érzékenységet.
- Sokszor jó lenne megszabadulni tőle. Cserélni semmit nem cserélnék el,

mert azt hiszem, minden kínlódásnak van valami értéke, értelme.

- Mindenki előtt világos, hogy balettjeiben' nagyon sok a vallási elem. Mi ennek
az oka?

- Azegyik lehet az - művészi szemmel -, hogy a legcsodálatosabb könyv, amit
~laha'írtak, az a Biblia. Mindaz, ami az embert meghatározza a mai napig, min
den történet, minden reakció, minden emberi igazság, nagyság és kicsinyesség,
amiről beszél, az mind a mai napig érvényes. Ervényesebb, mint bármi bárme
lyik műben; érvényesebb. mint bármilyen művész produkturna. Minden benne
van, ami az emberben lényeges. Másrészt a vallásokat gyönyörű dolgoknak ér
zem. Ugyanakkor én azt tartanám igazinak, ha minden ember a saját vallását
meg tudná "teremteni". Ami csak az övé. Ugy értem, nem készen kapjuk. Min
denki meg kell, hogy harcoljon érte.

- Az igazán vallásos ember ezt meg is teszi . . .
- Remélem. Hogy, teljesen az övé legyen. Ez lenne a teljesen ideális világ.

Amit nagyon rossznak érzek a vallásokban, az az, hogy fel lehet használni őket

egymás gyűlöletére vagy kijátszására. Tudom, ez nem a vallás lényegéhez tarto
zik, csak szép számmal előfordult. Ez nem a vallás hibája, hanem az embereké.

- A mitoszok a transzcendentális valóságot ragadják meg képek segitségévei.
Elmondhatjuk ezt az Ön balettjeiről is?

- Abszolút. Csak. .. ezt is olyan nehéz megmagyarázni. Mert nem az agyam
ból születnek ezek a dolgok, mégcsak nem is az érzéseimből, hanem - és én eb
ben nagyon hiszek - az őseimből. Megint József Attila. A Dunánál.

- Elfogadom. Mégis, nem tudom elhallgatni azt az érzésemet, hogy ha nézőként

nem éltem volna át a - mondjuk ki - transzcendentálist az Ön balettjeiben, akkor
valószínűlegnem jöttem volna el beszélgetni. S ha én átéltem - nem hinném, hogy
kivételes lény vagyok -, akkor má~ is átéli.

- Biztos. De ez természetes. En csak azért nem érzem külön, mert az ember
nem érzi magát lebontva, hanem csak egységben érzi. Mikor az én magam egyéni
vallásáról kellene beszélnem. ami az enyimé csak, - arról azért nem beszélek,

. mert az annyira az enyém és olyan fokon természetes a számomra. Ha erről jól
és igazu} tudnék beszélni, olyan lenne, mintha magamnak lennék a pszichoanali
tikusa. Es ösztönösen, biztos, az is vagyok. De ösztönösen vagyok és nem tudato
san. Ez nem biztos, hogy helyes. Van más út is. De én ilyen vagyok. Nem ma
gyarázni akarom a titkot, hanem átélni és átéletni. Amikor nem szabad beszélni.
Nem azért, mert "nem szabad" - hanem mert emberi nyelven blaszfémia lenne.

,.
- Ehhez csak ennyit tehetek hozzá, hogya művészet:az ajándékozás megállíthatat

lan kényszere. Kiki a maga módján felel rá. Markó Iván a táncával.
Bognár Lambert
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