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SÁNDOR IVÁN

Rutin vagy készenlét

Márkus Lászlóról - színészportré helyett

Miközben Márkus László elmúlt évi szerepeit
felidéző jegyzetlapjaimat újra elolvastam, úgy
éreztem, a színházi élet szempontjából jellegzetes
folyamat figyelhető meg. Nem is tudok róla
szabályos portrét írni, jobban foglalkoztat
alakításainál mindaz, amire egy esztendős mun-
kája-küzdelme rávilágít. Számomra jelentős
daraboknál, rendezéseknél, alakításoknál ma
izgalmasabbak azok az erők, tendenciák, ame-
lyeket a művek, a rendezői, színészi teljesítmények
takarnak. Egy jó dráma, egy jó előadás örömet
szerez, de szeretném rögtön megragadni belőle azt,
amit az esetlegesből általánossá téve szembe lehet
helyezni a színházi élet bántó, visszahúzó
tendenciáival. Márkus újabb alakításai mögött
rutinnal terhes színházi közéletünkben a fegyelem,
munka, színészi önnevelés példáját láttam meg,
ehhez kapcsolom legutóbbi alakításait.

Az elmúlt évad négy szerepe különben
(Brindsley Miller a Black Comedyben, Másik
vendég a Gőzben, Buckingham a I I I . Richárd-
ban, Romberger A waterlooi csatában) nem sok
és nem kevés; nincs közöttük abszolút főszerep,
és nincs közöttük jelentéktelen szerep; kiugrásra,
új ábrázoló eszközök próbálgatására nem-igen
alkalmasak, viszont „munkaigényes" fel-adatok.
Jó és tapasztalt színész számára valamennyi
rutinból is megoldható. De Márkus tel-
jesítményét éppen az emeli túl egy szorgalmas és
eredményes színészi évad sikerén, hogy a rutin
térhódítása idején fordult szembe a bevált
eszközökkel. Most nem azokra a sablonokra gon-
dolok, amelyek pályájának egy korábbi szakaszá-
ban játékába keveredtek. Voltak fáradtabb évad-
jai, őt is megérintette a könnyedség, könnyel-
műség. De még ilyenkor is eszközei hasonlítottak
csak egymásra, sohasem színészetének lelke
kérgesedett el. Ezen semmi mást nem értek,
pusztán azt, amire Diderot gondol, mikor - kü-
lönben más vonatkozásokban túlhaladott - szí-
nészparadoxonjában ezt írja: „A nagy művész
lelke tehát abból a finom anyagból vétetett,
amellyel filozófusunk a világűrt megtöltötte: se
nem hideg, se nem meleg, se nem súlyos, se nem
könnyű, s nem lévén meghatározott alakja,
bármely alakot felvehet . . ." Márkus lehetett
szereposztási kényszerek játékszere, megfárad-
hatott, mikor szenzibilitása, kétségei arra ösztö-
kélték, hogy a már bevált eszközeiből éljen meg,
de mindig éreztük, hogy színészi énje még ilyen-
kor is rugalmas maradt, és szerepléseiből soha-
sem tűnt el a játszás eksztázisának gyönyöre,
aminek elvesztésével a színész színészvoltának
lényegét veszítheti el.

Négy legújabb szerepe azt bizonyítja, hogy az
elmúlt évadban végérvényesen megtalálta ön-
magát. Színészetének alapmagatartását nemcsak
át tudta vinni mindegyik szerepébe, de átvitte az
alakítások legapróbb részleteibe is. Minden
színpadon töltött pillanata valóságos művészi
jelenlét is volt. Az új szerepek mellett az elmúlt
szezonban öt régebbi szerepét is játszotta. Fel-
lépett A bolond lányban, a Lila ákácban, az
Előjáték a Lear királyhoz-ban, az Ibolyában, A
nagy Romulusban, s a kilenc szerepben szinte
majdnem minden estéjét a színpadon töltötte. A
közel tucatnyi szerep „kihagyás nélküli" vé-
gigjátszása mögött mérhetetlenül sok munka van.
Ezt szinte restelkedve hangsúlyozom, hiszen
természetes, mégis kiemelem, mert a szerepekre -
a nem is túl jelentős szerepekre - való ilyen
árnyalt felkészülés nem általános ma a színházi
munkában. És nem általános, ami ezt az



állandó, rokonszenves és az alkotó munkához
nélkülözhetetlen permanens készenlétet biztosítja,
a jó fizikai állapot, a lelki kedv és az új
jelenségek, tapasztalatok befogadására kész szel-
lemi nyitottság. Így aztán Márkus kilenc kisebb-
nagyobb szerepe mögött színészetének sorsvonala
is megfigyelhető: a küzdelem, amit minden
szerep teljes kicsiszolásáért és közben színész-
alkatának továbbformálásáért folytat. Így tudja
kitágítani azt a jellemskálát, amivel nézőit szem-
besíti. A skála egyik végpontjától a másikig pél-
dául egyetlen estén is el tud jutni, miközben az
Előjátékban dr. Ernőt, az Ibolyában az Igazgatót
játssza. Az elesett ember és a svádás ember e két
„szélsőértékben" megformált alakjából teremt új
jellemképet a Black Comedy-ben. Brindsley
Millerében mindkét tulajdonság összegeződik.
Ennek az alakításnak megragadó koreográfiája
van. Nemcsak Márkus színpadi mozgásának
kompozíciójára gondolok. Egész játéka a
koncentrált művészi ábrázolás eredménye,
amelyben például egy lépcsőn való végighem-
pergés nem egyszerűen koreografált tökéletes-
ségével hat, hanem azzal az arányérzékkel, ahogy a
néhány pillanatot a szerep egészében elhelyezi.

Azok közé a színészek közé tartozik, akiknek
játéka leginkább emlékeztet egy-egy film kom-
pozíciós biztonságára. Nem is értem, miért ha-
nyagolja el őt az utóbbi időben a film. Valószí-
nűleg kialakult róla egy tévhit: a „pufók Márkus"
régebbi sémája. Pedig ezen már régen túl-lépett.
Színészetének, alkatának szívós változtatására a
III. Richárd-beli Buckinghamjét hoznám fel
példának. A szerep első látszatra nem az ő
szerepe, csakhogy éppen egyik régebbi ku-
darcának, a Szent Johanna Warwickjának ta-
pasztalatai alapján át tudta formálni ábrázoló
eszközeit. Nem minden feszültség nélkül ment ez
végbe. Drámai szerepre mindig nagy küzde-
lemmel készül fel. Nem titkolja izgalmát: sikerül-
e az ilyen feladatot is megoldania? Buckingham-
alakítása újabb lépés volt abban a csendes
küzdelemben, amelyet színészetének tovább-
formálásáért folytat.

Egy időben szerette a virtuóz játszmákat, ma
már csak akkor árusítja ki színészi eszköztárának
minden kellékét, ha a szerep ezt követeli, mint a
Gőz című egyfelvonásosban, ahol a Másik
vendéget játszotta kitűnően. De itt is a mérték, a
művészi arányérzék terelte mederbe sodró játékát,
akárcsak másik új szerepében A waterlooi
csatában. Romberger-alakítását különösen
szeretem. Lebilincsel például az a kemény szí-
nészi fegyelem, ahogy Márkus Romberger laza

lelkét, laza mozdulatait megmutatja; ahogy ma-
gába tud roskadni, mikor kudarcok érik, és ahogy -
mint a fáradt oroszlán lustán bömböl egyet a
préda láttán - felneszel, mikor pénzt szagol; ahogy
kinyalja magán a kopott holmikat, ahogy „viseli"
kopott ötleteit, mikor nyerésben van, és ahogy
máskor üres zsebbel is nyugodtan hever élete kis
kútja mélyén, mint aki tudja, hogy az egyéniség
méretei a tragikum méreteit is meghatározzák, és
ezért az ő kútja legfeljebb egy gödör lehet.

Hozzá kell mindehhez tennem, hogy Márkus
elmúlt évadbeli szerepeit egy olyan jó színész,
mint ő, rutinból is „hozhatta" volna. Ezért is olyan
sokatmondó művészi fegyelme. Színházi életünk
általános fáradtsága ugyanis a színészt is
megviseli. Ennek jeleit estéről-estére látjuk.
Sokszor hajlamosak vagyunk arra, hogy nagy
színészeink szürke évadjai mögött egyszerűen
csak a tervszerűtlen repertoárt vagy a túlterhe-lést
lássuk. Pedig mindez egy általánosabb emberi-
szellemi-művészi szituáció része csak. A tár-
sadalom élete, küzdelmei betörnek a színházba is.
Ez így jó és így természetes, hiszen a színészi
játék igazi értelme éppen az, hogy a társadalom
arcát felmutassa, és segítsen nézőinek a küzdel-
mekben eligazodni, előre jutni. Csakhogy a mű-
vészi jelenlét hitele gyakran eltűnik sok nagy
művész játékából színházi és benne színészi
válságok figyelmeztető jeleként. Ilyenkor - ha
egyáltalán felfedezi a színész, hogy mi történt -
kétségbeesett mozdulattal kap önmaga szerepben
megmerevedett lelke felé; és egy még
kétségbeesettebb mozdulattal túl sok életet
pumpál a színpadi figurába, hogy élőbbé tegye,
vagy túl sokat enged ki belőle, hogy „egyszerűvé"
formálja. Túlszínezi, vagy túlszürkíti.

Márkus ma már sohasem szürkít el, és soha-
sem fényesít túl egyetlen színpadi pillanatot sem.
E mögött nemcsak tehetség, mesterségbeli tudás
és a színészetbe vetett hit van - mérhetetlenül sok
munka is. Írhattam volna többet szerepeiről, de
fontosabbnak éreztem a fegyelem, a készen-lét és
a rutinnal szembeszegülő színészi munka
kiemelését. Nemcsak ő a példa erre, szerencsére
sokan mások is. Mégsem annyian, hogy a helyzet
megnyugtató lenne. Azt hiszem, Márkus László
teljesítményeinek is az a legjobb elismerése, ha a
jó példát ismerjük fel művészetében, mely
színjátszásunk legjobb tendenciáit erősíti.
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