
elutasítása visszazökkenti gátlásos alapál-
lapotába. Maszlay itt szinte a tárgyilagos
megfigyelés és a meghökkenés, a rajtaka-
pottság szégyenérzettel vegyes stációit
rakja egymás mellé. És mindezek schluss-
poénjaként következik alakításának
leghatásosabb mozzanata, a vízbelöketés
„bohóctréfája". Maszlay szinte megko-
reografálta magának ezt a pillanatot.
Ugyancsak szivarral a kezében, valami
teljes elvonatkoztatottságban egyszer csak
azon kapja magát, hogy akaratlanul is a
tóba mártották. A ró bejátszásával, a
kapálódzó fürdéssel Maszlay annak érzetét
improvizálja, hogy minden jóakarata
kudarcba fullad, kelepcébe csalták,
ahonnan segélykiáltással is felérő
rugkapálása torz komédiázásnak hat. Á
megszégyenülés tetőfokán nem tehet mást,
mint hogy maga is nevet, és elegáns
mozdulattal azt jelzi, hogy mind-e
semmiség.

A negyedik felvonásban Medvegyenko
hideg tárgyilagossággal tett megállapítása
már a játékosszerep érettségéről vall.
Vaksötétségről, csupaszon álló, csontváz
formájú színpadról, csattogó függönyről
beszél Másának. A vihar éppoly kegyetlen,
mint felesége, Mása. Medvegyenko
unalmasabb lett, már nem fiozofálgat, csak
könyörög, de azt is visszafogott, lemondó
józansággal, Maszlay tanítója zavartabb,
nyugtalanabb, n int eddig. Valamiképp
mindannyiuk élő lelkiismeretét játssza el
konok hallgatásával, titokzatos
fürkészésével. Ahogy a háttérben megáll,
és az oszlopnak dől, ahogy igazolja
mindenki előtt, hogy Nyina itt járt a
napokban: maga a lidércnyomás, a szívós,
le nem rázható tanú. Tétovasága,
bizonytalansága még feltűnőbb, mint az
előző jelenetekben. De már hiányzik
belőle az ügyefogyottak félszeg bája. Egy-
egy nekiindulásában, ahogy Mása vagy
Polina szavát lesi, sapkája gyűrögetésében,
lehajtott fejjel, darabos gesztusokkal:
szöveg nélkül is jelen van. Egyszerre
vádol és bocsánatot kér. A felgyülemlett
keserűséget viszi színre, amikor szinte
önmaga előtt szabadkozik, azért, hogy a
kicsike miatt el kell mennie. Senki sem
tartóztatja, szavai üresen konganak.
Tétova, segélykérő kimeneteléből halálos
magány árad.

Á Vígszínház előadásán Medvegyenko alakját
Gálffi László és Maszlay István játssza, kettős
szereposztásban. Az első szereposztást Almási
Miklós méltatta kritikájában, a SZÍNHÁZ 1983/1.
számban. (A szerk.)

N Á D U D V A R I A N N A

Ványa bácsi:
Kovács Lajos

Ez a Ványa bácsi nem öreg, külseje még a
bevallott negyvenhét évet sem mutatja.
Szakállat növesztett és kopaszodik, de
arcéle fiatalos, szemei élénkek, mozgása
sportembert sejtet.

A Paál István rendezte Ványa bácsiban
Szolnokon Kovács Lajosé a cím-szerep.
Ez elsőre nem olyan meglepő, mint múlt
évadi Hamlet-szereplése. Alkatához ez a
szerep közel állhatna - még-sem a
hagyományoknak megfelelő alakítás ez,
Kovács Ványája tele van életerővel -
magamagát fokozza le. Miért?

Lássuk, milyen helyzetben van a dráma
indulásakor? Feldúlta megszokott
mindennapjait a professzorék érkezése;
sikereket elért, nagyvárosi élethez szokott
sógorának, és szép, unott, lusta
feleségének jelenléte élete értelmetlensé-
gére ébreszti rá. Tétlenné válik, szószá-
tyárrá, locsog, fecseg, izgága, kötözködik,
bohóckodik. Igyekezne számot vet-ni
önmagával, megméretkezni másokban, de
érzi, hogy késő, Világéletében dolgozott,
de minek? Sejteni kezdi: nem az a fontos,
hogy miféle munkát is végez valaki,
hanem hogy miért?

Első megjelenésekor Kovács Lajos
Ványája nyög, nyújtózik, bárdolatlan;; fáj
a gyomra, álmos, éppen a sok alvástól,
nyugtalan. Kinyilatkoztatja: „de szép ez az
aszony, istenem, de szép...!
- végre valami biztos ebben a megfogha-
tatlanságban. A kizökkent életben, az.

elcsúszott dolgok között.
A professzorról szóló elbeszélésé-nek

szépen felépített íve van. Először
szónokol, különösen kiugratva a „Hol ké-
sik a kor, mely minket megért?" mon-
datból a „kor" szót. Ezzel a mondattal a
professzort gúnyolja, de - mivel oly nagy
jelentőségűvé avatta a szót saját magát is.
Szónoklásából biztonságot nyerve,
hosszabb előadásba fog, járkálással,
utánzással. Végül tárgyilagosan összegez,
és távozna, de Asztrov kérdésé-re
visszajön, Most már egészen őszinte:
„igenis irigylem" - mondja egyszerűen.

Később az anyja emlékezteti: „te ha-
tározott meggyőződésű ember voltál,
ragyogó egyéniség ..." Erre kitör, hi

szen ez még csak a siralmas! Ha ragyogó
egyéniség volt, mire ment vele? Jobb
volna, ha azt mondanák rá, hülye, érték-
telen, ha gyűlölnék, utálnák! De hogy
szánakozva szeretik - ettől kéne az em-
bernek felakasztania magát. Néhány
mondat elteltével ezt ki is mondja. És itt
jelenti ki, hogy öreg. Kijelenti, hogy os-
tobán elfecsérelte az idejét. Azért öreg,
attól, mert ez után a felismerése után sem
tudna semmin sem változtatni. Ereje van,
de nem képes élni vele - ez a legnagyobb
tragédiája.

Lássuk a szerelmét. Jelenát, a
professzornét nézve, élénk lesz,
felvillanyozódott. Csodálatosnak látja a
nőt, nagyon megtisztelő a számára annak a
rokonszenve. Összeborulásuk, egy
kenyérből csipegetésük Jelenával a
függőágyon természetes. Hiszen mintegy
testvérek ők. Minden külső
különbözőségük ellenére rokonok, mert
pontosan érzik, milyen a másik. Szinte
beteges volna, ha valóban szerelmi
kapcsolat fejlődne közöttük. Ványának
másik tragédiája ez a testvérségre való
képesség. Át kell élnie azt a szörnyűséget
is, hogy másnak nagyobb szerencséje van
a szeretett nőnél még-sem tesz semmit,
nem is gyűlöli érte Asztrovot.

Egyszer végre részegen kettesben marad
Jelenával. Átöleli az asszonyt, csúszik-
mászik Utána, de ezzel csak szerepet
játszik. Tíz évvel ezelőtt módjában állt
volna feleségül venni, emlékszik vissza az
elszalasztott lehetőségre. Azt is tudja, ha
ez az idő visszatérne, megint csak nem
tenne semmit. A színpad hátterében álló
tükörnél arca elé lobbantja a gyertyát:
„Miért is vagyok öreg?" Félelmetesen ejti
ki később a „beteg" szót, ki-meredt
szemmel, nagyot bólintva, nem is igen
tudja, mire mondja, befelé figyel, aztán sír
is, mozdulatlanul, mozdulatlan arccal,
sötétbe húzódva.

Az előadás második részének kezdete
után nem sokkal, hátulról, a színpad mé-
lyéről egészen előrejön, kezében egy zon-
goraszékkel, leteszi, ráül, hunyorog a
reflektorfényben, szemben a közönséggel.
Majd ugyanitt ül, mikor a professzor arról
beszél, el kéne adni a birtokot. E szavak
alatt életének két tragédiája találkozik: az,
imént látta Jelenát mással csókolózni,
most pedig, amire mégis büszke volt, a
birtok, az általa is kormányzott, sőt,
létrehozott gazdaság forog veszélyben.
Szomorú is, feszült is. Figyelni kezd. itt
az ideje, hogy cselekedjék. Világosan
beszél, viszonylag nyugodt. De megint
rátér arra, ami állandó-



an foglalkoztatja: „oda az életem! .. . Ha
normális életet éltem volna, belőlem
Schopenhauer lehetett volna, Doszto-
jevszkij . . ." Csakhogy ez a kijelenté-se
értelmetlen, hiszen semmi sem bizo-
nyítja, hogy más körülmények között
írással foglalkozott volna. Marad szá-
mára a sikertelen lövöldözés, s végül is-
mét a zongoraszékre ül, hol a még
mindig kezében szorongatott, Jelenának
hozott rózsacsokrot, hol a pisztoly csövét
szagolgatva.

Az utolsó előtti jelenetében úgy kúszik
az asztala alá, mint egy gyík, sárkány,
szalamandra. Kapaszkodik az asztal lá-
bába: „negyvenhét éves vagyok. Ha, te-
gyük fel, hatvan évet élek, akkor még
hátravan tizenhárom évem." Kidugja a
fejét: „Sok." A „sok" épp olyan nyoma-
tékot kap, mint annak idején a „kor". A
befejezés alatt már csak a hátát látjuk,
teljesen lefokozódott, tárggyá, élő-halottá
vált, ezért, hogy Szonya nem

vigasztalón, de gyűlölködve, vádlón,
keményen beszél, ideillő, hiszen nincs is
kit vigasztalnia.

Kovács Lajos egyedi jelensége szín-
házművészetünknek. Akik az utóbbi évek
Szolnokon játszott nagy szerepeiből
emlékeznek rá - mint Stanleyre Pinter A
születésnap című darabjában, majd
Hamletként, Ványa bácsiként -, azt
mondhatnák, Paál István elképzelései-
nek megvalósítója. Én azonban 1980 ta-
vaszán Szegeden, Albee Állatkerti tör-
t énet ének Jerry szerepében láttam elő-
ször, döbbenten és megrendülten. Az-óta
is, van, amikor a szó szoros értelmé-ben
tátott szájjal bámulom a színpadon.
Ideális megjelenítője a pozitívum deka-
denciájának, akár nagyon is hétköznapi -
mint Stanley -, akár nehézveretű - mint
Hamlet -, vagy középfajú szövegeken
keresztül - mint Ványa bácsi. Feszült.
Pontos. Okos. Félelmetes. Szánalmas.
Szívszorító.

DOBÁK LÍVIA

Ilja Iljics Gyagyin:
Gelley Kornél

Az utóbbi években játszott szerepeire
visszaemlékezve, Gyagyin nem meglepe-
tés Gelley Kornél pályáján, hanem egy
folyamat eredménye, meghatározó és fon-
tos állomás; színészetének feloldódása és
átformálódása egy korszerűbb színjátszás
keretében.

Karakterformáló képességét már bebi-
zonyította a Danton halála, A konyha, A z

úrhatnám polgár című darabokban. Az új
követelmények, rendezői elvárások új
utat nyitása a IV. Henrikben volt először
érzékelhető, melyben Falstaff jobbkezét,
a részeges Bardolphot játszotta.

Legnehezebb feladat elé Ljubimov
állította, aki a Háromgarasos opera Tigris
Brown szerepét bízta rá. Gelley szán-
dékosan illusztrációval leplezte le és
mutatta be a korlátolt, hatalomra alkal-
matlan rendőrfőnököt. Kitalált egy örök-
kön beszúrható mondatocskát („Na ja"),
mely híven tükrözte a nem éppen „tig-
risre" emlékeztető Brownt.

És most: Ilja Iljics Gyagyin Csehov A
Manó című komédiájában, azaz szep-
lőhelyes arca gúnyneveként: Ostya.

Ostya fő életproblémája: „miben lehet
megkapaszkodni, hogy fönntartsuk
magunkat, hogy elismertessük magunkat
másokkal" - a csehovi polifonikus drá-
maiság, mely minden szereplőre érvé-
nyes. A valódi lét és az önmagunkról
kialakított kép kontrasztja, mely A Manó
szereplőinek megnyilvánulásait, céljait és
eszközeit, tetteit és szándékait in-
adekvátan fejezi ki. Gyagyin sorsa
ugyanúgy a magányosság, mint a többie-
ké, noha érzékeny és érdeklődő mások
problémái iránt. Kísérletei azonban még-
is kudarcot vallanak, mert mindig rossz-
kor és rosszul szólal meg.

Azt hiszem, Gelley régen játszott
ennyire összetett figurát, régen volt
ennyi-re „főszereplője" egy előadásnak,
mint most. Ehhez Csehov is segítséget
nyújtott, hiszen A Manó valójában
központi hős nélküli szerteburjánzó
szálaiban Jelena Andrejevna és Hruscsov
földbirtokos éppúgy lehet főszereplő,
mint ahogy Ostya.

Gelley az öregedő, nem vonzó külsejű

Ványa bácsi: Kovács Lajos (Szoboszlai Gábor felv.)


