
igen tett kárt természetes életkedvében,
életerejében. Még tréfálkozni is tud.
Koncz játéka érzékeltetni képes, hogy
McMurphy most már megértette, mit
tartogat számára a kórház. Miközben
virgoncan tréfálkozik, tekintetében már ott
bujkál, tudja, mi vár rá, de azt is tud-ja,
hogy ő az egyetlen itt, aki talán fölráz-
hatja az ápoltakat, aki megértetheti velük,
hogy nem nyugodhatnak bele a ve-
getálásba. S amikor Billy Bibbit a fejéhez
vágja, hogy itt mindig csak ő akar nyerni,
Koncz-McMurphy keserű iróniával
mondja : „Hogy mindig én nyerek ..." A
színész behunyja a szemét, megérinti
halántékán az elektródák helyét, arca
hirtelen elkeseredetté válik, szinte védtelen
lesz. Lefoszlik róla a mosoly, mint akiben
most egyszerre fölrém-lik a jövő. Aztán
hirtelen megfordul, és sietős léptekkel
hagyja el a színpadot.

De még egyszer előjön McMurphyből a
mókamester. Megszervezte az elme-
gyógyintézeti karnevált, s arra is van ereje,
hogy Ratched nővér figyelmét játékos,
könnyed csellel még utoljára elterelje.
Mókázik, de úgy, mint aki tudja: ez már
több egyszerű tréfánál ; ebből a tréfából,
ebből a szorítóból már nem léphet ki.

S hiába könyörögnek társai a nyitott
ablak előtt, McMurphyt valami bizony-
talan, ismeretlen erő visszatartja. Talán
még akkor sem lenne késő, amikor
Ratched nővér dühödten ajánlja a szökést.
De amikor meglátja Billyt és Sandyt a
mámoros éjszaka után, döbbenten meg-áll.
Ebben a pillanatban megértette: a
menekülés ideje lejárt. Végleg maradnia
kell, bármi lesz is a következmény, nem
hagyhatja magukra társait, mindaz, amit
értük-velük tett, örökre ideköti őt is.

A színész dermedten áll, a megkésett
borzalom fut végig a tekintetén. Koncz
Gábor ebben az egyetlen döbbent pilla-
natban megteremti McMurphy katartikus
halálát. Megteremtette az embert, aki
sosem akart hős lenni, de akit sorsa,
végzete s embersége mégis erre
kényszerített.

Koncz Gábor-McMurphy nem tér
vissza többet, csak ronccsá silányított
testét tolják be a színpadra az utolsó jele-
netben. S társai, miközben a Főnök párnát
szorít McMurphy fejére, még egy-szer
szavakban fölidézik tréfáit, játékait, tetteit.
Hallgatjuk őket, s mintha valóban újra
előttünk állna, mintha újra végigélné
történetét. Ezek a képzeletünk-ben
fölmerülő képek igazolják Koncz Gábor
megrázó színészi teljesítményét.

A jelenlét ereje

Kovács Lajos a Névnapban

Meglehetősen nehéz úgy udvarlásba kez-
deni, hogy az ostrom tárgya vérig sértett,
rosszkedvű és elkeseredett. Ráadásul
egyetlen ajtó választ el a szomszéd szobá-
ban lassan már ünneplő hangulatba rin-
gatódzó haveroktól. No meg az áspis-
kígyóként éber hitvestől. De ha már úgy
hozta az élet, hogy éppen ilyenkor adódik
alkalom, mit ehet tenni? Meg kell
próbálni. Méghozzá szinte szöveg nélkül.

Kertész Ákos állítja e meglehetősen
nehéz feladat elé a Mazúr Lacit játszó
színészt, Kovács Lajost a Névnap című
furcsa komédiájában. Egy a szobában
párhuzamosan zajló „főjelenet" tartamára
kiviszi a háziasszonyt, Ilonát - és persze a
körülötte sündörgő Mazúr Lacit - a
konyhába. Miután a két helyiséget egymás
mellett egyszerre látjuk, nem okoz gondot
e kimenetel alatt történendők figyelemmel
kísérése. Csak a színész-nek gond a
„jelenlét" okos, finom és ökonomikus
megoldása.

A békéscsabai előadásban az ünnep-
lésre összegyűlt társaságból Kovács
Mazúrja az egyetlen, akit ösztönei ráérez-
tetnek az Ilonában végbement változás-ra.
És Kovács már a majdani „eltűnést" is
gondosan előkészíti. Az érkezéssel, a
kölcsönös üdvözlésekkel egyidőben fel-
figyel már Ilona megváltozására. Egye-
lőre persze még csak a külcsínre: a divatos
frizurára, csinos ruhára, kozmetikára.
Igyekszik mozgását óvatos céltudatos-
sággal úgy irányítani, hogy felhívja Ilona
figyelmét magára, apró figyelmességeire.
Ugyanakkor rendkívüli találékonysággal
próbálja közeledését neje előtt
semmitmondó oldalgássá, közömbös
lötyögéssé jelentékteleníteni. De
pillantásával, kérdő, csodálkozó, hódoló
pillantásaival folytonosan kutatja-vallatja
Ilona titkát. Ezt a hirtelen kivirágzott
nőiességet. Kőzben persze részt vesz, részt
kell vegyen a kínosan, döcögve induló,
témátlan társalgásban. Mondja is szépen
szokvány, közhelyszerűségükben
„mindig" nevettető élceit. De egész lénye
egyetlen feladatot jár körbe gondolatban:
valahogy, valamilyen módon be-
cserkészni a fiatalasszonyt. És az éber
figyelem, az ügyes sündörgés váratlanul
lehetőséget kap : Ilona a férje és a többiek

Kovács Lajos Kertész Ákos Névnap
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durva tréfáitól vérig sértve kisiet a kony-
hába. Kovács Mazúrja mint a villám,
mohón csap le a kínálkozó alkalomra.
Miközben a „majd én segítek" ajánlkozását
közönyösre, mintegy mellékesre tompítja,
az idegek, izmok sokat váró villódzásával
kint is van a szobából.

És most - daliásan, nagy nekibuzdulással
- indulhat az ostrom. Indulhatna. Ha
minden férfivágya, feleségbosszantó
káröröme, a fiatalasszony ingerlő közel-
ségének varázsa elegendő lenne a bátor-
sághoz. A hódításhoz. Legalább egy gyors
ölelés, egy csók erejéig. Kovács Mazúrja
majd hogy meg nem vész vágya-
kozásában. Csak éppen a kezét is alig meri
kinyújtani. Legfeljebb egy röpke érintés
erejéig. De tulajdonképpen mitől is fél
Mazúr Laci? A visszautasítástól? Neje
váratlan benyitásától. Nem. Ez a fiatal,
harminc-egynéhány éves „házas-ember" a
nők, izgalmas kalandok utáni
vágyakozását nem vesztette még el, de az
emberi kapcsolatteremtés őszinteségébe és
nagyszerűségébe vetett hitét már régen. A
kellemes-izgalmas flört felhőt-len
perceinek boldogságában meg talán soha
nem is mert hinni. Sündörögve-
óvatoskodva, hetykén-bátortalanul,
rámenősen-meghatóan elkövet mindent,
amit hím, nőstény behálózására kedves-
kedve elkövethet. De a dürgés férfias
gesztusai mögül ki-kirebben egy óvatlan,
árulkodó mozdulat: istenem, mi lesz, ha
Ilona komolyan veszi? Kell ez nekem? És
ugyan miért ne kellhetne ez nekem?...

Kovács Lajos egy hosszú jeleneten
keresztül szinte kizárólag a színészi jelen-
lét és gondosan megkomponált fizikai
cselekvés eszközeire építhet. Képes rá,
hogy ebből a jelenetből megismertesse
velünk mindazt, amit a Mazúr Lacikról,
kicsinyes, fantáziátlan, saját erőtlensé-
gükbe bilincselt életéről tud.

R. E.


