
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.
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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.)



Gyagyint nem megjelenésével, hanem
magatartásával, mozgás- és gesztusrend-
szerével mutatja be. Nevetnünk kell azon,
amit mond és ahogy mondja, mégsem lesz
komikus, mert a nevetésre ingerlő forma
mögött sejtetni tudja a tragédiát. A
kisember hétköznapi tragédiáját. Gelley
játékának legnagyobb erénye, hogy úgy
ábrázol egy sorsot, egy karaktert, hogy
állapotot játszik karakterisztikusan,
aprólékos eszközökkel. A múlt történései
és a jelen helyzet által meghatározott
állapotot, mely az első és a harmadik
felvonásban egyre groteszkebbé teszi a
figurát, míg az utolsóban az ember
letisztult bölcsességét mutatja be. Gyagyin
donquijotés élete Gelley felfogásában
örökös szélmalom-harc. A figura
látszólagos nevetségessége visszafordul
drámaiságába, az öngúnyt létrehozó okok
megvilágosodnak. Láthatóvá válik az
eredendő konfliktus, a lét és az emberi
vágyódás fel-oldhatatlan ellentéte.

Gelley Gyagyinja belép a színpadra,
pontosabban Zsoltuhin születésnapjára, s a
boldogságtól, hogy itt lehet, hogy
megismerheti a professzort s a híresen
szép Jelena Andrejevnát, elkezd pislogni,
könnyes lesz a szeme, majd e könny a
darab végéig tartó örökös mosollyá alakul
át, Élvezettel szeleteli a húst, eszik, s még
nagyobb élvezettel figyel mindenkit, néma
szájmozgással követi mások beszédét.
Boldog, mert „él".

Gyagyin társadalmi helyzetét az
határozza meg, hogy testvére javára le-
mondott vagyonáról, és a tőle megszökött
felesége természetes gyerekeit anya-gilag
is támogatja. Gelley olyan intenzitással,
pátosszal beszél minderről, n int aki saját
magával is el akarja hitet-n : helyesen
cselekedett.

A csehovi jellemek kontrasztja, mely a
valóság és az önmagáról vallott kép között
feszül, Gelley alakításában módosul: ő
hinni szeretne, nem akarja látni a valót. A
házastársi hűség és a haza iránti kötelesség
mint emberi értékmérő jelentkezik -
„Uraim, aki megcsalja a feleségét, az
hűtlen ember, az ilyen képes elárulni a
hazáját" eszmefuttatásában. De a pátosz itt
túlcsordul, Gelley gesztusai és hangsúlyai
a mondat tartalma ellen fordulnak,
mintegy leleplezve saját na-

s ágát. Magányosságának feloldásaként
közeledne az emberekhez, de önmaga
iránti „bizalmatlansága", kishitűsége miatt
e közeledés eltorzul, mert a „nem akarok
zavarni" jelszavával a legrosszabb és
leghelytelenebb szituációkban

„közeledik", és közben nem veszi ész-re:
nagyon is zavar. A professzor és a
tudomány egybeolvad képzeletében, szá-
mára ismeretlen és elérhetetlen titkot je-
lentve. Célja, hogy megismerkedhessen a
professzorral és hallhassa hangját.
Zavarában ugyanakkor leveszi-felteszi
szemüvegét, majd megtörli, így válto-
gatva pótcselekvéseit. Könnyedén beszél
élete legszomorúbb eseményéről, oly
higgadtan, sőt öngúnnyal, hogy szinte
felszisszenünk; mégsem veszi észre,
hogy mindaz, amit mond, felesleges.

A harmadik felvonás
legványabácsisabb, legdrámaibb
jeleneteit oldja fel Gelley megjelenése.
Először, amikor Szerebrjakov bejelenti a
ház eladását, másodszor, amikor Georg
főbe lövi ma-gát. Gelley belép, frakkban
és hatalmas virágcsokorral a kezében. Ez
az egyik leggroteszkebb jelenet, hiszen a
színpadi-drámai helyzet ellenpontjaként
jelenik meg, kirándulásra invitálva
malmához a társaságot, és virágot szórva
a félig alélt Jelena Andrejevnára.

Gelley szándéka, szavai komolyak, sőt
bocsánatkérőek a bejelentés nélküli
jövetelért, a helyzet azonban komikussá
teszi őszinte szavait. Másodszor akkor
lép be, amikor Georg főbe lőtte ma-gát,
de még senki sem tudja, mi történt. „Mi
van itt?" - kérdezi, s a helyzet megint
humorba olvad, mert Gelley hangsúlya
áttételesen jellemzi az egész felfordult
világot.

Az utolsó felvonás a „legkevésbé
csehovi". Gyagyin jellemében a filozó-
fusság lép előtérbe és a letisztult, meg-
nyugodott, segítőkész ember. Oka: az
elszigeteltség megszűnt, hasznossá tudott
válni, először akkor, amikor
„megszöktette" Jelenát és házában „rejte-
gette", másodszor amikor rádöbbentet-te
az asszonyt menekülésének lehetet-
lenségére és segítve Jelena „megtérését".
Ostya ironikus humora s örökkön
visszatérő mondata azonban végigkíséri
az egész előadást.

Végezetül sem lehet mást mondani,
mint amit Gyagyin: „Ez elragadó!"

Ilja Iljics Gyagyin: Gelley Kornél (Sinkó Lászlóval) (Iklády László felv.)


