
arcok és maszkok
nem Weöres Sándor találta ki. Ez a XIX.
század óta él, a romantika nagyon szépen
kidolgozta. És hát ott van a Monarchia,
ami nálunk nem annyira a drámában,
legfeljebb az operettben és Molnár
Ferencnél lett mitologikus téma. Ez a két
történelmi korszak felhasznál-ható,
ezekről. tud valamit a közönség is.
Ugyanakkor nagyon nehéz hozzányúlni
ezekhez. Mert rettenetes előítéletek és
tabuk alakultak ki e témák kapcsán, és ha
az ember fölvet egy ilyen témaötletet,
akkor rögtön azt mondják a színházakban,
hogy ez nem dramaturgiai, hanem
politikai kérdés. Mivel dolgozhatunk
akkor? Olyasféléket, mint amilyen a
Csiksomlyói passió, legalább tizenöt éve
éjjel-nappal csinálnak a románok, a szer-
bek, a szlovének, a lengyelek. Ezzel az
egyszerű színházi sovinizmussal azért nem
tudok mihez kezdeni, mert nem eleven.
Csinált, utólagos, az ilyen-olyan érdekű
értelmiség egyes rétegeinek a tákolmánya.
Már régen nem létezik, csupán konzervált,
muzeális. Nem művészeti, nem esztétikai
kategória.

- A közönség jó része mégis úgy érzékeli,
hogy egy nagy világdrámával érintkezik. A
nemzeti mítoszokkal, a népi gyökerekkel -
beágyazva a Biblia egyetemességébe. Nem
veszi észre, vagy nem zavarja, hagy az a bib-
likus történet, ami ott lejátszódik, valósában a
világkép naiv leegyszerűsítése.

- Mert ez is az áhított idill egyik vál-
tozata. Ráadásul nemzeti töltése van, és
hivatkozása a Bibliára. A nézők többsége
nagyon boldog, ha ezt így együtt meg-
kapja. Az effajta színházat a lengyelek
hozták divatba, de már ott sem szerettem.
Mert ez a vonal kiválóan alkalmas arra,
hogy mindenről beszéljünk, csak épp arról
nem, ami a jelen valóságában történik. És
ami egyébként a nézőt, bár ő nem tudja, de
hiszem, hogy jobban érdekelné.

 Bizonyos ebben ? A mi értelmiségi
nemzedékünk kinőtt a hatvanas-hetvenes évek
illúzióiból, és mert most ezzel, vagyis a saját
életállapotával foglalkozik, feltételezi, hogy a
szélesebb közönség is szembe akar nézni vele a
színházban. De én erről egyáltalán nem vagyok
meggyőződve.
 Pedig szerintem így van; az emberek

érdeklődőbbek a saját életük iránt, mint
gondoljuk. Nekem pozitív tapasztalataim
vannak. Azt hittem például, hogy A kert a
kutyát sem fogja Kaposvárott érdekelni,
borzasztóan pesti darab, pesti
értelmiségiekről szól, akik sokat szöve-
gelnek, és kevés dolog történik velük a
színen. Ennek ellenére az előadás na-

gyon jól ment. Valószínűleg azért, mert
mégiscsak érdekelte az embereket az a
máig meghatározó korszak. De vehetjük
például a Kalmárbétát a Játékszín-ben.
Majd minden előadáson ott voltam, és
figyeltem, kik jönnek el. És a
legkülönbözőbb embereket láttam. Les-
tem, mi érdekes, mi él meg a darabból a
színpadon. Ez nagyon tanulságos volt:
amit én költészetnek szántam, az abszolút
lapos lett, de mihelyt létrejött egy kis élet,
valami mai hangulat, mindegy, hogy
viccesen vagy komolyan, azt borzasztó
hálásan fogadták. Szóval, meg-érdemeltek
volna egy jobb darabot. Egyáltalán, miért
mennek ma az emberek színházba?
Tulajdonképp egy röhej, ha arra gondolok,
milyen előadásokat látnak. Más kérdés,
hogy vannak az országban olyan városok,
ahol a színház-nak nincs tradíciója. az
emberek nem szoktak hozzá. Én
egyébként azt hiszem, hogy azok az
emberek, akik egyszer csak elkezdenek
színházba járni, valójában nem lesznek se
okosabbak, se műveltebbek, hanem idővel
egyszerűen meg-szokják, hogy lehet
színházba is menni, és ott valami
érdekeset látni. Végül is mivel töltsék ki
az estét, hol jöjjenek össze, ha más
fórumok, helyek - kivált vidéken - amúgy
sincsenek. De ha van egy színház, és ott
történik valami, az nagyszerű dolog.
Mármost, hogy csak-ugyan történjen, az
rajtunk, a mi dramaturgiánkon is múlik.
Ezért volna fontos, hogy rátaláljunk.

E számunk szerzői

BÉCSY TAMÁS
az ELTE Világirodalom Tanszékének
egyetemi tanára

DÉVÉNYI RÓBERT
a Múzsák szerkesztője

FÖLDES ANNA újságíró, a
Nők [.apja rovatvezetője
GYÖRGY PETER

az ELTE Esztétika Tanszékének
tanársegédje

KISS ESZTER

tudományos továbbképzési ösztöndíjas
KŐHÁTI ZSOLT újságíró,

a Filmkultúra főszerkesztője
MÉSZÁROS TAMÁS újságíró,

a Magyar Hírlap rovatvezető-helyettese
NÁNAY ISTVÁN újságíró,

a SZÍNHÁZ munkatársa
PÁLYI ANDRÁS újságíró,

a SZÍNHÁZ munkatársa
RAJK ANDRÁS újságíró
SZAKOLCZAY LAJOS újságíró
SZÁNTÓ JUDIT dramaturg,

a Magyar Színházi Intézet
osztályvezetője

ÚJHELYI JÁNOS író VINKÓ
JÓZSEF dramaturg, a Vidám
Színpad munkatársa

NÁNAY ISTVÁN

A flegmaság álarcában

Vallai Péter szerepeiről

Kicsit behajlított térdekkel, puha léptekkel
jár, mozgásának iránya és tempója
kiszámíthatatlan - felgyorsul, le-lassul,
megtorpan, balra indul, de végül is jobbra
megy bal keze zsebre dugva, jobbja
széles, átkaroló mozdulatra lendül, ám a
mozgás íve megtörik, keze le-hanyatlik
vagy - a mondandót ezzel is hangsúlyozva
- felemelkedik, hogy az-után e gesztussor
új variációja kezdődjék. A beszéde
furcsán szaggatott, egész mondatokat ránt
össze egyetlen szólammá, vagy minden
szót - nagy szünetek közbeiktatásával -
külön hangsúlyoz, a levegősen ejtett
mondatok többnyire nyitottak maradnak,
mintha a szöveg-ben alig lenne pont. Arca
rezzenéstelen, de szeme csodálkozó.

Vallai Péter színészi lénye csupa ellent-
mondás. Naivitás és rafináltság, érzel-
messég és racionalitás, lelkesedés és
szkepszis egyszerre és együtt jelenik meg
játékában. Egy mai értelmiségi típus
jellegzetességei sűrűsödnek Vallai
színészi habitusában: félbemaradó gesz-
tusai, megtorpanó vagy fáziskésésben levő
mozdulatai, elakadó mondatai, a lelkes
szavak és a tétova mozdulatok, a naiv hitet
sugalló tekintet és a közömbösség maszkja
közötti ellentét a gyakorlati életben való
eligazodás nehézségeivel küszködő ember
bizonytalanságát, kiszolgáltatottságát
fejezi ki, ugyanakkor magatartása,
gesztusai, pózai, elhallgatásai, flegmasága
a cinizmus álarca mögé bújó érzelmes
ember védekezését is érzékeltetik.

Vallai nem átélős színész, nem ő haso-
nul a szerepeihez, hanem a játszott figu-
rákat teszi önmagához hasonlatosakká. A
színpadi alakokhoz az analizálás kö-
nyörtelen tárgyilagosságával közelít, a
figurákat a távolságtartás módszerével
mutatja be, ezáltal egyszerre képes ma-gát
a szerepet s annak kritikáját ábrázolni.
Ettől a tulajdonképpeni brechti indíttatású
magatartástól, valamint a mindig jelen
levő játékosságtól, a komoly és profán
pillanatok szüntelen váltakozásától,
színészi eszközeinek leplezetlen
vállalásától és hangsúlyozásától alakításai
mindig egy kicsit hidegnek,



túlontúl tudatosnak, kontrolláltnak, kí-
vülről irányítottnak - nemegyszer mo-
dorosnak is - tűnnek.

Modorosnak hat ott és akkor, ahol s
amikor a színész művészi lénye és a szerep
karaktere nem vagy csak részben fedi
egymást (például a Ványa bácsi
Szerebrjakov szerepében); viszont egy-
szeriben felfénylik Vallai színészi tehet-
sége, ha olyan szerepekkel találkozik,
amelyek lehetővé teszik groteszk, intel-
lektuális ábrázolásmódjának kibontását.

Ilyen szerepe az elmúlt években több is
akadt. Szolnokon a Szikora János által
rendezett Figaro házasságában Figarót
játszotta. A különös, szürreális hatású
látványvilágot teremtő előadás főszerep-
lője nem forradalmi hevületű hős volt;
Vallai Figarója némi rezignációval szem-
lélte azokat a fejleményeket, amelyek az ő
fanyarságot és kópéságot elegyítő
személyének mesterkedései nyomán kö-
vetkeztek be. Legérzékletesebben Alma-
viva megleckéztetéséről szóló monológ-ja
fejezte ki a figura alapállását: a fogadkozás
közben Vallai egy pillanatra sem maradt
egy helyben, nyugtalanul járkált fel-alá, s a
fenyítőeszközként lemetszett botot
farigcsálta mindaddig, míg az fog-
piszkálónyivá nem silányult. Fenyegető
beszéde végén - természetesen - a kis
fadarabot arra használta, amire az való:
fogpiszkálásra, s ettől a gesztustól egy
jellegzetes magatartás lepleződött le.

Wedekind Nicolo királyának Paál István
rendezte szolnoki előadásában a maga
teljességében mutathatta fel Vallai színészi
eszköztárát. Az állandó szerep-játszásra
kényszerülő címszerepet a maga képére
formált entellektüellé transzponálta, s
ezzel lehetőséget teremtett arra, hogy a mű
és a figura mai problémákra
vonatkoztathatóvá váljék. Am az előadás
egésze nem került összhangba a színész
alakításából kikövetkeztethető
törekvésekkel, így a produkció hatása
meglehetősen felemás lett, s Vallai színé-
szi teljesítménye is veszített erejéből.

Egy tehetségtelennek tartott, piti ügyek
nyomozása után hirtelen és ,,véletlenül"
egy emberrablási ügy kiderítésével
megbízott detektívet játszik Vallai a Miss
Blandish nem kap orchideát című krimiben
Szolnokon. Míg a bűnbandák
garázdálkodását a rendező, Csizmadia
Tibor a filmekből, tévéjátékokból is-mert
erőszakos eszközök és módszerek túlzó
mértékű felerősítésével igyekszik
egyszerre félelmetessé és parodisztikussá
tenni, a másik oldalon, a magányos

nyomozó szintén jól ismert sztereotípiáit
sűríti egyetlen figurába a színész s a
rendező. Vallai ezúttal főleg a késlelte-
tett reakció ősi technikájával él, a látszó-
lag flegma, figyelmetlen, az érdektelen
részletekkel törődő Ferrer a hozzá inté-
zett mondatokra mindig késve s a. kér-
désekre soha nem egyenesen. reagál.
Mozgása lassú, miközben körülötte min-
denki rohan, kapkod; beszéde nyugodt,

hangját nem emeli fel, míg a többiek
többnyire kiabálnak, veszekednek, zak-
latottan beszélnek. Nem játssza túl az
ügyefogyott nyomozó hálás szerepét, a
figura komikuma soha nem válik olcsó
bohóckodássá. A színész felnöveli az alig
megírt szerepet, de nem teszi hőssé a
magányos nyomozót. Erezteti ugyan,
hogy ez a detektív nem egészen elveszett
ember, hogy nem csupán a sze-

Val l a i Pé te r a F iga ro h áz as s ágá ba n (T ak ác s Ka t i v a l ) ( s zo l no k i Sz ig l i g e t i Sz í nh áz )
( Szo bo s z la i Gá bo r fe l v . )

Va l la i Pé te r Doszto jevszki j : Egér l yuk c ímű sz ín já tékában (Segesvár i Gabr i e l lával ) (Szkéné Színpad)

( Do b a y Dez ső f e l v . )



Vallai Péter Esterházy Péter Spionjátékában (Matúz Károly felv.)

rencse segíti az ügy felgöngyölítésében,
de Vallai beletörődő szomorúsággal azt is
jelzi, hogy hiába minden, a dolgok
mennek a maguk útján, a gyilkosságok
megállíthatatlanul követik egymást, ő
mindig csak az események után kullog-
hat, s a következtetéseket vonhatja le.

Vallai sajátos színészi lénye legteljeseb-
ben a szólóműsorában, illetve a Szkéné
Színház kamaraprodukcióiban nyilvánult
meg. Lábán Katalin Szkéné-beli rendezé-
seinek mindegyikében részt vett. Beckett
két egyfelvonásosa közül az Ohio Imp-
romtuben egy asztal mellé volt cövekelve,
s jószerivel csak a hangjával s né-hány
nagyon pontosan megkomponált
gesztusával kellett s lehetett kifejeznie a
darab lényegét. (Az előadásról a
SZÍNHÁZ 1983/9. számában olvasható
elemzés.) Vallai nemcsak kivételes - s rá
nem mindig jellemző - fegyelemmel,
hanem - s főleg - rendkívül intenzíven, a
maga egyéni beszédstílusának minden
értékét mozgósítva tette érthetővé és
átélhetővé a nem könnyű Beckett-
szöveget.

A Karl Kraus-műből készült Vég-
napokban másokhoz hasonlóan Vallai is
több szerepet játszott, ám ezek a szerepek
lényegükben egyetlen tipikus mentalitás
különböző megnyilvánulási formáinak
tekinthetők. (A SZÍNHÁZ 1985/ z.
számában jelent meg kritika az elő-
adásról.) A lazán összefüggő önálló jele-
netek legtöbbjében Vallai partnere Bán
János volt, ketten kitűnően összehangolt
clown-párt alkottak. Bán volt az impulzív,
Vallai a meditatív, a lassúbb, az
értetlenebb. Vallai színészi eszközei
valójában a rendkívül érzékeny, ugyan-
akkor egészen más karakterű és egyéni-
ségű partnerrel való kapcsolatban telje-
sedhettek ki.

De Vallai akkor is képes színészi lé-
nyének jellegzetességeit felmutatni, ha

építette fel szerepét, addig Vallai - mivel
monológját a másik két figuráé újra s újra
megszakította - szakaszosan építkezett. A
figura élete azonban így is teljes és
folyamatos lett. Vallai nem szöszmötölt,
motyogott, nem a figura külső
jellemzésével ábrázolta az alak állapotát és
leépülését, hanem a figura önanalízisé-nek
fázisait jelenítette meg hallatlanul pontosan
és erőteljesen.

Vallai évek óta járja az országot mono-
drámájával, a Spionjátékkal (1981-ben
Győrött volt a bemutatója). Esterházy Péter
írásaiból Dániel Ferenccel, az elő-adás
rendezőjével közösen állította öszsze a
darabot. A monodráma-előadás bravúrja az,
hogy Vallainak sikerült Esterházy prózaírói
sajátosságainak, asszociatív stílusának
színházi meg-felelőjét megtalálnia. Ebben
az előadásban az Esterházy-szöveg csupán
az egyik - természetesen meghatározó -
alkotóelem, Vallai személyisége, színészi
lénye teremti meg e szöveg életét,
többszörös áttételeit, az idézés- és utalás-
technika átélhető intellektuális élményét. A
színész többszöri alakváltása - melyet
többek között ruhacserével is jelez -
ugyanazon figura variánsait idézi fel. Alig
lehet szétválasztani, hogy Vallai mikor
játszik szerepet, s mikor nem, mikor milyen
funkcióból teremt kontaktust a
közönséggel, mikor kérdezi a nézőt egy
figura nevében, s mikor a maga
személyében. Mivel a „darab" csak részben
kötött szövegű, az est sikere
nagymértékben attól függ, hogy milyen a
színész „partnere", a közönség, hogyan
reagálnak a nézők Vallai provokálásaira.
Vallai kitűnően tud •kontaktust teremteni, a
nézők előbb-utóbb játszó-társaivá válnak.
Kezdetben csak a „szereplést" élvezik vagy
nem szeretik, de később egyre jobban
észlelniük kell, hogy itt valaki játszik
velük, manipulálja őket, a látszólag
felszabadult légkör - amely lehetővé teszi,
hogy bárki bele-szóljon a produkcióba -
nem is olyan felhőtlen -, s gondolkodni
kényszerül. Mindezt nem didaktikus
eszközökkel, sokkírozva éri el a színész,
hanem mindenekelőtt könnyed
játékosságával. Esz-közeivel, kellékeivel
fölényesen bánik: például egy egész
bábelőadást rögtönöz néhány ruhaszárító
csipesszel, tárgygyal és újságpapírral, vagy
Centrum Áru-ház címkéjű kérdőíveket oszt
ki, amelyen a kitöltők három kívánsága
felől érdeklődik, s e lapokkal kezd
fergeteges és félelmetes játékba stb.

nincsenek körülötte igazán szenzibilis
partnerek. Dosztojevszkij elbeszéléseinek
átdolgozásából és montírozásából szüle-
tett az Egérlyuk című produkció, amely
lényegében három párhuzamosan futó
monológ, melyeket egy nő személye köt
össze. Az előadás a színészi alakítások
egyenetlensége miatt csupán töredéke-sen
valósul meg (Bősze György színészi
klisékkel csak figurája körvonalait teremti
meg, Bata János egy székhez láncolva,
elsősorban szövegmondásra korlátozva
kifejezési lehetőségeit, nem eléggé
erőteljes ellenpont, s a különböző férfiak
életében kulcsszerepet játszó nő
ténylegesen megíratlan szerepében a fő-
iskolás Segesvári Gabriella nem tudott --
nem is igen tudhatott - a töredékekből
teljes életsorsot felépíteni.) Az előadás
mégis szuggesztív, s ez főleg Vallai Péter
alakításának köszönhető. Vallai A
feljegyzések az egérlyukból hivatalnokát
játssza, egy ember teljes szellemi leépü-
lésének folyamatát ábrázolja. A társada-
lomból kiszoruló értelmiségi hiánybeteg-
ségeinek kórképét rajzolja meg a siker-
telenség alkalmainak felidézésével, az
örökös lázas tevékenység pótcselekvé-
seihez való menekülésével, a felvillanó
kapcsolat utáni vágyakozásával és el-
utasításával. Vallai színészi eszközei ki-
válóan alkalmasak a szerep skizoid vol-
tának érzékeltetésére, a színész úgy éli
meg a figura érzelmeit, gondjait, hogy az
alakot s annak minden torzulását kívülről
is láttatja. Vallainak meg kellett küzdenie a
Magyar Televízió egyik legkitűnőbb
adaptációjának emlékével - a Fehér
György rendezte filmben Haumann Péter
játszotta a szerepet - félelmetesen -, de a
tévé és a színpad eltérő műfaji sajátosságai
és a színészek különböző karaktere miatt
természetesen Vallai alakítása egészen
más volt, mint Haumanné. Míg Haumann
folyamatában


