
99

Be ve ze tés

ma gyar szín ház tör té net el múlt bô tíz évé ben
el sô sor ban „a ma gyar szín há zi nyelv megújí tó -
ja ként”1 szá mon tar tott Zsó tér Sán dor, az

„(ön)reflexi ón ala pu ló iró nia”2 nagy mes te ré nek te -
kin tett Mo há csi Já nos és „az ál lan dó megúju lás ra
ké pes”3 Schil ling Ár pád for ma ká non já ról esett szó
a kü lön bö zô szín ház el mé le ti- és tör té ne ti írá sok -
ban. Zsó tér Sán dor a ’90-es évek ben kezd te pá lya -
fu tá sát, s a 2000-es évek re a „zsó té ros ság” már véd -
jegy nek4 szá mí tott. „A köz nyelv zsó té ros nak ne ve -
zi elôadá sait, elis mer ve ez zel, hogy ô az egyet len
ren de zônk, aki erôs for ma ká non kiala kí tá sá val ra -
di ká li san rá kér dez új ra meg új ra a szín há zi pa ra -
dig ma ér tel mé re.”5 Ta nul má nyok szü let tek, sôt még
egy szó tár is ké szült a zsó té ros je gyek rôl,6 me lyek
legin kább a klasszi kus szö ve gek hez va ló más faj ta
meg kö ze lí té sé ben, a rea lis ta já ték mód azo no sí tá si
min tái nak meg szû né sé vel a szín ház ér tés- és él ve -
zés ak tu sá nak a meg vál to zá sá ban, a szi kár jel rend -
sze rek hasz ná la tá ban és egy új faj ta sze rep meg for -

má lás ban ér he tôk tet ten. Az ez red for du ló ra kiala -
kult a „mo há csiz mus” is, mely re legin kább a szö -
ve gek átírá sa, a nyel vi fer dí té sek, a mû fa ji sa já tos -
sá gok hoz va ló új faj ta vi szony a jel lem zô.7 Bár a kri -
ti kák sze rint nincs egyér tel mû „schil lin giz mus”,
vagy azon nal felis mer he tô Schil ling- sty le,8 Kiss
Gab riel la Szín há zi pro jek tek cí mû írá sá ban be bi zo -
nyít ja, hogy igenis le het az újí tá sok ra tö rek vô ren -
de zô elôadá sai hoz egy meg ha tá ro zott for ma ká non
fe lôl kö ze lí te ni.

A 2008-ban meg je lent, Im re Zol tán szer kesz tette
Al ter na tív Szín ház tör té ne tek. Al ter na tí vok és Al ter na -
tí vák cí mû ta nul mány kö tet az el múlt fél év szá zad
azon kez de mé nye zé seit vizs gál ja, me lyek a szín házi
pa ra dig ma megújí tá sá ra tö re ked tek, ezért töb bek
kö zött Zsó tér, Mo há csi és Schil ling for ma ká non ját
is tár gyal ja. E kö tet bôl vi szont ki ma radt az em lí tett
ren de zôk höz ha son lóan egye di és azon nal felismerhe -
tô for ma nyelv vel ren del ke zô, az utób bi év ti zed alter -
na tív szín ját szá sá nak meg ha tá ro zó alak ja, Pin tér Béla.

Pin tér Bé la mun kás sá gá ról a szí ni kri ti ku sok
megosz tóan vé le ked nek. Ne vez ték már Dr. Al ter -
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egy más tól erô tel je sen el kü lö ní tett dra ma tur giát,
szín pad ké pet, jel mezt és ren de zést kí ván ta egy kéz -
ben össz pon to sí ta ni. Úgy vél te, er re azért van szük -
ség, mert a ko ráb bi for ma ká non összeál lí tá sá ra tett
kí sér le tek bu ká sá nak oka ab ban rej lett, hogy a dra -
ma tur gia, a szín pad kép, a jel mez és a ren de zés el -
té rôen vi szo nyul tak a dol gok hoz és ép pen ezért
nem jött/jö he tett lét re ezen ele mek egye sü lé se ál -
tal egy egy sé ges kép meg te rem té se.16 Kiss Gab riel -
la sze rint ez a min dent át fo gó ren de zôi mun ka egy
mi nél sok szí nûbb, ár nyalt és ap ró lé ko san ki dol go -
zott teát rá lis vi lág lét re ho zá sá ra tö rek szik.17

A Schle ef ál tal felál lí tott kö ve tel mé nyek nek tö -
ké le te sen meg fe lel a pá lya fu tá sát az Ar vi su ra Szín -
há zi Tár sa ság ban kez dô Pin tér Bé la. Az Ar vi su ra kí -
sér le te zô tö rek vé sei a szín ház mé diu má nak tar tal -
mi és for mai megújí tá sá ra irá nyul tak,18 s ép pen
ezért az elôadá saik ban hát tér be szo rult a nyelv, s
he lyet te a moz gás, a ze ne, a tánc és a lát vány ke -
rült elô tér be. Pin tér So mo gyi tár su la tá ban ta nul ta
meg a mû hely mun ka és a moz gás fon tos sá gát, de
a ’90-es évek kö ze pé re már sa ját el kép ze lé seit kí -
ván ta ki fe je zés re jut tat ni. El sô ön ál ló elôadá sai még
a ren de zôi am bí ció val megál dott, volt ar vi su rás szí -
né szek bôl ál ló Pi ca ro Mû vé sze ti Pro duk ciós Mû -
hely és a Szké né Szín ház ne ve alatt fu tot tak, majd
a pá lyá za tok el bí rá lá sa kor a könnyebb be a zo no sí -
tha tás ér de ké ben sa ját tár su la tot ala pí tott. A tár su -
lat ne ve, a Pin tér Bé la és Tár su la ta ko ránt sem öt let -
te len ség rôl, ha nem pon tos meg fo gal ma zás ról árul -
ko dik: Pin tér Bé la szer zôi szín há zá val ál lunk szem -
ben. A Schle ef- fé le for ma ká non definí ci ó nak
meg fe le lôen Pin tér igyek szik min dent egy kéz ben
tar ta ni: ô ír ja és ren de zi da rab jait, emel lett sze re -
pel is ben nük. Az egy sé ges ví zió meg te rem té se ér -
de ké ben pe dig mond hat ni ál lan dó al ko tó tár sak kal
dol go zik, a dísz let és a jel me zek lét re ho zá sá ban
Hor gas Pé ter, Ta más Gá bor és Be ne dek Ma ri, a ze -
ne szer zés ben pe dig Dar vas Be ne dek és Ké mén czy

An tal se gí tet te ed di gi mun ká ját. En nek ered mé nye -
kép pen Pin tér nek si ke rült sa ját véd jegy re szert ten -
nie, mely az el múlt ti zen öt év elôadá sai ról könnyen
leol vas ha tó.

Az egy sé ges ren de zôi nyelv meg te rem té se vi szont
ko ránt sem je lent egy han gú sá got és önis mét lést,
ahogy azt a kri ti ku sok ál lít ják. Bár az elôadá sok
ugyanazok kal az alap esz kö zök kel ope rál nak, az el -
té rô fel hasz ná lá si mód nak és a vég te len nek tû nô variá -
ciós le he tô sé gek nek kö szön he tôen ké pe sek min dig
újat mu tat ni, új je len tést lét re hoz ni. „Az ábé cé is
csak A-tól Z-ig tart, csak ügye sen kell bán ni ve le.”19

Dra ma ti kus szö veg, dra ma tur gia

Szín pa di szö veg és /vagy kortárs drá ma?

in tér Bé la az el múlt ti zen öt év ben egy szer sem
vitt szín re nagy klasszi kust vagy épp kortárs
szín da ra bot, mert el mon dá sa sze rint szá má ra a

leg na gyobb ki hí vás, ha a sem mi bôl hoz hat lét re egy
elôadást.20 Min dig ar ról ké szít elôadást, ami épp a
leg job ban ér dek li, mert vé le mé nye sze rint „ak kor
le het szug gesz tív egy elôadás, ha ôszin te, és fon tos
an nak, aki lét re hoz za. Nem ér de kes té mát kell vá -
lasz ta ni, ha nem olyat, ami fog lal koz tat ja, emész ti
az em bert.”21 Ép pen ezért gyak ran sa ját élet tör té -
ne tét és fáj dal mas em lé keit vi szi szín re, így pél dául
a menny asszo nyá val va ló sza kí tá sát a Né pi Rab lét -
ben, édes ap ja ha lá la kor ér zett bûn tu da tát a Kór -
ház- Ba kony ban, al ko hol prob lé máit az Öl, bu tít ban
és test vé re szek tá ba va ló be lé pé sét A se ho va ka pu -
já ban.22 Nem meg le pô te hát, hogy elôadá sai nak
véd je gyé vé a kí mé let len ôszin te ség vált. „Ci vil ként
fur dal a lel ki is me ret, hogy »ki te re ge tem« csa lá dom
éle tét a szín pa don, al ko tó ként vi szont nyu godt va -
gyok: hi szem, hogy így szól ha tok leg hi te le seb ben
azok ról a ti pi kus hely ze tek rôl, ame lyek má sok szá -
má ra is ál ta lá nos ér vé nyûek.”23
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na tív nak9 és ama tôr nek10 is, drá ma írói ké pes sé gét
il le tôen egyaránt ka pott di csé rô11 és el ma rasz ta ló12

kri ti kát, ren de zé sei pe dig a szak rá lis, az arc hai kus,
a giccses, a ne o ga gyi, a köz he lyes, a gro teszk és a
szür reá lis jel zôk kel forr tak össze. So kan üd vö zöl -
ték for mai újí tá sait, a szín pa don meg je le nô mû fa ji
sok szí nû sé get és a né pi kul tú ra ér té kei nek ke ve re -
dé sét a tö meg kul tú ra ele mei vel, míg má sok egy -
han gú ság gal és önis mét lés sel vá dol ták. Az ér ték íté -
let tôl füg get le nül a kri ti kák vi szont egy va la mi ben
megegyez nek: lé tez nek „pin tér bé lás” je gyek, azaz
„pin té ri á dák”, me lyek nek kö szön he tôen „Pin tér Bé -
la szín há zá ban az em ber nagy já ban-e gé szé ben min -
dig tud ja, mi re szá mít hat. Stí lu sa tel je sen egye di és
azon nal felis mer he tô”.13

En nek el le né re még nem szü le tett olyan össze -
fog la ló ta nul mány, mely be mu tat ná és ele mez né
Pin tér Bé la for ma ká non ját. Elem zé sem cél ja ép pen
ezért az, hogy be bi zo nyít sam a „zsó té ri á dák”-hoz
ha son lóan a „pin té ri á dák” is lé te zô je len ség, mely
egy egy sé ges, Pin tér Bé lá ra jel lem zô ren de zôi nyel -
vet, for ma ká nont ta kar.

Mód szer

é ke si Kun Ár pád a Tü kör ké pek lá za dá sa cí mû
köny vé nek A rep re zen tá ció já té kai: A ki lenc ve -
nes évek ma gyar ren de zôi szín há za fe je ze té ben

le szö ge zi, hogy a kri ti ka és a szín ház tu do mány csak
ak kor lesz ké pes meg fe lel ni a ’90-es évek ben meg -
je le nô „új teat ra li tás elôadá sai nak komp lex meg kö -
ze lí tés mó do kat igény lô el vá rá sai nak, ha a be nyo -
má sok rög zí té se, il let ve pusz tán ér té ke lé se he lyett
in kább az ér tel me zés felada tát tû zi ki cél jául”.14 En -
nek meg fe le lôen ta nul má nyom ban sa ját elô a dá se -
lem zé seim re tá masz kod va és az elôadá sok ból vett
pél dá kon ke resz tül tö rek szem a pin tér bé lás je gyek
össze gyûj té sé re, a pin té ri for ma ká non lé te zé sé nek
be bi zo nyí tá sá ra.

Pin tér Bé la és Tár su la ta ed di gi ti zen nyolc elôadá -
sa kö zül ti zen he tet si ke rült élô ben vagy fel vé tel rôl
meg néz nem, így csu pán a Pár hu za mos óra cí mû

elôadást kel lett ki hagy nom a tár su lat mun ká já nak
ta nul má nyo zá sa so rán. Az elôadá sok elem zé sei hez
fel hasz nál tam az elôadá sok ról ké szült vi deo fel vé -
te le ket, fény ké pe ket, pla ká to kat és a re cen ziók ban
ol vas ha tó ész re vé te le ket.

A pin té ri for ma ká non meg ha tá ro zá sá nak el sô
lé pé se ként azt vizs gá lom, hogy Pin tér szín pa di szö -
ve gei te kint he tôek-e kortárs drá má nak, mi a jel -
lem zô szö veg ke ze lé sé re, mi lyen vissza té rô mo tí vu -
mo kat, té má kat, in ter tex tu á lis uta lá so kat hasz nál,
il let ve mi lyen idô dra ma tur giá val dol go zik. Kö vet -
ke zô lé pés ként a ren de zés, a szín re vi tel alap pil lé -
reit, for máit, alap ve tô tech ni káit és a rá juk gya ko -
rolt ha tá so kat ve szem szemügy re, vé gül pe dig a lát -
vány vi lá got és a szí né szi já té kot elem zem.

A for ma je gyek elem zé se elôtt vi szont fon tos nak
tar tom meg ha tá roz ni, hogy pon to san mit is ér tünk
for ma ká non alatt. A fo ga lom defini á lá sa kor Ei nar
Schle ef For ma ká non kont ra kon cep ció cí mû esszé jé -
re tá masz ko dom, s azt vizs gá lom, hogy Pin tér Bé -
la mennyi ben és ho gyan fe lel meg a ta nul mány ál -
tal felál lí tott for ma ká no ni kri té riu mok nak.

For ma ká non definí ció

né met ren de zô, Ei nar Schle ef esszé jé ben a for -
ma ká nont a kon cep ció fo gal má val össze vet ve
ha tá roz ta meg. Be val lá sa sze rint ren de zôi pá -

lya fu tá sa so rán egyet len kon cep ció val – mely ná la
a szín pad ra ál lí tott mû höz tár sí tott gon do la to kat
je len ti – sem tu dott azo no sul ni, ezért már el sô ren -
de zé sé ben is egy for ma ká non felál lí tá sá ra tö re ke -
dett.15 En nek el sô lé pé se ként bir tok ba kel lett ven -
nie a te ret, meg kel lett sza ba dul nia a Ber li ner En -
semb le ko ráb bi emb le ma ti kus al ko tó já nak, Brecht -
nek a szel le mé tôl, mely át ha tot ta az egész szín há zat.
Így ahe lyett, hogy ké nyel me sen he lyet fog lalt vol -
na Brecht ren de zô pult ja mö gött, szám ûz te ezt a
má gi kus, kol lé gáit ámu lat ba ej tô desz ka la pot és fel -
sze det te a szín pad ról a nagy elôd ál tal le ra kott szô -
nye get, hogy ki te rít se a sa ját ját. A for ma ká non felál -
lí tá sá nak má so dik lé pé se ként pe dig a ko ráb ban
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tus, a drá mai szi tuá ció, az alak fo gal ma –, ma már
nem si ne qua non ki kö tés egy szín pad ra szánt vagy
ott fel hasz nált szö veg nél.”32

A drá ma és a szín pa di szö veg kö zöt ti kü lönb ség
meg ha tá ro zá sát ne he zí ti az is, hogy az elôadá sok
szö ve gei gyak ran kö zös sé gi al ko tás ként, hosszú
pró ba fo lya ma tok, hely zet- és imp ro vi zá ciós gya -
kor la tok, kon cent rált mû hely mun kák so rán ké szül -
nek el, és az ese tek több sé gé ben füg get le nít he tet -
le nek az elôadá sok tól.33 Ilye nek töb bek kö zött a
Kár pá ti Pé ter ne vé vel fém jel zett Tit kos Tár su lat,
Bo dó Vik tor és Pin tér Bé la elôadá sai is.

A szö veg al ko tás kö zös sé gi al ko tás ként34 aposztro -
fált for má ja fel ve ti a szer zô ség kér dé sét is, hogy kit
te kint he tünk a mû hely mun ka so rán el ké szült szö -
veg író já nak. Ahogy ko ráb ban em lí tet tem, Pin tér Bé -
la és Tár su la ta elôadá sai nak szö ve gei is a pró bák fo -
lya mán, a kö zös mun ka so rán jön nek lét re, a szín -
la pon és a drá ma kö te tek ben azon ban csak Pin tér
Bé la ne ve van fel tün tet ve, mint szer zô. Ter mé sze -
te sen ez nem új je len ség, hi szen Mo lière és Shakes -
peare drá mái ugyan csak kö zös mû hely mun kák so -
rán szü let tek, s a tár su la ti ta gok ugyanúgy hoz zá já -
rul tak a meg te rem té sük höz. Azon ban min dig szük -
ség van egy szer zô re, hi szen a „szer zôi név bi zo nyos
ér te lem ben a szö ve gek ha tá rain mo zog, el vá laszt ja
ôket, le ta po gat ja szé lei ket, ki fe je zés re jut tat ja vagy
legalábbis jel lem zi lé te zés mód ju kat. Ma ni fesz tál ja a
dis kur zus bi zo nyos cso port jai nak je len lé tét és
visszautal ar ra, hogy e dis kur zus mi lyen stá tust fog -
lal el egy adott tár sa dal mon és kul tú rán be lül.”35

Az el múlt évek ben Pin tér Bé la nem csak szín ház -
csi ná ló ként, ren de zô ként ha tá roz za meg ma gát, ha -
nem drá ma író ként is. Er re min den oka meg is van,
hi szen 2005-ben A sü te mé nyek ki rály nô je,36 2008-

ban pe dig A dé mon gyer me kei je lent meg kö tet ben,37

a Szu tyok cí mû elôadá sá val pe dig a XI. Pé csi Or -
szá gos Szín há zi Ta lál ko zón el nyer te a leg jobb szín -
pa di szö ve gért já ró dí jat, majd meg is je lent nyo -
ma ta tás ban a né met Te a ther der Zeit szín há zi új -
ság drá ma mel lék le té ben. Idén áp ri lis ban pe dig
kiad ták el sô drá ma kö te tét,38 mely nyolc elôadá sá -
nak a szö ve gét tar tal maz za.

Emel lett Pin tér Pa raszt ope ra és A sü te mé nyek ki -
rály nô je cí mû elôadá sait töb ben fel is dol goz ták már.
A Pa raszt ope rát Mo há csi Já nos a Pé csi Nem ze ti Szín -
ház ban, Szik szai Ré musz a te mes vá ri Csi ky Ger gely
Ál la mi Ma gyar Szín ház ban, Po ro gi Dor ka a Ma ros -
vá sár he lyi Mû vé sze ti Egye te men, Föl des Ta más pedig
a Bu da pes ti Ope rett szín ház ban vit te szín re. A feldol -
go zá sok kö zül Mo há csi Pa raszt ope rá ja emel ke dik
ki, mely a 2011-es POSZT -on el is nyer te a leg jobb
ren de zés nek já ró dí jat. Mo há csi elôadá sá ban el tû -
nik a pin té ri ren de zés fô jel leg ze tes sé ge, a bal la dai
ho mály, sok kal „in kább sti li zált, na gyon mai szín -
já té kot mu tat.”39 A drá mai ság he lyett a ne vet te tés,
a szó ra koz ta tás lesz hang sú lyos,40 s per sze el ma rad -
ha tat la nul je len van a Mo há csi- fé le szó csû rés-csa -
va rás. En nek meg fe le lôen az Ál lo más fô nök nem azt
mond ja, hogy „fogsz te még elôt tem tér den csúsz -
va mász ni”, ha nem, hogy tér den csúsz va csúsz ni.41

A Pa raszt ope ra mel lett A sü te mé nyek ki rály nô je
is több fel dol go zást megért már. Elô ször a za lae -
ger sze gi Griff Báb szín ház ban ren dez ték meg fel -
nôt tek nek szó ló báb elôadás ként, majd 2012 ôszén
Len gyelor szág ban, az olszty ni Ste fan Ja racz szín -
ház mu tat ta be Ka tar zy na Kal wat ren de zé sé ben a
csa lá don be lü li erô szak ról szó ló elôadást.

Pin tér Bé la írói mun kás sá gát te hát le het kri ti zál -
ni, fel le het ró ni a szö ve gek dra ma tur giai hi báit,
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Bár Pin tér sa ját éle té bôl, az ôt fog lal koz ta tó té -
mák ból me rít, da rab jait min dig a szí né szei re ír ja,
rá juk épí ti az elôadá sait, mely nem egy gesz tus a
szí né szek fe lé, ha nem szük ség sze rû ség a mû hely -
mun ká ból fa ka dó an.2 4A szí né szek al ka ta, sze mé lyi -
sé ge és sa ját élet tör té ne tei be fo lyás sal bír nak a sze -
re pek és a tör té ne tek megal ko tá sá ra. Az elôadá sok
szö ve ge a kö zös mû hely mun ka ered mé nye: egy új
pro duk ció ele jén, a szí né szek kel va ló el sô ta lál ko -
zás kor Pin tér is mer te ti az elôadás té má ját, hogy hon -
nan ho vá akar el jut ni, mi lyen új ki hí vá so kat lát ben -
ne; az elôadás le het sé ges szö ve gé nek azon ban csak
nyolc-tíz ol da lát tart ja még ek kor a ke zé ben. A tel -
jes szö veg a pró bá kon fel me rü lô öt le tek bôl, ja vas -
la tok ból szü le tik meg.25 A Né pi Rab lét pél dául Thu -
ró czy Sza bolcs el mon dá sa sze rint úgy szü le tett, hogy
Pin tér csak az elôadás ívét ta lál ta ki,26 hogy egy es -
kü vô vel kez dô dik, me lyen a vô le gény az igen ki -
mon dá sa he lyett le vág ja a menny asszo nya fe jét,
majd a vé gén vissza jön a ha lál fe jes menny asszony.
A köz tes je le ne te ket kö zö sen ta lál ták ki. Az anya -
könyv ve ze tô szö ve gét ma ga Thu ró czy ír ta, több vál -
to za tot is ké szí tett, me lyek kö zül vé gül Pin tér ki vá -
lasz tott egyet. Az in ter júk ból tud juk, hogy a Ka i sers
Tv, Un garn cí mû elôadás boldog be fe je zé sé nek öt -
le te is a pró ba fo lya mat so rán me rült fel.27

Pin tér Bé la írói mun kás sá gá ról megosz lóan vé -
le ked nek a kri ti ku sok. Mol nár Gál Pé ter sze rint
Pin tér nem csu pán ren de zô, ha nem drá ma író is,
amit a szak kri ti kai so ha nem fog elis mer ni. „Be so -
rol majd Schwaj da György mel lé, aki nek hiá ba van
szín pa don si ke re, mi vel csak szín da ra bo kat ír, nem
mi nô sít te tik, vagy oda te he ti drá ma csi ná ló mun kás -
sá gá nak dossziéit Ba bar czy Lász ló mel lé, ne ki is
hiá ba van drá mai élet mû ve: nem te kin tik író nak,
szín há zi ren de zô csu pán.”28 Csá ki Ju dit el len té tes
ál lás pon tot kép vi sel ve gyak ran fel ró ja hi ba ként az
elôadá sok gyön ge dra ma tur gia mun ká ját, mely nek

oka vé le mé nye sze rint ab ban rej lik, hogy „Pin tér
Bé la föl te he tôen nemigen tud ír ni, és nem al kal maz
sen kit ar ra a feladat ra, hogy szá mos – ori gi ná lis és
szín pad ra va ló – gon do la tát a meg fe le lô for má ba
önt se.”29 Kol tai Ta más egyetért Csá ki Ju dit tal, sze -
rin te „Mur ra y-S mith hez ha son lóan Pin tér sem tud
da ra bot ír ni, ô vi szont tu do má som sze rint nem is
ál lí tot ta az el len ke zô jét”.30

Orosz lán Ani kó Zárt mû he lyek, nyi tott pers pek tí -
vák cí mû ta nul má nyá ban Pin tér és Shakes peare kö -
zött húz pár hu za mot, hi szen ahogy Shakes peare-
t, úgy Pin tért sem ka no ni zál ta sa ját iro dal mi kö ze -
ge, kö tet ben ol vas ha tó drá mái – A sü te mé nyek ki -
rály nô je, A dé mon gyer me kei – a kü lön bö zô
szö veg ver ziók ból, az elôadá sok után ke rül tek
nyom ta tás ba. Emel lett, ahogy az Er zsé bet-ko ri szín -
ház ban, úgy Pin tér elôadá sai nál sem me rül het fel
a szer zô ki zá ró la gos au to ri tá sa, mert a drá ma nem
az elôadást megelô zôen, ha nem a mû hely mun ka
so rán ke let ke zik, il let ve a sze re pek és a tör té ne tek
ugyanúgy a szí né szek re íród nak.31

Az el múlt év ti zed ben a kri ti ku sok heves vi tá kat
vív tak te hát ar ról, hogy Pin tér szö ve gei drá mák nak
te kint he tôek-e, s ô ma ga szá mon tart ha tó-e drá ma -
író ként. A vi ta egy tá gabb, a kortárs drá ma és a szín -
pa di szö veg köz ti kü lönb ség kér dés kö ré be ágya zó -
dott be le, hogy pon to san mit is ér tünk a drá ma fo -
gal ma alatt, je len eset ben mi tôl te kint he tôek Pin -
tér szö ve gei drá mák nak. Pat ri ce Pa vis is a drá ma
fo gal má nak prob le ma ti kus sá gá ról ír a Szín há zi szó -
tár cí mû köny vé ben: „Egy re több gon dot okoz
meg kü lön böz tet ni a drá mai szö ve get más faj ta szö -
ve gek tôl, mert a drá ma írás ak tuá lis irány za tai sze -
rint bár mely szö veg szín pad ra ál lít ha tó, en nek szél -
sô sé ges ese te – a te le fon könyv meg ren de zé se – ma -
nap ság te hát nem vicc és nem meg va ló sít ha tat lan
feladat. Mind az, ami a XX. szá za dig a drá mai szö -
veg is mér vei kö zé tar to zott – a dia ló gus, a konflik -

24 SIS SO be szél ge té se Pin tér Bé lá val, Ku sza apo ka lip szis, in http://ma gyar na rancs. hu/film2/ku sza_apo ka lip szis_pin ter_be -
la_szin haz csi na lo-52639. Le töl tés dá tu ma: 2013. már cius 15.

25 BÓ TA Gá bor, Az arc hai kus és a giccs elegye. Be szél ge tés Pin tér Bé lá val, Szín ház, 2001. áp ri lis, 42.
26 KÔ VÁ RI Or so lya be szél ge té se Thu ró czy Sza bolccsal, Nincs iz gal ma sabb az esen dô ség nél, in http://www.cri ti ca i la pok. -

hu/in dex.php?op ti on=com_con tent&view=ar tic le&id=37952&ca tid=23&Ite mid=13. Le töl tés dá tu ma: 2013. már cius 15.
27 GÓ CZA Ani ta, A kiin du ló pont egy fáj dal mas pil la nat – In ter jú Pin tér Bé lá val, in http://pra e. hu/prae/ar tic les.php?aid=4710.

Le töl tés dá tu ma: 2013. már cius 31.
28 MOL NÁR GÁL Pé ter, A se ho va ka pu ja, Nép sza bad ság, 2000. de cem ber 18, 11.
29 CSÁ KI Ju dit, Fe ke tén-fe hé ren, Ma gyar Na rancs, 2003. no vem ber 27, 44.
30 KOL TAI Ta más, Csa lád tör té ne tek, Élet és Iro da lom, 2004. no vem ber 5, 27.
31 OROSZ LÁN Ani kó, Zárt mû he lyek, nyi tott pers pek tí vák, in http://www.szin haz. net/in dex.php?op ti on=com_con -

tent&view=ar tic le&id=35119: zart-m he lyek- nyi tott- pers pek ti vak&ca tid=28:2009-mar ci us&Ite mid=7. Le töl tés dá tu ma:
2013. már cius 16.

32 Pat ri ce PA VIS, Szín há zi szó tár, Bu da pest, L’Har mat tan, 2006, 102.
33 NAGY And rás, Mi tör tént ve lünk? Ma gyar drá mák az el múlt év ti zed ben, in http://www.cri ti ca i la pok. hu/in dex.php?op ti -

on=com_con tent&view=ar tic le&id=33928. Le töl tés dá tu ma: 2013. már cius 15.
34 TOM PA And rea, Idô sze rût len drá mák, in http://je len kor. net/ma in.php?disp=disp&ID=808. Le töl tés dá tu ma: 2013. már -

cius 15.
35 Mi chel FO U CAULT, Mi a szer zô, ford. An gya lo si Ger gely, in Su tyák Ti bor szerk., Nyelv a vég te len hez: ta nul má nyok, elôadá -

sok, be szél ge té sek, Deb re cen, La tin Be tûk Ala pít vány Kiadó, 2000, 127.
36 PIN TÉR Bé la, A sü te mé nyek ki rály nô je, in Ga ra czi Lász ló, Mor csá nyi Gé za, Tar ján Ta más vál., Ri val da 2004–2005, Bu da -

pest, Mag ve tô, 2005, 251–291.
37 PIN TÉR Bé la, A dé mon gyer me kei, in Háy Já nos, Kar sai György, Má té Gá bor vál., Ri val da 2007–2008, Bu da pest, mag ve -

tô, 2008, 139–187.
38 PIN TÉR Bé la, Drá mák, Bu da pest, Sa xum Kiadó, 2013.
39 UGRAI Ist ván, Múl thul la dék, in http://7o ra7. hu/prog ra mok/pa raszt ope ra-2/ne zo pont. Le töl tés dá tu ma: 2013. már cius 17.
40 OROSZ LÁN Ani kó, Trash Re a lity, in http://www.re vi zo ron li ne. com/hu/cikk/3357/dar vas- be ne dek- pin ter- be la- pa rasz to pe -

ra- pe csi- nem ze ti- szin haz- poszt-2011/. Le töl tés dá tu ma: 2013. már cius 17.
41 TÓTH Ber ta, Az el lent mon dó igaz sá gok te re pe – In ter jú Mo há csi Já nos sal, in http://szin haz. hu/in ter juk/41004-az -el lent -

mon do -i ga zsa gok-te re pe -in ter ju- mo ha csi- ja nos sal. Le töl tés dá tu ma: 2013. már cius 17.
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rosszul vá la szol.46 A Pa raszt ope ra egy wes tern ro -
man ti ká val öt vö zött Gar cía Lor cai szen ve dély tör té -
ne tet me sél el ne künk, mi köz ben fel hasz nál ja a pén -
zéért megölt, fel nem is mert fiú ván dor mo tí vu mát,
mely bôl Ca mus A fél reér tés cí men írt da ra bot.47

Az Ôrült, az Or vos, a Ta nít vá nyok és az Ör dög
elôadá sá ban pe dig Bul ga kov A Mes ter és Mar ga ri ta
cí mû re gé nyé hez ha son lóan a jé zu si tör té ne tet dol -
goz za fel Pin tér egy új, mo dern evan gé liu mot te -
remt ve. Az új evan gé lium tör té ne te sze rint a va jú -
dó bér anyát, Má riát és nagy báty ját, Jó zse fet ott -
hagy ják a vo nat ál lo má son, mert a gyer mek után
áhí to zó pár azt hit te, hogy Má ria ci gány, pe dig csak
a ha ja fe ke te. Így Má ria és Jó zsef kény te len szál lást
ke res ni, de sze ren csé re ta lál nak is és a Ho tel Ki ke -
let ben Má ria meg szü li Is ten leá nyát, Má té Edi nát.
A kis lány szü le té sé nek hal la tá ra Nap ke let rôl há rom
kí nai is ér ke zik a fo ga dó ba. Edi na Jó zsef ká nai me -
nyeg zô jén ne ve zi ma gát elô ször Is ten lá nyá nak,
ahol rög tön há rom ta nít vány ra is szert tesz, akik
kö zül Szür ke Ga lamb jegy zi le a tet teit. Ám az ör -
dög pi ros wes tern csiz má ban ott le sel ke dik kö rü -
löt tük, s vé gül ô gyô ze del mes ke dik, hi szen Edi nát
elárul ják és megölik ta nít vá nyai. Ko runk evan gé -
liu má ban szó sem esik a meg vál tás ról, fel tá ma dás -
ról. Pin tér több elôadá sa tar tal maz még bib liai és a
krisz tu si tör té net re vo nat ko zó uta lá so kat, pél dául
az Öl, bu tít, mely ben ko runk Má riá já nak és Jó zse -
fé nek a pár be szé dét hall hat juk. Jó zsef minden nek
el mond ja Má riát és tel je sen ki bo rul, hogy míg ô so -
ha nem volt nô vel, Má ria le fe küdt más sal. A Szu -
tyok elôadá sá ban pe dig a gyer me két felál do zó szü -
lô tör té ne te és az ál do za ti bá rány ké pe je le nik meg.

A bib liai tör té ne tek mel lett a pin tér-da ra bok
gyak ran is mé telt té mái és mo tí vu mai kö zé tar to zik
még az al ko hol prob lé mák kal küz dô em ber ké pe,
az es kü vô, a lel ki és fizi kai ér te lem ben vett erô szak,
il let ve a közéle ti prob lé mák. Az Öl, bu tít az al ko -
ho liz mus tü ne teit és kö vet kez mé nyeit, A sü te mé -
nyek ki rály nô je az erô szak kal va ló össze fo nó dá sát,
A dé mon gyer me kei és a Tün dök lô kö zép szer a füg gô -
sé get vizs gál ja. Az es kü vô to po szát a Né pi rab lét, A
dé mon gyer me kei, a Pa raszt ope ra és az Anyám or ra
idé zi fel, az erô szak kér dé sét pe dig A sü te mé nyek
ki rály nô je, a Szu tyok és A dé mon gyer me kei tár gyal -
ja. Gya ko ri mo tí vum emel lett még a tör té nel mi
múlt tal va ló szám ve tés és a je len le gi közéle ti hely -
zet re va ló reflek tá lás, mint pél dául a Gyé vus ka, a

Ka i sers Tv, Un garn, A so ha vissza nem té rô, a Szu tyok
és az Ár va csil lag cí mû elôadá sok ban.

A pin tér-da ra bok mo tí vum vi lá gát emel lett még
kü lön bö zô me se ele mek al kot ják. Ilyen pél dául a
Pa raszt ope ra Ha mu pi pô ke sor sú ár vá ja, a Szu tyok
rút kis ka csá ja és az Öl, bu tít sár ká nyai tól ret te gô ki -
rály lá nyai. Utób bi elôadás nak a tör té ne te, az al ko -
ho lis ta Mik lós kép zel gé sei ma gyar nép me se ként je -
len nek meg. A Ma gyar Nép me sék so ro zat fô cím -
da la ke re te zi Mik lós ál mát és tör té ne tét Sza bó Gyu -
la me se mon dó ve ze ti fel, majd bú csú zik el tô lünk,
hogy „ál mod ja tok szé pet, gye re kek.”

A ki zök ke nô idô dra ma tur giá ja48

in tér ren de zôi nyel vé nek má sik sa já tos sá ga az
idô ke ze lés ben mu tat ko zik meg. Elôadá sai ban
az idô új ra és új ra ki zök ken a meg szo kott ke -

rék vá gás ból: hol a filme kre jel lem zô mon tázs tech -
ni ka hasz ná la tá val pár hu za mo san zaj ló je le ne te ket
tár elénk, hol a flash back tech ni kát al kal maz va ug -
runk vissza az idô ben, hol pe dig az álom és a va -
ló ság el len té tes szer kesz té sé nek esz kö zé vel él.

A kü lön bö zô idô sí kok össze mo sá sa Pin tér ar vi -
su rás kor sza ká nak örök sé ge. Az ar vi su rás A Mes ter
és Mar ga ri ta elôadás ban – mely ben Pin tér Wo land
egyik kí sé rô jét, Be he mó tot ját szot ta – pél dául Jú -
dás, Wo land bál já nak ki me re ví tett ven dé gei kö zött
ker ge ti Ni szát. A pár hu za mos je le net szer kesz tést
Pin tér több elôadá sá ban is al kal maz za, leg hang sú -
lyo sab ban a Kór ház- Ba kony ban, ahol a szín pa don
egy más mel lett me sé li el a két be tyár kü lö nös tör -
té ne tét. A ren de zôi ba lol da lon kap he lyet Sa va nyú
Jós ka és Haj nal meg hitt sze rel mi tör té ne te a messzi
Taj ga vi dé kén, míg a jobb ol da lon An gyal Ban di
ku bai ka land jait lát hat juk. A két tör té net gyors je -
le net vál to zá sait kü lön fé le fé nyek és ze nék kí sé rik.
A szín pad bal szé lén tör té nô ese mé nye ket, a no -
mád élet min den nap jait zöld neon fény ben lát juk,
s nôi ária hal lat szik alat ta, míg a ku bai je le ne tek
vö rös fény ben iz za nak, s szen ve dé lyes la tin ze ne
szól, ez zel áb rá zol va a két el té rô sors ra ju tó és kü -
lön bö zô vi lág ban élô be tyár tör té ne tét. Az idô sí kok
ugyanilyen össze mo sá sa je le nik meg az Ár va Csil -
lag elôadá sá ban is, ami kor a há rom sze rel mes pár
pik ni ke zé sét lát juk. A kör szín pa don And rea és Osz -
kár, Er zsi ke és Mi si he lyét két koc kás pléd, míg a
har ma dik sze rel mes pá rét egy ma ga sí tott szék jel zi.
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azon ban azt már nem le het ta gad ni, hogy szín pa -
di szö ve gei kortárs drá mák nak szá mí ta nak, s ezt a
Drá mák cí mû kö te té nek meg je le né se is iga zol ja.

Szö veg ke ze lés: vissza té rô kli sék, mo tí vu mok 
és in ter tex tu á lis uta lá sok

pin té ri for ma ká non szö ve gei re, mint ahogy azt
ko ráb ban em lí tet tem, a kí mé let len ôszin te ség,
sze mé lyes ség a jel lem zô. En nek el le né re a szö -

ve gek nem vesz te nek ál ta lá nos ér vé nyes sé gük bôl,
min den ki szá má ra is me rôs hely ze te ket, pil la na to kat
tár nak elénk, hi szen Pin tér élet drá mát ír, „azok ból
a hét köz na pi kli sék bôl, szte reo tí piák ból, ba ná lis pa -
ne lek bôl, ame lyek kel vagy mi ma gunk lát juk el ma -
gun kat, vagy ben nün ket trak tál nak úton-út fé len,
akik azt akar ják, hogy ad juk ne kik a fél ve sén ket.”42

Az elôadá sok tar tal mi ele mé vé vá lik te hát a ba -
ná lis, a köz he lyes, a kli sé,43 így a szín pa don a fa lu -
si la ko da lom ban ko cso nyát esz nek és tech nó sí tott
Dup la ká vé ra tán col nak, az Ame ri ká ba emig rált férfi
vissza tér ve ha zá já ba a leg kí vá na to sabb hím ne mû a
vi lá gon, a ci gá nyok lop nak, a ma gya rok pe dig nem
ér te nek sem mi hez, még a pá lin ka ké szí tés hez sem.
A szö veg re is ha tás sal van nak ezek a hét köz na pi
szte reo tí piák, a mé diá ból vett kli sék. A nép da lok
szö ve gei pop slá ge rek kel ke ve red nek a Né pi Rab lét -
ben – „nem va gyok én sze lí decs ke, sem leány sem me -
nyecs ke/ ne kér je, sen ki, hogy ott hon ül jek, mint egy
ren des lány az is ko la után” –, a rend ôrök a két so -
ro zat hôs, Stars ky és Hutch pár be szé deit utá noz zák
az Öl, bu tít ban, a Kór ház- Ba kony ban pe dig a Vész -
hely zet bôl is me rôs small tal kot hal lunk.44

Ba ná lis frá zi sok ká ala kul nak át a ro man ti kus sze -
rel mi tör té net rôl és mély em be ri fáj dal mak ról szó -
ló val lo má sok is Pin tér elôadá sai ban. A Kór ház- Ba -
kony ban pél dául az el hunyt apa, aki éle té ben al ko -
ho lis ta ként mit sem tö rô dött a csa lád já val, a fia kér -
dé sé re, hogy miért jött vissza, azt fe le li: „mert úgy
sze ret nék még sze ret ni”. Ugyanez zel a mon dat tal kö -
nyö rög éle téért az Öl, bu tít al ko ho lis tá ja, Mik lós is.
A sze rel mi tör té ne tek és val lo má sok a ma guk
együgyû sé gé ben je len nek meg. A Kór ház- Ba kony -
ban a taj gai idillt pél dául a Pin tér Bé la ál tal meg for -

mált be tyár a kö vet ke zô képp fes ti le: „Es té re szar -
vas sült il lat töl töt te be a kuny hót. Én a kü szö bön ül ve
pi páz tam, és néz tem, hogy a ku tyáim ho gyan hu za kod -
nak a szarvas láb szár csont ján. Haj nal ki jött hoz zám,
meg csó kolt és így szólt: kész a va cso ra. Éle tem ben nem
et tem olyan jó ízût, mint ak kor. Evés után vod kát it -
tunk, én le he ve red tem, Haj nal fát ra kott a tûz re, le vet -
kô zött és mel lém bújt. Ak kor sze ret kez tünk elô ször. Úgy
érez tem, hogy en nél bol do gabb em ber nem le het.” A
mon da tok ba na li tá sát és giccses sé gét a lát vány vi lág,
il let ve a szí né szi já ték még in kább felerô sí ti, ahogy
a zöld fény ál tal meg vi lá gí tott, pok róc ra he ve re dô
pár a hó esés ben egy más hoz dör zsö li az or rát.

A pin té ri for ma ká non jel leg ze tes sé ge emel lett,
hogy a ma gyar rög va ló sá got Par ti Nagy La jos hoz ha -
son ló nyelv ron cso ló at ti tûd del,45 nyel vi fer dí té sek -
kel tár ja elénk. A Pa raszt ope rá ban pél dául meg tudjuk,
hogy „a sze gény ség a bá rány ból is ki hoz za a disz nót”,
a Né pi Rab lét Haj nal ká ja a hely te len ige kö tô haszná -
lat tal – pél dául a leöl töz ni szó val – ide ge sí ti ha lál ra
sze rel mét, az Anyám or rá ban pe dig „bé ka tol las” a
vô le gény há ta. A nyelv ron cso lás ra tö rek vô szán dé -
kot a Pa raszt ope rá ban még a kül föl diek nek szánt
felirat is jel zi, mely tört an gol, mond hat ni Hung lish
nyel ven köz ve tí ti a szín pa don el hang zot ta kat.

A szö ve gek in ter tex tu á lis uta lá sok ban is bô vel -
ked nek. Az elôadá sok gyak ran szó sze rin ti idé ze -
teket tar tal maz nak, a Né pi Rab lét fa lu si la ko dal má -
nak egyik it tas ven dé ge pél dául Ady End ré tôl idéz,
hogy „az én ma gyar sá gom min den nél ke se rûbb és iga -
zabb”, majd egy má sik ven dég azt kia bál ja, hogy
„Is ten áldja a múl tat és jö ven dôt”. Az Öl, bu tít ban Má -
ria ár tatlansá gá hoz ra gasz kod va köz li, hogy „ál dott
va gyok az asszo nyok kö zött”, mi köz ben az al ko ho -
lis ta fô hôs, Arany Já nos Tol di já hoz ha son lóan csak
„tûr te Mik lós, tûrte”.

Bár Pin tér nem haj lan dó klasszi kus da ra bo kat
ren dez ni, szí ve sen köl csö nöz tô lük. Az Anyám or -
ra cí mû elôadás vé gén az es kü vôn pél dául Shakes -
peare 75. szo nett jé bôl idéz nek és a Szen ti vá né ji
álom ból ol vas nak fel a Ne ver En ding Sto ry dal la má -
ra. A Gyé vus ká ban Fel kay szá za dos Lear ki rály hoz
ha son lóan ar ról val lat ja há rom ka to ná ját, hogy ki
sze re ti ôt a leg job ban, és ter mé sze te sen a leg ki sebb

42 KOL TAI Ta más, Ki ve sé zés, Élet és Iro da lom, 2005. ok tó ber 14, 27.
43 CSÁ KI Ju dit, Camp, in http://ma gyar na rancs. hu/ze ne2/szin haz_-_camp_-_pin ter_be la_tar su lat_szu tyok-73846. Le töl tés

dá tu ma: 2013. már cius 17.
44 BU DAI Ka ta lin, Nem Pá rizs, Nem Ba kony, Cri ti cai la pok, 2000. ja nuár, 11.
45 ILLYÉS Ist ván, Egy más ba ját szott mû fa jok, Iro dal mi Je len, 2005. már cius, 12.
46 CSÁ KI Ju dit, Fe ke tén-fe hé ren, Ma gyar Na rancs, 2003. no vem ber 27, 44.

47 KOL TAI Ta más, A vég zet ha tal ma, Élet és Iro da lom, 2002. no vem ber 29, 27.
48 DEUTSCH An dor, Pár hu za mos vi lág, Zöllye, 2000. feb ruár 1–2, 75.
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szent nek ál lít ják be a ma gyar nép kul tú rá ját, hi szen
az „na gyon is élô, vér bô, szel le mes, bölcs… a tánc -
szók (pe dig) me ré szen szó ki mon dók, te le bel sô hu -
mor ral, egész sé ges obsz ce ni tás sal.”52

En nek ér de ké ben a né pi kul tú ra ér té kei re, így a
nép tánc ra és a ze né re nem mú zeu mi tárgy ként, érint -
he tet len erek lye ként, ha nem ma is élô, vál to zó és
vál toz tat ha tó ha gyo mány ként te kint.53 Ez az elv ad -
ja Pin tér leg na gyobb sza bad sá gát: ké pes hu mor ral
és iró niá val nyúl ni a nép da lok szö ve gei hez, nem fél
össze ke ver ni azo kat a pop ze né vel, vagy épp a tech -
nó val, és at tól sem ret ten el, hogy ve gyít se azo kat a
tö meg kul tú ra „ga gyi nak” és „bóv li nak” ki kiál tott ér -
té kei vel, azaz, hogy az arc hai kust a giccsel ele gyít -
se. „Eb ben a bi zarr va ló ság kép ben kép zel tem el a sa -
ját mi to ló giám meg mu ta tá sát. Egyéb ként Er dély ben
lát ha tunk is ha son lót, ami kor pél dául a ka lo ta sze gi
mel lény alá fur csa, ró zsa szín pó lót húz nak. Ez lé te -
zô, kü lö nös kor kép. Bu da pes ten is ke ve re dik az arc -
hai kus, az ere de ti, az iga zi, a szép és a giccs. Ez pe -
dig va la mi lyen for má ban a lel künk re is ki hat.”54

Az ere de ti, a szép és a giccs ke ve re dé sé nek je -
len sé ge a Né pi Rab lét cí mû elôadás ban már a dísz -
le ten is fel tû nik. A fa lu si la ko da lom – ahol a leg -
ter mé sze te sebb do log nak tû nik, hogy a vô le gény
az igen ki mon dá sa he lyett le fe je zi a menny asszonyt,
megerô sza kol pár nôt, majd felakaszt ja ma gát a
hím vesszô jé nél fog va – egy egy sze rû, szin te üres
há zas ság kö tô te rem ben zaj lik le. Az anya könyv ve -
ze tô megér ke zé séig a he lyi ség ben nincs a kö zé pen
felál lí tott fe hér te rí tô vel bo rí tott asz ta lon, a raj ta el -
he lye zett fe hér szeg fû csok ron és por ce lánfigu rán,
il let ve a két ol dalt fel so ra koz ta tott pi ros szé ke ken
kí vül sem mi más. Az es kü vôi ce re mó nia és az azt
kö ve tô mu la to zás alatt az anya könyv ve ze tô vi szont
szé pen las san fel dí szí ti a te ret és fel ke rül a fal ra a
nagy ma ma szôt te se és kéz zel hím zett te rí tô je, s rög -
tön mel lé az au tó sze re lô mû he lyek bôl is mert Bru -
ce Lee és a tig ris sel pó zo ló, mo to ros nô posz te re is,
mindez ró zsa szín neon fü zér rel ke re tez ve. A la ko -
dal mi asz tal ra pe dig iga zi ma gyar éte lek ke rül nek:
ko cso nya, kol bász, disz nó fej, ami ket azon ban mû -
a nyag po hár ba ki mért fan tá val és kó lá val öb lí te nek

le. Az üres, vá ra ko zá ste li per cek ben pe dig elô ke -
rül a jó ma gyar una lom ûzô, a kocs mai be szél ge té -
sek hez elen ged he tet len szo tyo la is.

Ahogy a szo tyo lát meg foszt ják a sa ját hé já tól,
úgy sza ba dul nak meg a sze rep lôk a nép vi se let tôl:
egy sze rûen a föld re ve tik. A ra kott szok nyák alól
elô buk kan nak a ’80-as évek ben di va tos, tig ris- és
vi rág min tás sztreccs nad rá gok, a mel lé nye ket fel -
vált ják a neon szí nû, ha sat lát tat ni ha gyó top pok,
mi köz ben há tul, a nôk de re ká ról to vább ra is ott
lóg nak az arany súj tá sos sza la gok. A férfiak a csi -
kós nad rág hoz ing he lyett sza kadt, pi ros tri kót öl -
te nek, fe jük re pe dig ka lap hí ján sap ka és már ka -
után za tos nap szem üveg ke rül. A nôk öl tö ze té hez
ha son lóan, a férfiak de re ká hoz is sza la gok van nak
köt ve, me lyek a buggyos nad rá gok ból elô húz va
férfias sá gu kat jel ké pe zik. Vé gig kö vet het jük a nép -
vi se let egyik ele mé nek el tor zu lá sát és tel je sen új je -
len tés sel va ló fel ru há zó dá sát. A sza la gok az ag -
resszió, a ke gyet len ség jel ké pé vé vál nak, hi szen
ezek kel erô sza kol ják meg a le fe je zett menny -
asszonyt, ugyanak kor a ne vet ség tár gyát is ké pe -
zik, mi kor a férfiak el kez dik össze ha son lí ta ni
férfias sá gu kat, s elin dul egy „ki nek a na gyobb,
hosszabb” ver seny.

„A ha gyo má nyos pa rasz ti kul tú ra gyors enyé -
sze tét”55 jel zi a sze rep lôk be széd stí lu sa, a nép da -
lok szö ve ge, a ze nei stí lu sok ke ve re dé se és a nép -
tánc szo kat lan al kal ma zá sa is. Thu ró czy Sza bolcs
anya könyv ve ze tô je több ször mond be szé det a sze -
re lem és a sze re tet fon tos sá gá ról fel hasz nál va a pop -
kul tú ra nagy slá ge rei nek – pél dául Zám bó Jim my
Sírj a vál la mon, Zo rán Mi fáj?, And rew Rid ge ley Kiss
me cí mû da lai nak – mon da tait, a fa lu DJ-je ként pe -
dig a nép da lok rit mu sát kö ve tô, a szap pan ope rák
vi lá gá ra uta ló frap páns szö ve gei vel pró bál ja fel pör -
get ni a han gu la tot, s így szü le tik meg he ge dû szó -
ra a „nem ál lunk meg fél úton / Jo ckey Ewing pusz tul -
jon” rig mu sa. Emel lett el hang zik több vers is, Thu -
ró czy, Vá ci Mi hály Nem elég cí mû ver sét sza val ja
bú san, Ben cze Sán dor Jó zsef At ti la Tisz ta szív vel
ver sé vel ad pa na szá nak han got, mi sze rint már há -
rom nap ja nem evett, Deák Ta más pe dig Ady
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Itt is vál ta koz va les he tünk el pil la na to kat a sze rel -
me sek pász tor órá já ból, me lyet he ge dû szó és a hol
el sö té tü lô, hol fel gyul la dó fény ta gol. Ugyanez zel
a megol dás sal él A so ha vissza nem té rô is: egy szer -
re lát hat juk a fe le ség há zas ság tö ré sét és az épp fa -
ta lisz tá ni kí sé rôk kel a na pi drog adag jáért uta zó
meg csalt fér jet is. A két cse lek mény szál fel vált va,
zon go ra szó kí sé re té vel sö té tül el.

A filmes mon tázs tech ni ka – a kü lön bö zô je le -
ne tek egy más mel lé vá gá sa – mel lett Pin tér a flash -
back tech ni ká ját al kal maz za. A Pa raszt ope rá ban
pél dául a vissza ját szá sok ré vén tud juk meg, hogy
a menny asszony és a vô le gény va ló já ban vérszerinti
ro ko nok, hogy a menny asszony édes ap ja va ló jában
a vô le gé nyé nek Ame ri ká ba ki ván do rolt báty ja, akit
nem is mer tek fel a szü lei és megöl tek a ha za lá to -
ga tá sa kor. Az idô ug rá so kat is – a jel me zek és kel -
lé kek vál to zá sa mel lett – a szín pa di fé nyek jel zik.

Az idô dra ma tur gia har ma dik esz kö ze, az álom
és a va ló ság összeol va dá sa, a fikció és a va ló ság
meg kü lön böz tet he tet len sé ge szer ves ré sze a pin té -
ri szür reá lis vi lág nak. A sü te mé nyek ki rály nô je cí mû
elôadás ban szin te le he tet len el dön te ni, hogy me -
lyek azok az ese mé nyek, amik csu pán a hét éves
Eri ka kép ze le té ben tör tén nek meg, s me lyek bír -
nak va lós tar ta lom mal. Olyan, mint ha a gyer me ki
fan tá zia ele ve ned ne meg a szín pa don. Ezt erô sí ti
fel egy részt a két di men ziós, gye rek raj zok ra em lé -
kez te tô dísz let, más részt az Eri ka raj zai ból is me -
rôs, pa pír ból ki vá gott, pisz tolyt a ke zé ben tar tó
Szul tán ku tya fel tû né se, har mad részt pe dig az apa
iga vo nó ál lat ként va ló meg je le né se, aki Eri ka sze -
rint ál lan dóan küzd, mint a ba rom. Az elôadás idô -
ke ze lé se, az álom dra ma tur giá ra jel lem zô csa pon gó
tör té net me sé lés fo koz za a fikció és a va ló ság, a gyer -
me ki kép ze let és az élet kö zöt ti bi zony ta lan sá got:
ide-o da in gá zunk Eri ka a ta ná rá val foly ta tott be -
szél ge té se és a csa lá di ese mé nyek kö zött. De az sem
se gít, sôt, csak még in kább el bi zony ta la ní tó erô vel
bír, hogy a ta nár fel tû nik a má sik tör té net szál ban,
Eri káék ott ho ná ban.

Az álom és va ló ság el len tét pár já val foly ta tott já -
ték vé gül az Anyám or ra cí mû elôadás ban csú cso -
so dik ki, ahol a tör té net nem más, mint álom az
álom ál má ban. Az elôadás ide je alatt két szer is
feléb red nek a Csip ke ró zsi kák ként álom mal súj tott
sze rep lôk: elô ször a mû vész nô Do ri na éb red fel ál -

má ból, majd az elôadás vé gén Edi na te szi idé zô jel -
be az ad dig lá tot ta kat. Ám az elôadás utol só pil la -
na táig meg ma rad a bi zony ta lan ság ér zet, s már nem
me rünk hin ni a sze münk nek, mert nem tud hat juk,
hogy va jon nem éb red-e fel va la ki hir te len. A Kór -
ház- Ba kony né zé se köz ben sem le he tünk biz to sak,
hogy ki nek az el mé je vi zio nál ta a re pü lô el té rí tést,
a ta lál ko zást Fi del Cast ró val, a be tyár tör té ne tet és
a kór há zi ese mé nye ket. „Va ló szí nû leg min den ki ál -
mo dik itt min den kit, annyi ra egy be fo nód nak a kü -
lön bö zô élet- és álom ré te gek mo tí vu mai.”49

Pin tér Bé la te hát meg tö ri a li neá ris épít ke zést,
az ese mé nyek hol pár hu za mo san, hol vissza ját szás
ré vén je len nek meg és so ha nem le het biz tos ha -
tárt húz ni az álom, a fikció és a va ló ság kö zött.

A ren de zés sa já tos sá gai

A for ma ká non alap je gye: az arc hai kus 
és a giccs elegye50

ár Pin tér Bé la el sô ön ál ló ren de zé sé ben, az
1998-as Né pi Rab lét cí mû elôadás ban meg -
mu tat ko zik az az egyé ni lá tás mód, for ma -

nyelv, mely alap jai ban meg ha tá roz za az egész pin -
té ri élet mû vet. A mind össze egy órás elôadás ban a
tör té net tel je sen hát tér be szo rul, el vesz ni lát szik a
for ma mö gött. A ren de zô anag ram má já ból al ko tott
cím is azt hi va tott mu tat ni, hogy az elôadás el sôd -
le ges cél ja a pin té ri for ma ká non alap kö vei nek le -
té te le, egy olyan egy sé ges vi lág kép meg te rem té se,
mely ál tal a ren de zô hi te le sen és rá jel lem zô mó -
don ki fe je zés re tud ja jut tat ni el kép ze lé seit és a ben -
ne fel me rü lô kér dé se ket, il let ve prob lé má kat. Pin -
tér el sô ren de zé sé nek té má ja te hát ma ga a for ma
volt,51 mely az arc hai kus és a giccs összeüt köz te -
té sé bôl épít ke zett.

A Né pi Rab lét ben a né pi kul tú ra ele ve ne dik meg,
de nem a té vé ké per nyôk rôl és a bro sú rák ból is mert
vi dám, pi ros pozs gás ar cú, nép vi se let be öl tö zött ár -
tat lan lá nyo kat és sze rel me sen csu jo ga tó le gé nye -
ket lá tunk a szín pa don, il let ve nem ke se rû-é des
sze re lem rôl szó ló, a mú ló fiatal sá got si ra tó da lo kat
hal lunk, ha nem va la mi egé szen mást, va la mi sok -
kal mé lyeb bet, iga zab bat. Pin tér Bé la le lep le zi a
nép ha gyo má nyo kat kö rül len gô ró zsa szín, idil li ké -
pet, eluta sít va azo kat a fel dol go zá so kat, me lyek ál -

49 DÖ MÖ TÖR Ad rien ne, Kór ház, Ba kony, Kri ti ka, 2000. szep tem ber, 44.
50 BÓ TA Gá bor, Az arc hai kus és a giccs elegye. Be szél ge tés Pin tér Bé lá val, Szín ház, 2001. áp ri lis, 40–42.
51 PE RÉ NYI Ba lázs, Men tál hi gié nés prog ram, Szín ház, 2002. jú lius, 19.

52 SCHÄF FER Er zsé bet, Me se a fiúról, aki sár ká nyok kal szánt. Pin tér Bé lá val a szi ge ten. Egy pa don. Nap sü tés ben, in
http://www.te rasz. hu/pre mier/ma in.php?id=pre mier&pa ge=cikk&cikk_id=6738. Le töl tés dá tu ma: 2013. ja nuár 25.

53 HOR VÁTH And rás De zsô, Bar tók és pál pusz tai. Pá ros in ter jú, Nép sza bad ság, 2012. jú nius 29, in http://nol. hu/kult/20120629-
bar tok_es_pal pusz ta i. Le töl tés dá tu ma: 2013. feb ruár 5.

54 BÓ TA Gá bor, Az arc hai kus és a giccs elegye. Be szél ge tés Pin tér Bé lá val, Szín ház, 2001. áp ri lis, 41.
55 MA GYA RI Pé ter, McPusz ta, El len fény, 1999/2–3, in http://www.el len feny. hu/ar chi vum/1999/2-3/mcpusz ta. Le töl tés dá tu -

ma: 2013. ja nuár 25.
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El té rô vi lág ké pek el len pon to zá sán ala pul töb -
bek kö zött A se ho va ka pu ja, ahol egy er dé lyi fa lu és
egy har ma dik vo na las bib lia ér tel me zést kö ve tô, a
Mi ni Boly gó be csa pó dá sát hir de tô szek ta el té rô ál -
lás pont ja üt kö zik össze egy más sal; a Pa raszt ope ra,
ahol ugyan csak a fa lu si élet har mó niá ját egy ide -
gen, az Ame ri ká ból ha za jött cow boy tö ri meg; a
Kór ház- Ba kony, amely Ró zsa Sán dor be tyár vi lá gát
a Fi del Cast ro ural ta Ku ba for ga ta gá val és a taj gai
esz ki mói idil lel öt vö zi; a kü lön fé le et ni ku mo kat –
ma gyart, ci gányt, ro mánt – fel vo nul ta tó Anyám or -
ra; az el té rô fe le ke ze tû sze rep lô ket – ka to li kus püs -
pö köt, musz lim fe le sé get, zsi dó gye re ket – fel so ra -
koz ta tó Öl, bu tít, il let ve a bá be li zûr za var ral súj tott
Kor csu la. Az el té rô kul tú rák és vi lá gok egy más mel -
lé ál lí tá sa mindegyik eset ben a hu mort szol gál ja a
kü lönb sé gek hang sú lyo zá sá val, ugyanak kor fon -
tos, ma is lé te zô prob lé mák ra kí ván ják fel hív ni a
figyel met. Fel dol go zás ra ke rül nek a fe le ke ze tek és
nem ze ti sé gek kö zöt ti el len té tek, a tör té nel mi múlt -
tól va ló el sza ka dás ne héz sé ge, il let ve tár sa dal mi,
po li ti kai prob lé mák is.

Az Ár va csil lag cí mû elôadás ban a ma gya rok és
az oszt rá kok kö zöt ti több év szá za dos el len tét je le -
nik meg a „ki nek a pá lin ká ja jobb ûr ha jó üzem -
anyag” vi ta kap csán. Az elôadás sor ra ve szi a két
or szág egy más ról al ko tott ké pét is: míg Auszt riá -
ban az utak jól jár ha tóak, a vá ro sok pe dig csak úgy
fény le nek a tisz ta ság tól, a ma gyar au tó pá lya in kább
föld út hoz ha son lít, s az or szág egy ra kás sze mét.
Ráadá sul, ahogy az oszt rák fo ga dós, Le o pold is fo -
gal maz, a ma gya rok nem ér te nek sem mi hez, a mo -
nar chia cí me ré re is csak a szür ke mar ha ke rült fel.
Meg je le nik te hát a mo nar chia megala ku lá sa óta tar -
tó, a két nem zet kö zöt ti el len tét, il let ve Ma gyaror -
szág el ma ra dott sá gá nak, fej let len sé gé nek kér dé sei.
De fel me rül a ma gyar-ci gány prob lé ma is, mi sze -
rint bi zony Ma gyaror szá gon a ma gya rok szá mí ta -
nak ki sebb ség nek, a föl dön kí vü liek is épp ezért in -
kább ci gány asszo nyok ké pé ben tûn nek fel.

A so ha vissza nem té rô cí mû elôadás ban a kü lön -
bö zô – el sô rá né zés re fiktív, de va ló já ban na gyon
is lé te zô – nem ze tek, a ma gya risz tá nok és a fa ta -
lisz tá nok kap csán a tör té nel mi múlt fel dol go zá sa,
il let ve a ke le ti és nyu ga ti vi lág kö zöt ti kü lönb ség
je le nik meg. Az elôadás ti pi kus ke le ti at ti tûd ként
fes ti le az ada tok meg ha mi sí tá sát, a baj tár sak hát -
ba szú rá sát egy pá lyá zat jobb el bí rá lá sá nak ér de -

ké ben, il let ve a vég ze tes hi ba el kö ve té sét, ami cser -
no bi li ka taszt ró fát okoz. A szo cia lis ta éra je len kor -
ra va ló ki ha tá sa je le nik meg, hogy Ma gya risz tán -
ban bi zony az idô mú lá sá val sem vál to zott sem mi.

A kü lön bö zô vi lág ké pek mel lett az elôadá sok ra
a mû fa ji sok szí nû ség is jel lem zô. A leg szem be tû -
nôbb pél da er re a Pa raszt ope ra, mely a nép bal la dát
öt vö zi az an tik sors tra gé diá val, a me sé vel, a wes -
ternfilmmel és az ope rá val. A bal la dá ra jel lem zôen
a hû ség és hût len ség, a há zas ság tö rés és a fél té keny -
ség té má ját jár ja kö rül az elôadás: a menny asszonyt
csal ja a vô le gé nye, mi köz ben ki de rül, hogy ô ma -
ga is há zas ság tö rés so rán fo gant. Az elôadás mód is
ma gán vi se li a bal la dai sa já tos sá go kat, a sze rep lôk
éne kel ve ad ják elô a tör tén te ket, gya ko riak az is -
mét lé sek, az idô be li ug rá sok és a tér be li vál tá sok.

Az an tik sors tra gé dia mû fa ját ele ve ní ti fel, hogy
a hô sök vesz tét nem a jel le mük, ha nem a kö rül mé -
nyek meg má sít ha tat lan lán co la ta okoz za. Így te hát
nem a hi báik miatt vál nak vér fer tô zô vé a je gye sek,
ha nem szü leik és az el hall ga tott kö rül mé nyek miatt.
Oi di pusz tra gé diá ja je le nik meg át té te le sen az Ame -
ri ká ba ki ván do rolt fiú tör té ne té ben, akit nem is -
mer nek fel a szü lei a sok plasz ti kai mû tét miatt,
ezért gon dol ko dás nél kül megölik a va gyo na meg -
szer zé se ér de ké ben. A mos to ha lány éle te me sei mo -
tí vu mo kat hor doz ma gán, hi szen akár csak Ha mu -
pi pô ke, ô is el vesz ti szü leit, mos to ha any ja ke mé -
nyen dol goz tat ja és a her ceg, je len eset ben a báty -
ja, nem le het az övé a mos to ha test vé re miatt. A fé lig
ma gyar cow boy fel tû né se pe dig a wes ternfilm mû -
fa ját idé zi fel: a hát só meg vi lá gí tás nak kö szön he -
tôen ugyanúgy elô ször csu pán a kör vo na lait lát juk,
mint a wes ternfilmek kocs má ba be lé pô hô sé nek.
Nem utol só sor ban pe dig az ope ra mû faj je gyei is
fel lel he tôek az elôadás ban. A tör té né sek a sze rep -
lôk ál tal éne kelt re ci ta ti vók ból de rül nek ki, míg az
áriák ból a hô sök lel ki vi lá gá ra tu dunk kö vet kez tet -
ni. Az elôadás legope raibb pil la na ta Mol nár Sza -
bolcs sze rint62 a Fi ga ro finá lé já ra uta ló, a da rab vé -
gén fel hang zó szex tett, mely so rán a sze rep lôk a sa -
ját szem pont juk ból ér té ke lik az ese mé nye ket. A
mû fa ji sok szí nû ség re lát ha tunk még pél dát a Kór -
ház- Ba kony ban, ahol a me lo drá ma mû fa ja ke ve re -
dik a ka landfilmmel és a Gyé vus ká ban, mely a bal -
la da és az ope ra öt vö ze té bôl áll.

A „sti lá ris ve gyes bolt” utol só ele me a ze nei stí -
lu sok ál tal al ko tott ka val kád, mely a Pa raszt ope ra,

108

Endrét hív ja se gít sé gül, hogy össze fog lal ja, mi lyen
is az ô ke se rû ma gyar sá ga. A sze rep lôk mo no lóg -
jai te hát a ma gas- és mély kul tú ra ele mei bôl táp lál -
koz nak, ahogy az elôadás ze nei vi lá ga is.

Az elôadás ze nei alap anya gá nak, a kü lön bö zô
nép da lok és pop slá ge rek fel hasz ná lá sa há rom fé le -
kép pen tör té nik. Több nép dal – mint pél dául a ka -
lo ta sze gi Ud va ro mon arany vá lyú, arany kút, vagy a
Ta va szi szél – ere de ti, tor zí tat lan for má já ban hang -
zik fel. Bár Pin tér Bé la utób bi nak sem a szö ve gén,
sem a hang sze re lé sén nem vál toz tat, a szín pa don
tör té nô ese mé nyek mégis tel je sen új raér tel me zik a
dal mon da ni va ló ját. Mi köz ben fel vé tel rôl azt hall -
juk, hogy „Men jünk egy más haj lé ká ba / vi rá gom, virá -
gom / Búj junk egy más ár nyé ká ba / vi rá gom, vi rá gom”,
a szín pa don a le fe je zett menny asszony megerô sza -
ko lá sá nak le he tünk szem ta núi. Az ese tek több sé gé -
ben azon ban Pin tér úgy hajt vég re vál toz ta tást a nép -
da lok szö ve gén, hogy össze mos sa ôket kü lön bö zô
pop slá ge rek kel: így csap át a me zô sé gi Hal lod-e, te
sze lí decs ke Za lat nay Sa rol ta Nem va gyok én apá ca, a
Ki men tem én a szô lô be pe dig Dem jén Ró zsi Sze re -
lem vo nat cí mû szá má ba. Pin tér har ma dik megol dá -
sa pe dig, hogy a pop da lo kat a nép da lok ra jel lem zô
hang sze re lés sel ad ja elô, így pél dául a Dup la Ká vé -
tól Se ve led, se nél kü led és a Back II Black Sze re lem -
bom ba cí mû slá ge re he ge dû kí sé ret tel hang zik el.

Az elem zés utol só szem pont ja ként a nép tánc ról
sze ret nék be szél ni, mely nem ön ál ló tánc be tét ként,
ha nem a moz gás és a tör té net szer ves ré sze ként je -
le nik meg. A ko szo rús lá nyok csí pô jü ket rin gat va
ér kez nek az es kü vô re, a szer tar tá son az igen ki mon -
dá sát a nász nép taps sal, dob ban tás sal, térd csap ko -
dás sal sür ge ti, a le fe je zett menny asszonyt pe dig a
két férfi úgy erô sza kol ja meg, mint ha tánc gya kor -
la to kat vé gez né nek fe let te. A la ko dal mi vo na to zás
egy pil la nat alatt per gô rit mu sú nép tánc cá, a csu jo -
ga tás pe dig ugyanilyen hir te len ség gel disz kó tánc cá
ala kul át. Pin tér úgy hasz nál ja fel a nép tán cot az
elôadá sai ban, mint az ope rett a ci gány ke re kek tôl,
szal tók tól zsú folt tánc be té teit, hogy „ami ere de ti leg
ün ne pé lyes nek, ma gasz tos nak hat, az rö he jes sé vál -
jon, visszá já ra for dul jon, hogy a mu lat sá gos és a
der mesz tô egy szer re le gyen je len a desz ká kon.”56

A Né pi Rab lét elôadá sán te hát vé gig kö vet het jük
a pin té ri for ma ká non egyik alap je gyét – az arc hai -
kus és a giccs, a né pi és pop kul tú ra ele mei nek
összeüt kö zé sét a szce ni kán, a rek vi zi tu mo kon, a
jel me ze ken, a ze nén, a moz gá son és a szö ve ge ken
ke resz tül – mely azon az el ven ala pul, mi sze rint
„a gyöngy a sze mét kö zött lát szik meg iga zá ból”.57

Pin tér Bé la iró niá val kö ze lít a ma gyar né pi kul tú -
rá hoz, de úgy, hogy mi köz ben az ne vet ség tár gyá -
vá lesz, nem ve szít ér té ké bôl, esz té ti kai mi nô sé gé -
bôl, csu pán idé zô jel be ke rül.58

Fon tos nak tar tom azon ban le szö gez ni, hogy Pin -
tér nem mond ér ték íté le tet az arc hai kus és a giccs,
a né pi és pop kul tú ra fe lett, mind ket tô höz kel lô iró -
niá val kö ze lít. Cél ja sok kal in kább az, hogy fel mu -
tas sa, a mai vi lá gunk ban e két esz té ti kai ka te gó ria
tel je sen össze forrt egy más sal, nem lé te zik egyik a
má sik nél kül. Egy más tól el vá laszt ha tat lan egy sé get
al kot nak, mely a ké sôb bi ren de zé sei ben is meg -
figyel he tô: a Kór ház- Ba kony kocs má ros lá nyá nak, az
Öl, bu tít pros ti tuált jai nak és ki rály lá nyai nak moz -
gá sá ba pél dául szer ve sen il lesz ke dik a nép tánc.
A me zô sé gi nép vi se let és az ízes be széd ál né pies sé
vá lik A se ho va ka pu já ban, hi szen felöl tô je csu pán
gyér is me ret tel ren del ke zik a né pi kul tú rá ról, azt is
a bu da pes ti mol nár ut cai tánc ház ból sze rez te, a cite -
ra szó pe dig az Ab ba Dan cing Qu e en és az Al pha ville
Fo re ver Yo ung cí mû slá ge rei vel lép szin té zis be A sü -
te mé nyek ki rály nô jé ben. Hogy ki mit tart ezek kö zül
„gyöngy nek” és „sze mét nek”, az már egyé ni dön tés.

El len té tek von zá sá ban: 
vi lág ké pek, mû fa jok és ze nei stí lu sok ke ve re dé se

pin té ri for ma ká non má sik jel leg ze tes sé ge az
el len té tes vi lá gok egy más ra mon tí ro zá sa:59

nem csak az arc hai kus és a giccs, a né pi és a
po pu lá ris kul tú ra, ha nem a kü lön bö zô vi lá gok, mû -
fa jok és ze nei stí lu sok ke ve red nek Pin tér elôadá -
sai ban. En nek ered mé nye kép pen egy faj ta „sti lá ris
ve gyes bolt”60 jön lét re, mely az egy más tól tá vol esô
kul tú rák, mû fa jok és stí lu sok in ter tex tu á lis egy -
más ba ját szá sán ala pul a kifino mult iró nia esz kö -
zé nek fel hasz ná lá sá val.61

56 BÓ TA Gá bor, Or vos-be tyá rok, Pes ti Mû sor, 2000. má jus18–24, 13.
57 BÓ TA Gá bor, Az arc hai kus és a giccs elegye. Be szél ge tés Pin tér Bé lá val, Szín ház, 2001. áp ri lis, 41.
58 SZÉ KELY Sza bolcs, Csil lag kö zi he ge dû írás, Szín ház, 2007. má jus, 15.
59 KO VÁCS De zsô, Gyu ri ká nak még so kat kell ta nul nia, Szín ház, 2001. áp ri lis, 39.
60 KOL TAI Ta más, A vég zet ha tal ma, Élet és Iro da lom, 2002. no vem ber 29, 27.
61 ILLYÉS Ist ván, Egy más ba ját szott mû fa jok, Iro dal mi Je len, 2005. már cius, 12. 62 MOL NÁR Sza bolcs, Mu lat ság, Szín ház, 2003. feb ruár, 7.
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an nak, hogy a be kö tö zött sze mû, a zsúr ko csin szét -
tárt lá bak kal he ve rô Ni ko lett mit sem tud ar ról,
hogy va ló já ban nem sze rel me, Ti bor lé te sít ve le sze -
xuá lis ak tust, ha nem az ame ri kai cow boy, Mr.
Good man. Csak rö hö günk azon, hogy Ti bor a kí -
nok kín ját éli át ahe lyett, hogy él vez né a hely ze tet
és azon is, hogy Kuncz baj társ nô úszik a bol dog -
ság tól, mi köz ben megerô sza kol ják. Ezt a ké pet ár -
nyal ja, hogy a je le net egé sze alatt a zon go ra szo -
mo rú dal la mot ját szik, a tör tén tek után pe dig a sze -
gény nô ön gyil kos lesz. Ugyanígy ne ve tünk a hu -
mor és tra gi kum ket tô sé gén A sü te mé nyek
ki rály nô jé ben, mely a ’80-as évek ke gyet len kor sza -
ká ról és a csa lá don be lü li erô szak ról szól. Ne vet sé -
ge sen hat, ugyanak kor mé lyen meg rá zó, ahogy a
nôk tér den csúsz nak a csa lád fô elôtt kér ve, hogy
ne igyon töb bet, mi re ô így fe lel: „én ez zel a kéz zel
nem ütöt tem meg sen kit… ok nél kül”. A Kor csu lá ban
pe dig hu mo ros nak vél jük, hogy a fo gya té kos fiút
bár mi re rá tud ják ven ni, ha azt mond ják ne ki, hogy
sze re tik az apu ká ját, aki rôl ké sôbb ki de rül, hogy
ép pen ség gel me leg.

,„Pin tér Bé la együt te se nem hu mo ri zál. Ne kik
hu mo ruk van. Ez azt je len ti, hogy a vi lá got más -
ként szem lé lik, mint az át lag több sé ge. Nem ke re -
sik a vic cet: a szent dol gok ban is meg ta lál ják a ne -
vet sé ges el lent mon dást.”68 Ahogy Mol nár Gál Pé -
ter is ír ja, Pin tér Bé la iro ni ku san nyúl ko moly és
sú lyos té mák hoz is, le gyen szó erô szak ról, há bo -
rú ról, fo gya té kos ság ról, más ság ról, az el len pon to -
zás és a kés lel te tés dra ma tur giá já val minden nek ké -
pes fel tár ni a két ar cú sá gát, a hu mo ros és tra gi kus
ol da lát.

En nek kö szön he tôen a ne ve tés „kar ne vá li: kri -
ti ku san szem lél és ne vet sé ges nek mu tat egy is me -
rôs vi lá got”.69 Bah tyin sze rint a kö zép kor hi va ta los
ün ne pei vel szem ben – me lyek a fennál ló vi lág ren -
det kí ván ták szen te sí te ni és megerô sí te ni – a kar -
ne vál az élet meg szo kott me ne té nek, az ural ko dó
rend, a hie rar chi kus vi szo nyok és nor mák át me ne -
ti fel füg gesz té sén ala pul.70 Sa já tos nyel vé re a meg -

for dí tás, a visszá já ról lá tás lo gi ká ja, a pa ró dia, a csú -
fo ló dó föl ma gasz ta lás és rang fosz tás a jel lem zô.
„A kar ne vá li pa ró dia úgy ta gad, hogy egy szer s mind
új élet re kel ti, meg is újít ja azt, amit ta gad.”71 A kar -
ne vá li ne ve tés pe dig min de ne set ben össz né pi, –
min den ki ne vet az élet ne vet sé ges vol tán – egye te -
mes – a sza ti ri kus ne ve tés sel szem ben ön ma gát is
a ne ve tés tár gyá vá te szi – és am bi va lens – öröm te -
li sé gét gú nyo ló dá sa ár nyal ja.72

Bah tyin kar ne vál el mé le té nek meg fe le lôen Pin -
tér elôadá sai élet re kel tik azt a ren det, me lyet va -
ló já ban me re ven eluta sí ta nak. A pa ró dia épp ab ból
szü le tik meg, ahogy az új ra ját szás so rán visszá já ra
for dít ja a kri ti zált vi lág jel leg ze tes sé geit. Így pél -
dául A so ha vissza nem té rô ben a szo cia liz mus ra em -
lé kez te tô és a tö meg mé diu mok ál tal uralt vi lág
prob lé máit, konflik tu sa it úgy ész lel jük a pa pír ból
ki vá gott kel lé kek nek kö szön he tôen, mint ha egy új -
ság ban fut nánk át a leg fon to sabb hí re ket,73 te hát
fe lü le te sen, a dol gok nak nem túl nagy fe ne ket ke -
rít ve. Meg je le nik szí nes kar ton ból ki vág va a ma -
gyar hun ga ri kum nak szá mí tó té li sza lá mi és a szo -
cia liz mus ide jén a nyu ga ti vi lág ból át csem pé szett
szi var is. Az elôadás rá mu tat a szo cia lis ta baj tár -
sias ság két szí nû sé gé re, hogy ha kell, az elv tár sak
bi zony bár mi kor egy más há tá ba döfik a kést, il let -
ve, hogy a rend szer de ter mi nál va van a fa tá lis hi ba
el kö ve té sé re. Eb ben a vi lág ban bár mi kor be kö vet -
kez het még egy Cser no bil-mé re tû ka taszt ró fa.
A mai vi lá gunk ra jel lem zô múl ton va ló si rán ko zás -
nak pe dig a Ka i sers Tv, Un garn cí mû elôadás ál lít
gör be tük röt. Az elôadás a schwe cha ti csa tát játssza
új ra úgy, hogy meg vál toz tat ja an nak ki me ne te lét:
há la a su ko rói orosz lán nak, a ma gya rok gyôz nek.
De hiá ba a po zi tív vég, a nagy bi ro da lom má nôtt
Ma gyaror szág ké pe annyi ra el kép zel he tet len nek és
hi he tet len nek tû nik ma, hogy azon csak ne vet ni
tu dunk. Hiá ba, ma gun kon ne vet ni a leg fá jóbb és
legôszin tébb dol gok egyi ke.

A pin té ri for ma ká non stí lus je gyé nek te kint he tô
te hát a hu mor és tra gi kum ket tô sé ge, mely re azért

110

a Gyé vus ka, a Kor csu la, A so ha vissza nem té rô és A
sü te mé nyek ki rály nô je cí mû elôadá sok ban tû nik fel
a legerô tel je seb ben. A mû fa ji sok szí nû ség szem -
pont já nál hosszab ban elem zett Pa raszt ope ra
elôadás ban „a ze ne kar ko mo lyan ját szik Han del
mo do rá ban Al bi no ni tól ál nép da lig és mû da lig min -
den ze nei mo dor ban egy sé ges ih le tés sel.”63 De fel -
hang zik még a count ry éne kes, John Den ver Ta ke
me ho me cí mû da la is a cow boy tol má cso lá sá ban.

A Gyé vus ka cí mû elôadás ban má so dik vi lág há -
bo rús ka to na da lok ke ve red nek a kor slá ge rei vel,
me lyek hol ere de ti, hol pe dig átírt szö veg gel hang -
za nak el. Az új dal szö ve gek az elôadás egyik fô hu -
mor for rá sát al kot ják, ugyanak kor el len pon toz zák
a szín pa di tör té nés éket: a mun kás szol gá la tos meg -
bün te té se köz ben a Me se au tó lágy dal la má ra hang -
zik el a figyel mez te tés, hogy „tu dod fiam, a harc té -
ren figyel ni kell, ne fe ledd so ha ezt a sza bályt, mert ha
még egy szer meg bo lon dulsz fiam, szét rú gom a me se -
szép pofikád”. Ka rá dy Ka ta lin Egy tál len cse cí mû
filmjé ben el hang zott Gyû lö löm a vad vi rá gos ré tet cí -
mû slá ger átírá sá val – „Gyû lö löm a ha zug sá got, End -
re, a prob lé máit mond ja a sze mem be, há tam mö gött
rá gal ma zott, elárult és be sá ro zott, hús ba vá gó égô fáj -
da lom.” – ké ri szá mon fe let te se End rét, hogy miért
kel lett ôt meg rá gal maz nia. Ere de ti szö veg gel hall -
hat juk Vin cze Zsig mond, A ham bur gi menny asszony
cí mû ope rá já nak ön ál ló sult, Szép vagy, gyö nyö rû
vagy Ma gyaror szág da lát, me lyet a ka to nák a há bo -
rús je len té sek kéz hez ka pá sa után éne kel nek el, il -
let ve Ka rá dy Ka ta lin Nincs ke gye lem slá ge rét ének li
a zsi dó Ko vács, alias Koch had nagy, hi szen ér zi,
hogy szá má ra nincs me nek vés, sor sa a ha lál. Ez a
két dal szo ro san kap cso ló dik a drá mai szi tuá ció -
hoz és iro ni ku san reflek tál is rá.

A so ha vissza nem té rô ze nei vi lá ga is dra ma tur -
giai funk ciót tölt be, hi szen a da lok – a szov jet him -
nusz, az In ter na cio ná lé – a szo cia liz mus ko rá nak
ér ze tét kí ván ják felerô sí te ni. A sü te mé nyek ki rály -
nô jé ben a nép ze ne öt vö zô dik az In ter na cio ná lé val,
az Ab ba slá ge rek kel és a Fia tal ság, bo lond ság cí mû
Ei se man ope rett, Kiss Ma nyi ál tal el hí re sült Jaj, de
jó a ha bos sü te mény cí mû da lá val. A Kor csu la cí mû
elôadás – mely nek alap hely ze te egy hor vát szi get
kem ping jé ben meg ren de zett ka ra o ke est – ze nei

vi lá ga pe dig san zon sze rû hor vát da lok ból, El vis
Pres ley Al wa ys on my mind és más pop slá ge rek bôl,
il let ve Bar tók ze né jé bôl64 táp lál ko zik.

A ne ve tés szín há za65

in tér Bé la elôadá sai val kap cso lat ban a kri ti kák
gyak ran fel ve tik a kér dést, hogy pon to san mi -
lyen szín ház zal is ál lunk szem ben: Mol nár Sza -

bolcs pél dául a Pa raszt ope rá ról írt kri ti ká já ban66

ki fej ti, hogy mind vé gig bi zony ta lan volt ab ban,
hogy szó ra koz ta tó ipa ri mû re me ket vagy va la mi
mást is lát(hat) az elôadás ban, majd úgy dönt, hogy
a lá tot ta kat legin kább az en ter ta in ment fo gal má val
le het leír ni. Va ló ban igaz, hogy Pin tér szín há zá nak
lét ele me a szó ra koz ta tás, de ez nem azt je len ti, hogy
amit csi nál, az a ha gyo má nyos ér te lem ben vett szó -
ra koz ta tó szín ház zal, az ope rett és az egy ru gó ra já -
ró ko mé diák mû fa já val, vagy épp a bul vár szín ház -
zal len ne azo nos, mely nek okát a pin té ri hu mor és
a ne ve tés más mi lyen sé gé ben kell ke res ni.

A pin té ri hu mor szá raz, fáj dal mas, sö té ten mor -
bid és min den eset ben a tra gi kum mal pá ro sul.67 A
Gyé vus ka köz ben az is me rôs slá ge rek hal la tán elô -
ször el fog min ket a ne ve tés, ám amint egy pil lan -
tást ve tünk a drá mai hely zet re azon nal ar cunk ra
fagy a mo soly. Ka rá dy Ka ta lin Nincs ke gye lem cí mû
slá ge rét egy ki vég zé se elôtt ál ló zsi dó ének li, a mez -
te len re vet kôz te tett mun ka szol gá la tos ki vég zé sét pe -
dig a mû vész nô ka ba ré ba il lô, vi dám da la sza kít ja
meg, mi sze rint, „ha egy szer új ra bé ke lesz, ha messze
szállt a bo rús vész, a bar lang min den jó val tömve lesz,
csur ran a méz, a bé ke min dent rend be hoz”. De hát -
bor zon ga tóan ne vet sé ges, mi kor az egyik ka to na fe -
le ség kér dô re von ja az új ság pa pír ba te kert lá bú
mun ka szol gá la tost, hogy ho gyan le het ilyen igény -
te le nül öl töz ni, il let ve a vö rös had se reg be vo nu lá -
sa kor a más vi lá gon ke re ke zô ka to na öz ve gyen ma -
radt, ál la po tos, ko vá szos ubor kát maj szo ló fe le sé ge
és az ad dig til tott, kom mu nis ta köl tô vel szim pa ti -
zá ló, a fe ke te-fe hér tér ben iz zó, ha tal mas vö rös zász -
lót ci pe lô mû vész nô ké pe kö zöt ti el lent mon dás is.

A so ha vissza nem té rô cí mû elôadás nál Kuncz
Ni ko lett megerô sza ko lá sán is elô ször csak ne vet ni
tu dunk kö szön he tôen a szi tuá ció ab szurd sá gá nak,
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szek pe dig jel ké pes je len té sû gesz tu so kat, test tar -
tá so kat vesz nek fel, s gyak ran masz ko kat vi sel nek.82

De a leg fon to sabb, hogy az élet ke gyet len sé gé vel és
bru ta li tá sá val szem be sít.

„Lát tam én már bru tá li sab bat, mint a mi szín -
há zunk. De az igaz, hogy a bru ta li tás ugyanúgy je -
len van az elôadá saink ban, mint a hu mor vagy ép -
pen ség gel a sze re tet. Na pon ta ta pasz tal nom kell az
élet bru ta li tá sát, az em ber ke gyet len sé gét.”83 Pin -
tér Bé la sze rint, aki re mény te li és öröm te li dol go -
kat akar lát ni a szín pa don, az azt sem tud ja, mi rôl
be szél, hi szen a szín ház nak a ter mé sze té bôl fa ka -
dóan az a cél ja, hogy „fel ka var jon, meg nyis sa a tár -
sa dal mi se be ket, s ezál tal gyó gyít son.”84 Pin tér Bé -
la elôadá sai val te hát úgy kí ván „gyó gyí ta ni”, hogy
a prob lé mák ke gyet le nül pon tos és mély áb rá zo lá -
sa kény sze rít sen min ket az éle tünk kel va ló szám -
ve tés re, a tár sa dal mi prob lé mák kal va ló szem be sü -
lés re, il let ve, hogy elül tes se ben nünk a vál to zás, a
vál toz ta ta tás utá ni igényt.

Pin tér elôadá sai nak „bru ta li tá sa” azon ban me -
rô ben el tér a ke gyet len jel zô vel aposzt ro fált elôadá -
sai ról hí res Mund ru czó Kor nél ren de zôi megol dá -
sai tól. Mind két ren de zô a szem be sí tés, a kom mu -
ni ká ció meg te rem té sé re tö rek szik, hi szen, ahogy
Mund ru czó fo gal ma zott a Fran ken stein terv cí mû
elôadá sa kap csán: „szem be kell néz nünk sa ját ször -
nyeink kel, ame lye ket mi ma gunk hoz tunk lét re.
Amíg ez nem tör té nik meg, ad dig tra gé dia, meg
nem ér tés, fél re kom mu ni ká lás lesz. Amennyi ben
ez a szem be né zés be kö vet ke zik, ak kor meg tet tük
az el sô lé pést a megol dás út ján.”85

Pin tér és Mund ru czó elôadá sai azon ban más -
kép pen ke gyet le nek és bru tá li sak. Mund ru czó ren -
de zé sei az erô sza kot na tu ra lisz ti ku san áb rá zol ják,
A jég stri ci je a nyílt szí nen kény sze rí ti pros ti tuált -
ját, hogy be leül jön a bo ros üveg be, a Szé gyen cí mû
elôadás ban pe dig a ne mi erô szak bru tá lis és vé res
ak tu sá nak le he tünk szem- és fül ta núi. Mund ru czó
elôadá sai ban hall juk, lát juk és érez zük a tes ti kínt
a na tu ra lisz ti kus áb rá zo lás nak kö szön he tôen. Va -

ló ság hû ség re tö re ked nek a dísz le tek is: a Ti szaesz -
lá ri Soly mo si Esz ter ben egy „tû éle sen rea lis ta ud -
var ház”,86 A jég ben pe dig egy eme le tes la kó ház tá -
rul elénk. „El akar tam tá vo lod ni a túl sti li zált, je lek -
kel kom mu ni ká ló mû vé szet tôl, ami már jó ide je
ide ge sít. Ezért is vá lasz tot tunk dísz le tül egy tel je -
sen va ló sá gos la kást, ami le het ne bár kié, az enyém,
a szer zôé, a né zôé, nem je lent mást, csak egy la -
kást. […] Sa ját agyt rip jeink, mind nyá jun ké – la -
ká sok ban tör tén nek. La ká sok ban gon dol ko dunk,
ál mo dunk, dü hön günk, sze re tünk. Te hát ez nem
az is mert la kás szín ház, ha nem egy olyan szín há zi
tér, ami ben le mez te le ned he tünk, hisz ott hon va -
gyunk – nem szim bo li ku san ott hon, ha nem tény -
le ge sen.”87

Mund ru czó ren de zé sei re te hát a va ló ság és a
szín ház köz ti ha tár el mo só dá sa a jel lem zô, a né zôk
gyak ran nem tud ják el dön te ni, hogy amit lát nak az
már az elôadás ré sze-e, pél dául ami kor a Fran ken -
stein terv elôadá sá nak kez de tén Rá ba Ro land a leg -
na gyobb ter mé sze tes ség gel kö szön ti a meg je len te -
ket a ca stin gon. A né zôk ré sze sei vé vál nak A jég cí -
mû elôadás nak is, mi kor a má so dik rész ben kény -
te le nek felül ni a szín pad ra és a ko ráb bi ne mi
ak tu sok szín he lyén, a ka na pén he lyet fog lal ni, a
Szé gyen ben pe dig in jek ciós tû vel ha do ná szik Mo -
no ri Li li az el sô sor ban ülôk fe lé, hogy vál lal ják ma -
guk ra a dön tés sú lyát és ad ják be ôk a szí nész-ku -
tyák nak a ha lá los dó zist.

Ez zel szem ben Pin tér a hús ba vá gó él ményt a
Mund ru czó ál tal ide ge sí tô mû vé szi esz köz ként
aposzt ro fált sti li zá lás sal éri el. Pin tér nél az erô szak
min dig elemel ten, sti li zál tan je le nik meg, a szín pa -
don so ha nem fo lyik vér, nem or dí ta nak a sze rep -
lôk a fáj da lom tól. A sü te mé nyek ki rály nô jé ben pél -
dául a szín pad vö rös fény be bo ru lá sa utal a kö zel -
gô erô szak ra, a gyil kos sá got pe dig egy pa pír ból ki -
vá gott ku tya kö ve ti el. A Gyé vus ká ban a há bo rús
ve szélyt és fe nye ge tett sé get a fe ke te-fe hér vi lág ba
be tö rô pi ros ala kok je le ní tik meg, a gyil kos sá gok
le las sít va és szer tar tás sze rûen tör tén nek meg, A soha
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van szük ség a ren de zô el mon dá sa sze rint, mert
„a va ló ság ra va ló pon tos reflek tá lás csak úgy jö het
lét re, ha az em be ri sze mé lyi ség ben rej lô szép sé get,
tra gi ku mot és hu mort együtt áb rá zol juk”.74 En nek
a ket tô sé gnek kö szön he tôen a stand -up co me dyk
és a bul vár szín há zak ko rá ban Pin tér visszaad ja a
ne vet te tés be csü le tét:75 fon tos tár sa dal mi kér dé sek -
nek és prob lé mák nak ál lít gör be tük röt, kiemel ve
azok gro teszk ol da lát. Így a ne ve tés könnyed sé ge
csu pán il lú zió vá vá lik, s min den eset ben hús ba vá -
gó él ménnyel jár együtt a mo soly ra fa kasz tás. Ily
mó don vá lik te hát Pin tér szín há za a ne ve tés szín -
há zá vá.

Gyó gyí tó ke gyet len szín ház

in tér Bé la és Tár su la ta min den kit érin tô té má -
kat, tár sa dal mi kér dé se ket, hét köz na pi prob -
lé má kat, nem zet ka rak te ro ló giá ról szó ló vi tá -

kat dol goz nak fel elôadá saik ban a köz he lyek fel so -
ra koz ta tá sá val. Pa ra dox mó don nem száll nak szem -
be a szte reo tip ké pek kel, ha nem épp azok kal
áb rá zol ják hô sei ket:76 a Szu tyok elôadá sá ban Ani -
ta, a ci gány lány lop, csal és ha zu dik, az Ár va csil -
lag ban a ma gya rok csür he, ko szos nép ség, míg az
oszt rá kok ren des, tisz ta or szág gon dol ko dó ál lam -
pol gá rai. A so ha vissza nem té rô hô sei ki csi nyes,
pénz éhes mun kás em be rek, a Tün dök lô kö zép szer
kri ti ku sai szá má ra az elôadás nál fon to sabb a ké -
nye lem és a ki szol gá lás, A 42. hét ben pe dig a szí -
nész üres fe jû sár môr, aki bôl hipp-hopp szín ház -
igaz ga tó lesz, po li ti kus fo cis tár sa se gít sé gé vel.

A köz he lyek nek és a már-már szé gyen le tes nek
mond ha tó hét köz na pi ság nak kö szön he tôen el sô
rá né zés re úgy tû nik,77 hogy az elôadá sok csu pán a
fel színt ka ris tol ják,78 de rû sen ne ve tünk a poé no -
kon és az is me rôs hely ze te ken. De a ne ve tés –
ahogy azt ko ráb ban em lí tet tem – ko ránt sem
könnyed és fel hôt len, sok kal in kább fáj dal mas. Pin -
tér ren de zé sei nem pró bál ják kö dö sí te ni, el ma sza -
tol ni a dol go kat, ha nem tel jes va ló juk ban mu tat -

ják meg azo kat, még ha az hús ba vá gó, nyo masz tó
él ménnyel is jár együtt.

Sor ra ve szik a 21. szá zad prob lé máit, a mun ka -
nél kü li sé get, a fa lu si lét ki lá tás ta lan sá gát, a
visszaélé se ket, az ár va há zi nyo mort, a po li ti kai
jobb ol dal elô re tö ré sé nek fe nye ge tô ol da lát a Szu -
tyok ban, az al ko ho liz mus ve szé lyét és le het sé ges
kö vet kez mé nyeit az Öl, bu tít ban, a csa lá don be lü li
lel ki és fizi kai erô sza kot A dé mon gyer me kei ben és
A sü te mé nyek ki rály nô jé ben. Ma gán éle ti prob lé mák -
ról szól A 42. hét, a ma gyar-ci gány kér dést fe sze ge -
ti az Ár va csil lag, az ama tôr szín tár su la tok mû kö -
dé sét mu tat ja be a Tün dök lô kö zép szer, míg a tör té -
nel mi múlt fel dol go zá sá nak ne héz sé geit a Gyé vus -
ká ban és a Ka i sers Tv, Un garn ban lát juk. Pin tér
szín há za szem be sít éle tünk prob lé mái val, nem ze -
ti kér dé sek kel, me lyek rôl a hét köz na pok ban pró -
bá lunk meg fe led kez ni. Pin tér szín há za olyan ér te -
lem ben meg fe lel Ar taud a ke gyet len ség szín há zá -
ról al ko tott kon cep ció já nak, hogy elôadá sai nak bel -
sô di na mi ká ja fel ka var ja a né zô ket, hi szen éle tük
szo ron gá sai ra, ag go dal mai ra is mer nek ben nük.79

Az elôadá sok va ló ban hús ba vá gó já té kot tár nak
elénk, gon dol junk pél dául A sü te mé nyek ki rály nô -
jé re, ahol a hét éves kis lány nak ki kell bír nia uno -
ka test vé rei nek ál lan dó pisz ká ló dá sait, édes any ja
gyû lö le tét és édes ap ja al ko ho liz mu sát. Az elôadás
vé gén va ló ban úgy érez zük, mint ha egy fo gá sza ti
beavat ko zás után lép nénk ki az aj tón. Pin tér szín -
há za ilyen szem pont ból ke gyet len, nem a né zô ér -
tel mé hez és ér zé kei hez, ha nem, ahogy Ar taud fo -
gal maz, tel jes lé té hez szól.80

Emel lett Ar taud Alf red Jar ry szín há zá nak tö rek -
vé sei kö zül jó pár Pin tér szer zôi szín há zá ra is igaz.
Ilyen pél dául az, hogy nem írott da ra bo kat, ha nem
is mert té má kat, té nye ket kí ván nak szín re vin ni, a
cél pe dig az össz hang meg te rem té se a szín ház és a
ko runk sors kér dé sei kö zött.81 Ar taud és Pin tér szín -
há zá ban a figu rák ar che ti pi ku sak, jel lem zô ma ga -
tar tás for má kat tes te sí te nek meg, a dísz let egy szer -
re konk rét, s a fé nyek ré vén szín ház sze rû, a szí né -
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ra kí vá nok utal ni, hogy Pin tér a Gro tows ki- fé le ri -
tuá lis szín há zat kí ván ja meg va ló sí ta ni – hi szen azt
vé gül ma ga Gro tows ki is el ve tet te: „el kell vet nünk
ezt a ri tuá lis szín ház-kon cep ciót, mint hogy ez ma
meg va ló sít ha tat lan, hisz nem ren del ke zünk ál ta lá -
no san val lott hit tel.”93 Csu pán a ha son ló ság ra hív -
nám fel a figyel met, mi sze rint Pin tér, kö vet ve Gro -
tows ki el kép ze lé sét, ar che ti pi kus ala ko kat je le nít
meg, mí to szo kat kelt élet re, hogy össze ves sük a mai
és a le tûnt nem ze dé kek ér té keit és ta pasz ta la tait,
hogy szám ve tés re kény sze rít sen, hogy egy faj ta kö -
zös sé gi rí tus ré sze se le gyünk. Lát hat tuk, hogy Pin -
tér elôadá sai nak – pl. Né pi Rab lét, A sü te mé nyek ki -
rály nô je, Szu tyok – alap ve tô ele me a rí tus és a kö -
zös sé gi ér zés meg te rem té se. A kö zös ta pasz ta la tok,
a kö zös nem ze ti múlt és ér té kek – le gyen szó a né -
pi kul tú ra kin csei rôl, az „elv tár sias” kor szak ról, az
el bu kott sza bad ság harc ról, a me zô gaz da sá gi mun -
ka vég zés ha gyo má nyá ról – biz to sít ják, hogy a né -
zô té ren je len lé vôk is ré sze sei le hes se nek a kö zös -
sé gi rí tus nak. Ilyen szem pont ból ne vez he tô te hát
Pin tér szín há za szak rá lis nak.

Ke le ti ha tá sok

hogy Kô vá ri Or so lya is ír ja,94 a ke le tei filo -
zófiák gyak ran fel sej le nek Pin tér Bé la elôadá -
sain, mely nek gyö ke rei az ar vi su rás kor szak ra

ve zet he tôek vissza. So mo gyi tár su la tá nak alap tö -
rek vé se az 1992-es mû sor fü zet sze rint az volt, hogy
a ma gyar kul tú ra és a ke le ti szín ház ha gyo má nyok
alap ján egy össze tett köz lés rend szert ala kít sa nak
ki. A ke le ti szín ház hoz ha son lóan szá muk ra is fon -
tos volt a tes ti és szel le mi kép zés össz hang ja,
elôadá saik egyik fô szer ve zô ere je, ahogy a nó ban
is, a rit mus volt, il let ve a ka bu ki hoz ha son lóan fon -
tos volt a szí nek és for mák har mó niá ja. A ke le ti
filo zófiák hoz és a budd hiz mus rend sze ré hez va ló
von zó dá su kat pe dig az elôadá sok epi kus ke le ti tör -
té net me sé lé si tech ni kái tük rö zik.95

Pin tér Bé la sa ját elôadá sai ra átörök lô dik a ke -
le ti filo zófia és szín ház ha gyo mány ha tá sa, így pél -
dául az álom az álom ban já ték. Egy taois ta pél dá -
zat sze rint Csu ang Ce ál má ban lep ké nek kép zel -
te ma gát és mi kor feléb redt, nem tud ta el dön te -

ni, hogy a lep ke ál mod ta ôt, vagy ô ál mod ta a lep -
két. A tör té ne tet Sza bó Lô rinc Dzsu ang-D szi Ál ma
cí mû ver sé ben dol goz za fel – „most nem tu dom –
foly tat ta el tû nôd ve –, / mi az igaz ság, me lyik le he tek:
/hogy dsu ang dszi ál mod ta-e a lep két/ vagy a lep ke
ál mo dik en ge met?” – Pin tér Bé la pe dig az Öl, bu tít,
A sü te mé nyek ki rály nô je, a Kór ház- Ba kony és az
Anyám or ra cí mû elôadá sai ban. Az Öl, bu tít elôadá -
sá ban egyér tel mûen el vá laszt ha tó a fô hôs al ko -
hol má mo ros ál ma a va ló ság tól, szem ben A sü te -
mé nyek ki rály nô jé vel, ahol nem le het el dön te ni,
hogy a szín pa don tör tén tek csu pán a gyer me ki
kép ze let, egy rém álom ké pei, vagy va ló sá gos ese -
mé nyek. A Kór ház- Ba kony elôadá sá ban is össze -
mo sód nak a fikció és a va ló ság, az álom és az élet
ha tá rai. Az Anyám or rá ban pe dig még bo nyo lul -
tab bá vá lik a hely zet, a sze rep lôk há rom szor éb -
red nek tu da tuk ra és von ják vissza az ad dig lá tot -
ta kat, hogy azo kat csu pán ál mod ták. Az utol só
feléb re dés nél azon ban már nem le he tünk biz to -
sak ab ban, hogy amit lá tunk, az nem csu pán álom,
il let ve az is fel me rül het, hogy va ló já ban az el sô
álom nak te kin tett vi lág sze rep lôi ál mod ják az utol -
só je le net tör té né seit, hi szen ki tud ja, le het, hogy
tény leg a lep ke ál mod ta Csu ang Ce-t.

A ke le ti szín ház ha gyo mány ha tá sa legin kább A
dé mon gyer me kei és a Gyé vus ka cí mû elôadá so kon
érez he tô. A dé mon gyer me kei tör té ne te fé lig japán
kör nye zet ben ját szó dik: a sze rep lôk sza két isz nak
és japán éte le ket fo gyasz ta nak, kö zé pen egy ki szá -
radt bon sai ma ga so dik, a fa la kat pe dig ke le ti ál ar -
cok dí szí tik, me lye ket va ló já ban a ze né szek vi sel -
nek. A ze né szek te hát szce ni kai elem mé vál nak az
ar cu kon vi selt masz kok ál tal, ame lyek köz pon ti
sze re pet töl te nek be az elôadás ban, hi szen a dé mo -
ni édes anya aján dék ba ka pott maszk ja vissza té rô
mo tí vum az elôadás ban. A dé mon ál arc, mely le ve -
he tet le nül fel ke rül Ya ma no to Ko vács Mó ni ka édes -
any ja fe jé re, egy szer re jel ké pe zi a mi ti kus múlt hoz
va ló ra gasz ko dást és a meg vál toz ha tat lan ôsi ösz -
tönt, hi szen Ba ba szán ha lá la után nem csak a maszk
ru há zó dik át két gyer me ké re, ha nem jel le me és sor -
sa is.96 Ezt lát hat juk, mi kor Mó ni ka gesz tu sai val,
ke reszt be font kar já val és le gye zô jé vel tö ké le te sen
felidé zi édes any ját, míg test vé re a dé mon masz kot
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vissza nem té rô elôadá sá ban pe dig Kuncz Ni ko lett
megerô sza ko lá sa vé gig hu mo ro san, ne vet sé ge sen
hat. Mund ru czó val el len tét ben Pin tér eluta sít ja a
va ló ság hû dísz le tet, A sü te mé nyek ki rály nô jé nek tör -
té ne te pél dául gyer mek raj zok ra em lé kez te tô pa pír -
dísz let ben kap he lyet. An nak el le né re, hogy Pin tér
nem tö rek szik a szín ház és az élet köz ti ha tár el tör -
lé sé re, s tá vol áll tô le a né zôk nyílt meg szó lí tá sa és
pro vo ká lá sa, a sti li zá lás és a kar ne vá li ne ve tés esz -
kö zé vel ugyanúgy ké pes fel tép ni a tár sa dal mi se -
be ket és szem be sí tés re kény sze rí te ni, mint Mund -
ru czó Kor nél.

Szak rá lis szín ház

in tér Bé la for ma vi lá gá nak gya ko ri ele me va la -
mely kul ti kus kö zös ség – val lás, szek ta, szub -
kul tú ra, ér dek cso port – ri tuá lis nyel ve.88 A se -

ho va ka pu já ban egy szek ta cso port beava tá si szer -
tar tá sá nak le he tünk szem ta núi, an nak, ahogy az
újon nan ér ke zett ta got, And rást új ra ke resz te lik a
fel fúj ha tó gye rek me den cé ben, le mos va ró la ko ráb -
bi né ze teit, bû neit és ta pasz ta la tait. Meg tisz tul va
felölt he ti ma gá ra a cso port egyen ru há ját, a szür ke
öl tönyt és a na rancs sár ga in get, és fel tûz he ti mell -
ka sá ra a ki tû zôt. A cso port tag jai nak be szél ge té sei
és tet tei a Har ma dik vo na las Bib lia ér tel me zés és a
Mi ni Boly gó meg jó solt be csa pó dá sa kö rül fo rog -
nak. A szek tán kí vü li élet és sze re lem nem le het sé -
ges, mu száj kö vet niük a cso port ál tal elôírt ren det.

Az Ôrült, az Or vos, a Ta nít vá nyok és az Ör dög cí -
mû elôadás ban ugyan csak val lá si, a Bib liá ból is -
mert mí to szok ke rül nek meg je le ní tés re. Egy mo -
dern evan gé liu mi tör té net, egy új mí tosz, egy új
Ká nai me nyeg zô ele ve ne dik meg a szín pa don.
A mo dern jé zu si tör té net ben Is ten lá nya a leg na -
gyobb el ha gya tott ság ban lát ja meg a vi lá got, cso -
dái lát tán kö ré gyûl nek a ta nít vá nyok, akik vé gül
elárul ják és egy meg ko reog ra fált tör zsi szer tar tás
ke re té ben megölik. A mi vi lá gunk ban te hát nem
le het sé ges a fel tá ma dás, nincs meg vál tás.

A sü te mé nyek ki rály nô jé ben egy csa lád min den -
nap jai ba pil lant ha tunk be le, ahol ugyanúgy meg -

je le nik a rí tus, a szer tar tá sos ság a csa lá di ün nep -
ség, a kö zös ci te rá zás, a gye re kek in di án já té ka kap -
csán. A bal la da-jel le gû tör té net felidé zi a ’80-as évek
kor sza kát, a rég múlt „elv tár sias” idô ket, me lyek
még most annyi ra erô sen él nek ben nünk.

A Né pi Rab lét és a Szu tyok cí mû elôadá sok ban
egy-egy szub kul tú ra áll a kö zép pont ban. A Né pi
Rab lét a fa lu si me nyeg zô és la ko da lom rí tu sát mu -
tat ja be, a Szu tyok pe dig ál ta lá nos ság ban vé ve a fa -
lu si éle tet, szo ká so kat. A rí tus, a szer tar tá sos ság já -
ték mód dá vá lik,89 igyek szik az elôadás a konk rét
mai dol go kat ál ta lá no sabb ér vé nyû vé ten ni azál tal,
hogy a rí tus irá nyá ba moz dít ja el a tör té né se ket.90

Ezt erô sí ti fel, hogy a tör té net négy év szak alatt ját -
szó dik le, me lyet felira toz va ki is emel nek. Emel lett
a szer tar tá sos sá got hang sú lyoz zák a rit mi kus moz -
du la tok, tánc lé pé sek, a nap is te ni masz kok, a né pi
te vé keny sé gek, a szán tás, ve tés meg je le ní té se is. Az
elôadás 21. szá za di prob lé mák ról be szél, az in teg -
rá ció ne héz sé gé rôl, a ma gyar fa lu elöre ge dé sé rôl és
ki lá tás ta lan sá gá ról, a med dô ség rôl, a vál lal ko zói túl -
ka pá sok ról a rí tus esz kö zé nek se gít sé gé vel.

Gro tows ki sze rint,91 ha vi lá gi ri tuá lét aka runk
te rem te ni, ak kor szem be sül ni kell az elô zô nem ze -
dék ta pasz ta la tai val, mí to szai val, ép pen ezért nem
konk rét sze mé lye ket, hô sö ket, ha nem arc he tí pu -
so kat kell ke res ni. Pin tér Bé la elôadá sai ar che ti pi -
kus ala kok meg te rem té sé re tö rek sze nek: a Szu tyok
és Az Ôrült, az Or vos… cí mû elôadá sok ban a krisz -
tu si utat be já ró ön felál do zó em ber, a Pa raszt ope rá -
ban a szü leit nem is me rô gyer mek, a Tün dök lô kö -
zép szer ben a te het sé ges, de el bu kás ra ítélt hôs, az
Öl, bu tít ban az al ko ho lis ta, A so ha vissza nem té rô -
ben a ki csi nyes mun kás em ber arc he tí pu sa je le nik
meg. Gro tows ki el vá rá sai nak meg fe le lôen92 minden
elôadást iró nia szô át, mely nek meg van a ma ga tra -
gi kus ol da la, ép pen ezért a né zôk szo li dá ri sak tud -
nak ma rad ni a hô sök kel. A mí to szok fel so ra koz ta -
tá sa ré vén le he tô ség nyí lik a szem be sü lés re, a tra -
di cio ná lis ér té kek kel va ló meg mé ret te té sünk re.

Pin tér ar vi su rás évei ben is mer ke dett meg Gro -
tows ki mun kás sá gá val, mely lát ha tóan nagy ha tás -
sal volt ké sôb bi elôadá sai ra, azon ban ez zel nem ar -

88 KO VÁCS De zsô, Lé lek tôl lé le kig, in http://re vi zo ron li ne. com/hu/cikk/2245/pin ter- be la -es- tar su la ta- szu tyok-sz ke ne- szin -
haz/. Le töl tés dá tu ma: 2013. feb ruár 5.

89 TAR JÁN Ta más, Me re dély, Nép sza va, 2004. no vem ber 30, 8.
90 POSZT – Szak mai be szél ge tés (Szu tyok), Pécs, 2011. jú nius 12, in http://www.poszt. hu/hu/prog ra mok/109/szak ma i- be -

szel ge tes- szu tyok. Le töl tés dá tu ma: 2013. feb ruár 5.
91 Jer zy GRO TOWS KI, Szín ház és ri tuá lé: szö ve gek, 1965–1969, ford. Pá lyi And rás, Po zsony, Kal li gram Kiadó, 1999, 63.
92 Jer zy GRO TOWS KI, Szín ház és ri tuá lé: szö ve gek, 1965–1969, ford. Pá lyi And rás, Po zsony, Kal li gram Kiadó, 1999, 64.

93 Jer zy GRO TOWS KI, Szín ház és ri tuá lé: szö ve gek, 1965–1969, Po zsony, Kal li gram Kiadó, 1999, 65.
94 KÔ VÁ RI Or so lya, Az ör dög ne ve una lom, Kri ti ka, 2006. áp ri lis, 7.
95 SO MO GYI Esz ter, Vi lág-kép-szín ház. Az Ar vi su ra Szín há zi Tár sa ság tör té ne te, in http://ar vi su ra. szin haz .org. Le töl tés dá -

tu ma: 2013. feb ruár 4.
96 HER CZOG Noé mi, Ket téosz tott vi lág(fa), Szín ház, 2008. má jus, 12–13.
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Az elôadás vé gén pe dig fel tû nik egy ke nyér sütô
kemence is, mely be At ti la be le dob ja ne velt lá nyá -
nak, Ró zsi nak a holt tes tét. A gár dis tá vá vált lány
hul lá já nak a ke men cé ben va ló elége té se felidé zi és
ki for dít ja az ausch wi tzi tör té nés éket. A kemence
tü ze egy szer re jel ké pez he ti a tisz tí tó tü zet és a pokol
tû zét is Ró zsi szá má ra. Ugyanak kor me sei mo tí vu -
mot is hor doz ma gá ban, hi szen em lé kez tet Jan csi
és Ju lis ka tör té ne té re, aki ket meg akart süt ni a go -
nosz bo szor kány a mé zes ka lács sü tô ke men cé ben.

Fon tos sze re pet kap még a ve tí tett hát tér is, me -
lyen az év sza kok ne vei raj zo lód nak ki. Az elôadás
a TÉL felirat tal kez dô dik, amit ha vissza fe lé ol va -
sunk, meg je le nik lel ki sze meink elôtt a da rab fô té -
má ja, a nagy be tûs LÉT. Az elôadás ar ról a szu tyok -
ról, fer tô rôl szól, mely ben élünk. Egy sor tár sa dal -
mi és po li ti kai kér dés sel (a fa lu és vá ros, a ma gyar
és ci gány el len tét tel, a po li ti kai jobb ol dal megerô -
sö dé sé vel), il let ve a kom mu ni ká ció ra va ló kép te -
len ség prob lé má já val fog lal ko zik.

A Gyé vus ka elôadá sát néz ve olyan, mint ha egy
ré gi, fe ke te-fe hér há bo rús ké pet lát nánk.98 A hó -
me zôt sti li zá ló fe hér vá szon ra a kar mes ter ár nyé ka
ve tül rá.99 Nem le het el dön te ni, hogy pon to san ki -
nek is szól ve zény le te, csu pán a ze ne kar nak, vagy
a 8. Ki ni zsi Pál ke rék pá ros lö vész ez red nek is. Eb -
ben a fe hér re és fe ke té re fes tett sti li zált tér ben
ugyanúgy ki dom bo ro dik a kel lé kek, így pél dául a
ke rék pár és a zász lók je len tô sé ge. A ke rék pár az el -
ke rül he tet len sor sot, a ha lált szim bo li zál ja azál tal,
hogy a lö vész ez red egyik ha lott ka to ná ja bi cik li jé -
vel száll fel az ég be, majd ke re ke zik to vább Szent
Pé ter ka pu ja fe lé. A bi cik li elô re fe le haj tá sa mu tat -
ja, hogy a vég ze tünk el ke rül he tet len, hi szen kép -
te le nek va gyunk ke rék pá run kat vissza fe le te ker ve
ha lad ni. Emel lett fon tos sze rep hez jut nak a zász -
lók is: az elôadás szín vi lá gá ba il lesz ked ve a mo nar -
chia zász la ja fe ke te-fe hé ren tû nik fel, míg az el len -
ség pi ros zász la ja csak úgy vi rít a tér ben, je lez ve,
hogy a mo nar chia zász la ja alatt vo nu ló csa pat re -
mény te len küz de lem re van ítél ve, hi szen már az el -
len fél zász la ja is sok kal ha tal ma sabb, ural ko dóbb,
fe nye ge tôbb. Egyér tel mû, hogy a gyô ze lem kulcsa
azok nak a ke zé ben van, akik a te ret iz zás ba ho zó
pi ros zász lót tart ják.

A Tün dök lô kö zép szer és a Ka i sers TV, Un garn
szín pa dán sincs né hány ülô al kal ma tos sá gon kí vül
szin te sem mi más. A Tün dök lô kö zép szer ben a tér

be ha tá rol ha tat lan sá gát fo koz zák a ko csi sze rû emel -
vé nyek, me lye ken a szí né szek cso por tok ba me re -
ved ve, vagy ma gá nyo san fog lal nak he lyet. Olyan,
mint ha a kö zép ko ri misz té rium já té kok ko csi szín -
pa da hullt vol na ele mei re: a tör té né se ket hol az egy -
más után be gu ru ló, hol pe dig szi mul tán, az egy szer -
re je len lé vô ko csik ról tud juk meg. A Ka i sers TV, Un -
garn te ré nek ki tá gí tá sa pe dig a plaz ma té vén ke resz -
tül tör té nik, mely a schwe cha ti csa tát köz ve tí ti.

Túl zó, báb sze rû jel me zek

in tér elôadá sai nak jel me zei gyak ran a lát vány -
vi lág szür rea li tá sá nak meg te rem té sét, vagy épp
kieme lé sét szol gál ják. Az Öl, bu tít sza mu ráj ru -

hás, gó lya lá bas, tü zet oká dó férfija i nak, a szô rös
kis tö vis disz nócs ká nak és a fe hér ru hás ki rály lá -
nyok nak a jel me zei a me se sze rû sé get erô sí tik fel.

Gya ko ri mo tí vum ként tû nik fel a mé re te ket fel -
na gyí tó, az ará nyo kat el tor zí tó jel me zek vi se lé se,
me lyek a szí né szek tes tét szo bor sze rû vé, moz gá su -
kat me rev vé, szag ga tot tá te szik. A Gyé vus ka fe ke -
te-fe hér vi lá gá ban ter mé sze te sen a sze rep lôk is csu -
pán e két színt vi se lik ma gu kon. A ka to nák hosszú,
bô szá rú nad rág jaik alatt ma ga sí tott tal pú ci pô ket,
ko tor nu so kat vi sel nek. A ko tor nu sok nak kö szön -
he tôen moz gá suk ból hiány zik a ru gal mas ság, a
könnyed ség: sú lyo san me ne tel nek, s a leülé sek al -
kal má val szin te ki fa csa rod nak vég tag jaik. De még
ôk is el tör pül nek a fel sôbb ha tal mat meg tes te sí tô
né met ve zér mel lett, aki ki ke mé nyí tett, hosszú,
uszály sze rû ka bát já ban szo bor ként vo nul át a szín -
pa don. Majd az elôadás vé gén meg je len nek az
ugyan csak ma gas sá gu kat ko tor nusszal megeme lô,
pi ros ru hás ka to nák, hosszú, lán dzsa sze rû rúd dal
a ke zük ben. Eb ben az üres tér ben mo nu men tá li -
san és fé le lem kel tôen hat nak ezek a torz szo bor -
ala kok, ahogy az Öl, bu tít gó lya lá bú sza mu rá jai is.
De ugyanilyen esz kö zök kel él Pin tér legutób bi, A
42. hét cí mû elôadá sá ban, ahol a szív ro ham ban el -
hunyt férfit a fö lé je ma ga so dó, menny asszo nyi ru -
hás édes any ja se gí ti át a más vi lág ba.

A túl zó, szo bor sze rû jel me zek hasz ná la ta a Tün -
dök lô kö zép szer cí mû elôadás ban is meg je le nik.
Olyan, mint ha a sze rep lôk egyik fe le – a bot já ra
gör nye dô hit ler ba ju szos ôr nagy, a rô zsét ci pe lô
asszony, a ma gyar nép vi se let be öl tö zött lány – a
pa nop ti kum ból, míg a má sik fe le – Vi téz Lász ló a
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vi sel ve áll mö göt te. A dé mon gyer me kei bi zony ma -
guk is dé mo nok.

A szí né szek moz gá sán is fel lel he tô a ke le ti szín -
ház ha tá sa: La jos, a vô le gény édes ap ja az elôadás
ele jén im boly gó, a ke le ti sik ló lé pést imi tá ló moz -
gás sal ér ke zik, mely a tra dí ció sze rint az ég és föld
össze kö té sét jel ké pe zi, ahogy a kö zé pen el he lye -
zett vi lág fa is. Az ôsi mí tosz hoz fû zô dô kap cso lat
a ze nei vi lág ban is meg je le nik, egy faj ta ri tuá lis, má -
gi kus ze nét ját szik a ze ne kar, mely Ke le ten a nó
szín ház ra jel lem zô.97 Ám a ri tuá lis tánc és ze ne, a
masz kok és az egész japán kör nye zet mind ha mis:
a sze rep lôk kö lyök sza két isz nak, az ôsi fa csu pán
fe hér el szá radt kó ró, s Tá vol-Ke let he lyett va ló já -
ban egy ró zsa dom bi vil lá ban ját szó dik a tör té net.

A Gyé vus ka elôadá sá ban a szer tar tá so san vo nu -
ló ka to nák me rev, báb sze rû moz gá sa, a fe hér re me -
szelt maszk sze rû ar cok és a ké pi vi lág jel sze rû sé ge
mind ke le ties vo ná so kat tar tal maz. Az Ôrült, az Or -
vos, a Ta nít vá nyok és az Ör dög cí mû elôadás ban pe -
dig ugyan csak fel tûn nek a ke le ti masz kok a Nap -
ke let rôl ér ke zô lá to ga tók ar cán.

Lát vány vi lág

e gyen szó fa lu si la ko da lom ról, kór há zi lá to ga -
tás ról, ba ko nyi ki rán du lás ról, a má so dik vi lág -
há bo rú ról, a Don-ka nyar fe lé va ló me ne te lés -

rôl, a 48-as ese mé nyek rôl, té vé né zés rôl, örök ség -
rôl, ten ger par ti nya ra lás ról, el jegy zés rôl, pá lyáz ta -
tott mun ka el nye ré sé rôl, örök be fo ga dás ról, egy
ama tôr tár su lat pró ba idô sza ká ról, vagy egy csa lá -
di szü li na pi ün nep ség rôl: min den eset ben egy
álom sze rû, szür reá lis lát vány vi lág tá rul elénk Pin -
tér Bé la és Tár su la ta elôadá sai ban.

Nin cse nek mo nu men tá lis, va ló ság hû ség re tö -
rek vô dísz le tek és kel lé kek, a szín pad kép re a sti li -
zált ság, a va ló ság tól elemelt, két di men ziós dísz let -
ele mek hasz ná la ta, egy má sik vi lá got le lep le zô füg -
göny al kal ma zá sa, a fénnyel és a szín pad tech ni ká -
val va ló já ték jel lem zô Pin tér for ma ká non já ra.

Kel lé kek az üres tér ben

l sô rá né zés re az elôadá sok egy sze rû, le tisz tult
lát vány vi lág gal dol goz nak: a Szu tyok, a Ka i sers
Tv, Un garn, a Tün dök lô kö zép szer és a Gyé vus -

ka szín pa da a ma ga pô re sé gé ben je le nik meg. Ezek -

ben a szin te üres, dísz le tet nél kü lö zô te rek ben a
hang súly a kel lé kek re he lye zô dik át.

A Szu tyok cí mû elôadás ban pél dául a pad ló ba
szúrt kés, a szín pa don át vo nu ló bá rány és a pa do -
zat ból nagy hir te len ség gel szár ba szök ke nô bú za -
ka lász ru há zó dik fel át vitt ér te lem mel és vá lik fon -
tos mo tí vum má. A da rab ele jén, mi kor Irén meg -
tud ja, hogy nem le het gye re ke, kés sel tá mad fér jé -
re, At ti lá ra, amit vé gül a pad ló ba szúr. Ez a pad ló ba
szúrt kés vé gig ott ma rad a szín pad ele jén és vész -
jós lóan, szin te fe nye get ve len gi kö rül az elôadást.
Ahogy Cse hov nál is, itt is érez zük, hogy an nak a
fegy ver nek bi zony el kell sül nie. A kés, mely elô -
ször At ti la éle té re tört, vé gül a férfi esz kö zé vé vá -
lik a gyil kos ság ban. Mi kor meg tud ja, hogy Szu tyok
rá vet te az abor tusz ra a tô le ter hes Ani tát, le szúr ja.
Ez zel a gyil kos ság gal vi szont sa ját éle té nek is vé get
vet. A kés te hát a gyer mek te len ség fe let ti bosszú -
ság és két ség be esés jel ké pé vé vá lik: amint Irén és
At ti la meg tud ja, hogy vár va várt gyer me kük so ha
nem lát hat ja meg a nap vi lá got, kést ra gad nak.

A szín pa don fel tû nô fe hér bá rány is a gyer mek -
te len ség, a gyil kos ság ké pé vel kap cso ló dik össze.
At ti la da rab ja, amit a fa lu si szín ját szó kör rel ál lí tott
szín pad ra, Bu dai Ilo na tra gé diá ját me sé li el az Ema -
nu el le cí mû film be tét da lá ra. A fô sze re pet Irén
játssza, aki sze re pe sze rint a farkasok kö zé ve ti gyer -
me két, a bá rányt. Pár hu za mot von ha tunk a bá rány,
Irén meg nem szü le tett és Ani ta el ve tett gyer me ke
kö zött: min de gyi kô jük tôl el vet ték az élet le he tô sé -
gét. De a bá rány jel ké pez he ti Ró zsit is, hi szen ôt is
megölik, il let ve Irén Bu dai Ilo ná hoz ha son lóan rossz
anya ként ma gá ra hagy ja ôt és vissza lö ki a farkasok
kö zé, je le ne set ben az ár va ház ke gyet len vi lá gá ba.

A har ma dik mo tí vum, a bú za ka lász is kap cso -
lat ba hoz ha tó a ter mé keny ség gel, a gyer mek ál dás -
sal, de en nél lé nye ge sebb, hogy a mun ka fon tos sá -
gát, a fa lu össze tar to zá sát szim bo li zál ja. A fa lu be -
liek elô ször eluta sít va fo gad ják Ani tát, hi szen egy
ci gány csak lop, csal és ha zu dik. Ezek a szte reo tí -
piák táp ta laj ra is ta lál nak, en nek el le né re a lány -
nak si ke rül beil lesz ked nie a kö zös ség be azál tal,
hogy a hi bái ból ta nul va fo lya ma to san tö rek szik a
jó ra, a mun ká ra. Az ara tá son már ô is részt ve het,
és együtt ka szál hat ja az éle tet je len tô bú zát Bé la bá -
csi val és Pa li bá csi val. A mun ka szá má ra az egyet -
len le he tô ség, hogy be bi zo nyít sa: ô is megér dem -
li, hogy a kö zös ség tag ja le gyen.

97 HER CZOG Noé mi, Ket téosz tott vi lág(fa), Szín ház, 2008. má jus, 11.

98 VAR GA Ju dit, A Don-ka nya ron túl, Eu ró pán in nen, Bu da pes ti Nap, 2003. no vem ber 8, 19.
99 KOL TAI Ta más, Don ka nya ro pe ra, Élet és Iro da lom, 2003. no vem ber 28, 27.
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ke és a finom, té li sza lá mis, ubor kás szend vi csek tá -
rul nak elénk kar ton ból ki metsz ve. A két di men zi -
ós sá got a Kor csu la a kré ta rajz ra em lé kez te tô csík -
kal éri el, mely ki je lö li a kem ping te rü le tét, majd
fel fut a fal ra és egy ke zé ben la pot tar tó ala kot raj -
zol kör be. A lát vány ban rej lô két di men zi ós ság a
szí né szek moz gá sá ra is rá nyom ja a bé lye gét: szin -
te alig mo zog nak, és min dig szem bôl lát juk ôket.
A szí né szek és a dísz le tek eggyé vá lá sát a két di men -
ziós vi lág ban a leg szeb ben az a pil la nat tük rö zi, mi -
kor a ver seit ke zé ben szo ron ga tó Ga bi tö ké le te sen
il lesz ke dik a hát só fal ra fel raj zolt alak kör vo na laiba.

A füg göny mö gött

in tér ked velt megol dá sa, hogy az elôadás „in -
tim kö zel ség ben, a szín elô te rét le vá lasz tó füg -
göny elôtt in dul”,102 ami min dig két – a min -

den nap jaink hoz kö ze lál ló és a va ló sá gunk tól el ru -
gasz ko dó – vi lá got kü lö nít el egy más tól. A né zô tér -
hez kö ze li, le vá lasz tott szûk tér ben a rea li tás ta la já ra
két láb bal tá masz ko dó ese mé nyek, míg a füg göny
át tö ré se után a fel tá ru ló tá gas tér ben elemelt tör té -
ne tek zaj la nak. Ahogy a tér, úgy a pers pek tí vánk is
ki tá gul, mely nek kö szön he tôen na gyobb rá lá tá sunk
nyí lik a ko ráb ban meg je le ní tett be szû kült világunkra.

A Kór ház- Ba kony ki fe szí tett fe hér lep le elôtt a
ma gyar egész ség ügy ké pe raj zo ló dik ki nagy vo na -
lak ban. A be te gek sor sát fél váll ról ve vô nô vé rek és
or vo sok szür csö lik reg ge li ká vé ju kat, mi köz ben
meg vi tat ják, hogy a teg nap ér ke zett in fú ziós tûk
hasz nál ha tat la nok, hogy Ban di, az egyik pá ciens
megint al só nad rág nél kül ro han gált a fo lyo són és
a mi nap el hunyt be teg fia biz tos csak a pénz re mé -
nyé ben jött el a sze mé lyes hol mi kért. A sze mé lyes
hol mi, mely csu pán ko szos, el nyûtt ru há kat és né -
hány fel nôtt új sá got ta kar, jel zi az em be ri élet si -
vár sá gát és tra gi ko mi kus sá gát, mi sze rint nem ma -
rad az em ber után más, csak pár el ron gyo ló dott
szö vet és né hány kéj só vár sá gát tük rö zô ma ga zin.
A fe hér le pel mö gött azon ban ott rej lik egy má sik,
me sés vi lág, mely ab ban a pil la nat ban tá rul elénk,
mi kor a nô vér fel he lye zi az el hunyt fiának a fe jé re
az örök sé gét, a tûz ol tó si sa kot. Ek kor kez de tét ve -
szi egy ôrült ka lan do zás, mely so rán a ko ráb bi be -
te gek be tyá rok ként, az or vo sok csend ôrök ként, a
nô vé rek pe dig sze rel mes asszo nyok ként, lá nyok -
ként tûn nek fel. Eb ben a szür reá lis tér ben a sze -

rep lôk ko ráb ban – a kór há zi vi lág ban – el foj tott ér -
zel mei, ál mai és ví ziói je len nek meg: Ban di kép ze -
lô dé se Fi del Cast ró ról itt va ló ság gá vá lik, az el hunyt
fiút pe dig az álom vi lá gá ban is a lel ki is me ret fur da -
lás kí sér ti. Vissza jön a túl vi lág ról az apa, hogy szá -
mon kér je fián, hogy az nem lá to gat ta meg a kór -
ház ban. Miu tán be tel je sül nek a sze rep lôk ál mai és
meg sza ba dul nak az ôket kí sér tô prob lé mák tól és
ér zé sek tôl, vissza csöp pe nünk a va ló ság ba. A fiú ha -
za megy édes ap ja sze mé lyes tár gyai val, a ku bai élet -
rôl ál mo dó Ban di pe dig vég sô nyu ga lom ra tér,
mond hat ni, új ra álom ra hajt ja a fe jét.

A se ho va ka pu ja cí mû elôadás fe ke te hát tér füg -
göny elôtt ve szi kez de tét: két ide gen, egy nô és egy
férfi ül két szé ken és be szél get nek. A szi tuá ció hét -
köz na pi nak mond ha tó, hi szen ki vel nem for dult
még elô, hogy vá ra ko zás köz ben meg szó lí tot ta egy
ide gen és pró bál ta va la mi re rá ven ni. A tör té net sze -
rint Klá ri ká nak si ke rül meg gyôz nie And rást, hogy
tart son ve le a szek ta gyû lés re. Mi kor And rás eb be
be leegye zik, éle te száz nyol van fo kos for du la tot vesz
és egy tel je sen új vi lág ba csöp pen, amit ko ráb ban
a fe ke te füg göny ta kart el elô le, elô lünk. A füg göny
el hú zá sá val rá lá tá sunk nyí lik egy szek ta cso port mû -
kö dé sé re. Ám a cso port mû kö dé se ko ránt sem hat
ide ge nül, a vi lá gunk tól tá vo lian, hi szen ugyanúgy
irá nyít ják meg gyô zô dé sei és be rög zü lé sei a hét köz -
na pi em bert, mint a tag jait a szek ta. A füg göny egy
so kak szá má ra is me ret len is me rôs vi lá got lep lez le.

Az Öl, bu tít cí mû elôadás az al ko ho liz mus prob -
lé má já val fog lal ko zik, an nak ve szé lyei re kí ván ja
pin tér bé lá san – gro teszk mó don – fel hív ni a figyel -
met. Egy sze mét tel és szét do bált új ság pa pí rok kal
te li, ta pé ta fa lú szo bát lá tunk, ahol a teg na pi szü li -
na pi bu lit igyek szik ki pi hen ni Mik lós, az ün ne pelt.
A más na pos sá got sör rel és té vé né zés sel pró bál ja
elûz ni. Új ra né zi a hí res an gol-ma gyar fut ball mér -
kô zést, majd egy al ko ho liz mus ról szó ló do ku men -
tumfilmbe kezd be le. A filmben fel so rolt tü ne tek
el sô pil lan tás ra passzol nak, mi sem bi zo nyít ja job -
ban, hogy Mik lós a szom széd ja it musz lim nô nek,
püs pök nek és pa je szos zsi dó fiúnak lát ja. Eb ben az
elôadás ban már a vá szon nal le vá lasz tott szûk tér -
be is be tör a kép ze let vi lá ga, mely a ta pé ták le té pé -
se után tel je se dik ki: fé nye sen csil lo gó, szí nes, me -
sés vi dék tá rul elénk sár ká nyok kal, ki rály lá nyok -
kal il let ve a Stars ky és Hutch pá ros sal. Itt te hát a
füg göny ként funk cio ná ló ta pé ta az al ko ho lis ták
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pa la csin ta sü tô jé vel, a ki csi arany ru hás kí nai ki rály -
lány és a tol las ka la pú in diá nok, Bö lény és Seb zett
Ma dár – a báb szín ház ból szö kött vol na meg. A Ka -
i sers Tv, Un garn elôadá sá ban pe dig a mû sor ve ze tôt
ala kí tó Sza lon tay Tün dét pár nák kal tö mik ki, Ste -
fa no vics An gé la bu tács ka be mon dó lá nyát a já rást
meg ne he zí tô ma gas sar kú ra ál lít ják, Petôfin pe dig
csu pán fél ol da las a ma gyar men te. Az iro ni ku san
el túl zott, tor zí tott jel me zek nek kö szön he tôen a sze -
rep lôk ko mi kus bábfigu rák ként hat nak, aki ket csu -
pán ide-o da rán gat nak az üres tér ben.

A jel mez fon tos ré szét ké pe zik még a kü lön fé le
masz kok és smin kek is. A Szu tyok elôadá sá ban a ha -
ta lom mal ren del ke zô figu rák, a nô gyó gyász, az ár -
va ház igaz ga tó ja és a rend ôr Nap is te nek ként tûn -
nek fel. Elô ször a nô gyó gyász lép szín pad ra hosszú,
min dent el söp rô uszá lyá val és gló riá val a fe je kö rül,
ki nek dön té sei tôl ugyanúgy em ber éle tek függ nek,
mint az ár va ház ve ze tô jé tôl, aki a Sá tánt felidéz ve
sán tít is. Vé gül pe dig a rend ôr pom pá zik is te ni dísz -
ben, gló riás maszk ban. Az elôadás ban kiemelt sze -
re pet kap Ró zsi fél ar cát el ta ka ró, szí nes, vi rág min -
tás maszk ja is, ami élénk szí nei vel, vi dám sá gá val el -
len pon toz za mind azt a go nosz sá got, rosszat, mely
fo lya ma to san el hagy ja a szá ját. Köz pon ti sze re pet
ját szik a maszk A dé mon gyer me kei ben is, ahol a des -
po ta haj la mú, gye re kei vel go no szul bá nó anya eggyé
vá lik az aján dék ba ka pott dé mon maszk kal. De
masz ko kat vi sel nek a hát tér ben he lyet fog la ló ze né -
szek is, s ez zel ki lé tü ket tel jes ho mály fe di.

Az erôs, maszk sze rû smink hasz ná lat elô ször a
Pa raszt ope rá ban je le nik meg, amely ben a szí né szek
ki fe hé rí tett arc cal lép nek szín re. Kik ôk? Ko mo lyar -
cú bo hóc ra fes tett pa raszt em be rek? A smink figyel -
mez tet, hogy ne ve gyük ko mo lyan azt, amit lá tunk,
mert min den kin ál arc van; itt sen ki nem az, ami -
nek lát szik.100 A Gyé vus ka sze rep lôi, a ka to nák és
asszo nyaik is a pan to mi me sek re jel lem zô fe hér re
me szelt arc cal je len nek meg, mely kieme li báb sze -
rû sé gü ket. Ugyaneb bôl a cél ból fes tik pi ros pozs gás
bo hó cok ra a Tün dök lô kö zép szer szí né szeit is, il let -
ve lát ják el tör zsi csí kok kal Seb zett Ma da rat. Vé gül
a Kor csu la elôadá sát kell még megem lí te ni, ahol a
smink hasz ná lat az egész test re ki ter jed. A hor vát
szi ge ten nya ra ló tár sa ság tes tét fe hér fes ték bo rít ja,
akik en nek ha tá sá ra szin te moz du lat lan ná der med -
nek. A kér dés re, mi sze rint miért néz nek ki úgy,
mint ha egész nap la kást me szel tek vol na, kés lel tet -

ve kap juk meg a vá laszt: ki de rül, hogy a szel le mi -
leg vissza ma ra dott fiú, Mac kó fes té ket ön tött a nap -
tej be, hogy min dig lás sa, ki vel nya ral egy kem ping -
ben. Eb ben az elôadás ban, ahogy a Pa raszt ope rá ban
is, fel me rül az ál arc kér dé se. Az egész tes tet be fe dô
smink utal a le mos ha tat la nul ránk ra gadt sze re -
peink re, me lye ket a min den na pi élet so rán a kol lé -
gáink, ba rá taink, csa lá dunk meg té vesz té sé re öl tünk
ma gunk ra. Ke vés olyan pil la nat van, mi kor az ál ar -
cunk mö gül ki búj va, meg mu tat juk va ló di ön ma -
gun kat és ér zé sein ket: ilyen em lé ke ze tes pil la nat,
mi kor Ban di, a csa lád apa, és Gé za, a cég ve ze tô sze -
rel met val la nak egy más nak. Emel lett ez a le mos ha -
tat lan fes ték kel be kent tes tek nek van egy faj ta tör -
zsi jel le ge: a fes ték ne ta lán tán le is ko pik, a ke let-
kö zép eu ró pai ság ak kor is raj tunk ma rad.101

Sti li zált dísz le tek

pin té ri for ma ká non sti li zá lás ra va ló tö rek vé se
a ké pi vi lá got il le tôen legin kább a két di men -
ziós dísz le tek al kal ma zá sá ban ér he tô tet ten.

A Kór ház- Ba kony ren ge te gét pa pír ból ki vá gott fák
jel zik, azok kö zött rej tôz nek el a be tyá rok a csend -
ôrök elôl. De a ba ko nyi és ku bai kocs ma sön té sé -
nek és a kór ház nôi öl tö zô jé nek fa lát is csu pán egy
ki fe szí tett, fes tett vá szon al kot ja, me lyen könnye -
dén tör át a ha lott nak hitt apa.

A sü te mé nyek ki rály nô je ugyan csak két di men ziós
dísz le te a gyer mek raj zok firkál má nya it kel ti élet re.
A szín pad mö gött a ma gas ban egy ha tal mas
(kép)ke re tet lá tunk. E ke ret ben je le nik meg Ti ha -
nyi La jos, aki pszi cho ló gus ként pró bál ja ki fag gat -
ni Eri két a csa lád já ról. Ti ha nyi La jos alak já nak
megíté lé se so káig kér dé ses: nem le het el dön te ni,
hogy va lós vagy ki ta lált sze mély, hi szen Eri ke azt
me sé li, hogy miu tán iszik, „gyak ran szí nes ál mok
jön nek, olya nok, mint a La jos bá csi”. Ép pen ezért La -
jos bá csi lé te két sé ges sé vá lik, mely an nak is kö -
szön he tô, hogy a töb bi sze rep lô tôl el kü lö nít ve, fenn
a ma gas ban, hol a ke ret ben he lyet fog lal va, hol pe -
dig az em be ri és a transz cen dens vi lá got el vá lasztó,
az ég fe lé tö rô vi lág fa ágai kö zül le sel ke dik Eri ké -
re. Emel lett az elôadás vé gén fel tû nik az Eri ke raj -
zai ról is mert Szul tán ku tya is, pa pír ból ki vág va és
pa pír pisz to lyá val le lö vi a gye rek gyil kos La jos bácsit.

A so ha vissza nem té rô elôadá sá ban Fa ta lisz tán
pál ma fás vi lá ga, a si va ta gi te rep já ró, a fe ke te kecs -

100 BÁCS KAI Jú lia, Pró za é nek, Cri ti cai La pok, 2002. de cem ber, 7.
101 KOL TAI Ta más, Jár vá nyos mé re tet öl tô sze re lem, Élet és Iro da lom, 2006. ok tó ber 13, 31. 102 PE RÉ NYI Ba lázs, Men tál hi gié nés prog ram, Szín ház, 2002. jú lius, 20.
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juk, ahogy az al ko hol ha tá sá ra szét hul lik sze mé lyi -
sé ge és ha tal ma a csa lád ja fe lett. A szín pad tech ni -
ka, a for gó szín pad haj tá sa te hát a vé get nem érô
mun kát, a kö zös sor sot – az egy ma lom ban va ló
ôr lést –, a csa lád fô tôl va ló füg gést szim bo li zál ja, és
az ön ha zug ság le lep le zé sét szol gál ja.

A for gó szín pad hoz egy spe ciá lis né zô té ri el ren -
de zés is tár sul: a kö zön ség, akár csak az an tik görög
szín ház ba lá to ga tó né zô, a szín pa dot kö rül ve vô pat -
kó ala kú le lá tón fog lal he lyet. A do boz szín pad szo -
ci o fu gá lis né zô te ré vel szem ben, ahol a kö zön ség
tag jai ma gá nyo san, el szi ge tel ve ül nek egy más mel -
lett, itt szo ci o pe tá lis tér ke let ke zik, mely elô se gí ti,
hogy a né zôk in terak ció ba lép hes se nek egy más sal,
rea gál has sa nak a má sik reak ció já ra. A né zôk nek te -
hát le he tô sé gük van ar ra, hogy kö zös ség ként ész -
lel jék ma gu kat, ugyanak kor kény te le nek a ma gá -
nyos né zô sze re pé be búj ni, mi kor az elôadás egyes
pil la na tai ban a né zô tér re sö tét ség borul.

A kö zön ség te hát szo ro san egy más mel lett ül ve,
a ma gas ból te kint le az ap rócs ka szín pad ra. Már a
gö rög szín ház ban is úgy tar tot ták, hogy a ma ga son
ülô, le fe lé né zô em ber ma gá ba for du lás ként éli meg
az elôadást, ön nön lel ke szín pa dá ra te kint le, s ez -
zel egy bel sô vizs gá la tot tart. Átéli, azo no sul a szín -
pa don tör tén tek kel, majd öröm mel kons ta tál ja,
hogy ez nem ve le tör tént meg. Itt is, a le lá tón el he -
lyez ked ve, az az ér zé se tá mad az em ber nek, hogy a
sa ját éle tünk re, gyer mek ko runk ra te kin tünk le, még
ha az nem is egye zik meg az em lé keink kel. Az
elôadás is mer te tô jé bôl ki de rül, Pin tér Bé la sze rint a
gyer mek kor ról egy békés, sze re tet tel te li me se vi lág
bá rány fel hôk kel ke re te zett idil li ké pe de reng fel lel -
ki sze meink elôtt. De, hogy mi a va ló ság? Ezt bon -
col gat ja az elôadás. Min den ki vissza gon dol hat saját
gyer mek ko rá ra, vagy a kör nye ze té ben lá tot tak ra,
majd össze ha son lít hat ja a Ko sár csa lád tör té ne té vel.

A kü lö nös, amfiteát rum sze rû né zô tér nyúj tot ta
rá lá tás tól „hi he tet le nül éles sé és erôs sé vá lik az oda -
lenn csú szó-má szó lé nyek kö zös és sú lyos tra gé diá -
ja”,104 s ez kény sze rít min ket, hogy szem be sül jünk,
le te kint sünk éle tünk kút já ba, il let ve felerô sí ti azt az
ér ze tet, hogy a né zô ugyanúgy alá zu han hat a kö ra -
la kú ját szó hely po rond já ra,105 mint a sze rep lôk.

A 2005-ben ké szült Anyám or ra cí mû elôadást

Pin tér Bé la és Tár su la ta A sü te mé nyek ki rály nô jé nek
dísz le té ben mu tat ta be. Ugyanaz a krá ter szín ház
tá rul elénk, mely nek pe re mén azok a né zôk fog lal -
nak he lyet, akik leg szí ve seb ben ma dár táv lat ból
figyel nék az ese mé nye ket.106 A Szen ti vá né ji álom -
ra em lé kez te tô ese mé nyek ugyanúgy a for gó cir ku -
szi po ron don zaj la nak, mint ko ráb ban a Ko sár csa -
lád tör té ne te. Itt vi szont a po rond ké pes ki bil le ni
víz szin tes ten ge lyé bôl és úgy fo rog ni, s bil le né se -
kor fel tá rul elôt tünk a sem mi sö tét sé ge.107 A sze -
rep lôk alatt te hát inog a ta laj, könnyen a pad ló alá
csúsz hat nak,108 be le a sö tét ség be, Dan te pok lá ba.
A tá nyér for gó ra épí tett szín pad al kal ma zá sa te hát
az elôadás tör té ne té bôl fa kad: az álom és az éb ren -
lét köz ti ha tár el mo só dó sát, bi zony ta lan sá got kí -
ván ja ér zé kel tet ni, hogy a sze rep lôk nem áll nak biz -
tos láb bal a ta la jon, bár mi kor el buk hat nak, ki rán -
gat hat ják aló luk a biz tos nak hitt ta lajt, s ez zel egy
újabb álom vi lág ba ke rül het nek.

Az Ár va csil lag föl dön kí vü liek kel tar kí tott tör té -
ne te is kör szín pa don kap he lyet, ám itt a szín pad
már nem csak ki bil le nés re, ha nem felemel ke dés re
és le süllye dés re is ké pes. Tört fény 100.000 Her -
ceg nô és Fa gyott Am mó nia 4 egy kör gyû rûn ér kez -
nek a ma gas ból, mely a Föld re, a szín pad ra ér kez -
ve tö ké le te sen il lesz ke dik a kö zép sô po rond dal. Az
Ár va csil lag és a Föld egy da rab ká ja egy más sal egye -
sül ve tö ké le te sen sík te re pet al kot nak. Ez az egy -
ség egy faj ta frics ka a mai vi lág ra néz ve, hogy ál lan -
dóan a föl dön kí vü li éle tet haj ku rásszuk, ku tat juk,
ahe lyett, hogy tel jes éle tet él nénk.

A fron tá lis né zô tér és szín pad kép el ren de zés nél
kü lön le ges szín pad tech ni kai elem nek a ko csi sze rû
emel vé nyek te kint he tôek, me lyek al kal ma zá sá ra el -
sô sor ban a Tün dök lô kö zép szer ben és a Gyé vus ká -
ban ke rül sor, ahol a sze rep lô ket az emel vény re ál -
lít va húz zák át egyik ol dal ról a má sik ra.

Já ték a fé nyek kel

in tér Bé la elôadá sai nak ar vi su rás örök sé ge a
moz gás fon tos sá ga mel lett a fénnyel va ló já ték
is, amely a kü lön bö zô szí nû fé nyek és az árny -

já ték al kal ma zá sá val fo koz zák a szín pad szür rea li -
tás ba ol va dó, me se sze rû vi lá gát.
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prob lé máit, kép zel gé seit és az eset le ges kö vet kez -
mé nye ket kí ván ja le lep lez ni.

A so ha vissza nem té rô elôadá sá ban elô ször egy
csó ko ló zó párt lá tunk a vö rös bár sony füg göny elôtt.
A füg göny szét hú zá sa után ki de rül, hogy va ló já ban
az egész szín pa dot vö rös füg göny ke re te zi, mely
igen csak nyo masz tó, ful lasz tó ha tást kelt. A vö rös
szín nel ha tá rolt tér a szo cia liz mus vi lá gát hi va tott
meg je le ní te ni, me lyet az elv tár sak „baj tár sias sá ga”
ha tott át. A ne héz bár sony füg göny azon ban a mély -
be zu han, mi kor ki de rül, hogy Kuncz Ni ko lett ön -
gyil kos sá got kö ve tett el, mert nem tud ta túl ten ni
ma gát a baj tár sak ál tal oko zott megaláz ta tá son. Az
ural ko dó és fé lel me tes ren det szim bo li zá ló füg göny
le hul lá sa után a sze rep lôk éle te fel bo rul – a sze re -
tôk kap cso la tá ra fény de rül, a meg csalt férj egy re
ke mé nyebb dro gok után nyúl és be kö vet ke zik egy
ha lá los ka taszt ró fa is. A ko ráb bi rend szer te hát el -
bu kik, de ami utá na jön, az se sok kal fé nye sebb: a
fa lak fe ke ték, csu pán a si va ta got sti li zá ló pad ló és
a pál ma fák vi lá gí ta nak sár gán, de ami kö rület tük
van, az a ma ga a sö tét üres ség, mely el nye li a fényt.
A füg göny te hát a ko ráb bi kor szak bu ká sát és a jö -
vô be li re mény te len sé get áb rá zol ja.

Ze ne kar a szín pa don

szín pad ra felül tet ve a ze né szek vagy ép pen a
tel jes ze ne kar nem csak a lát vány vi lág ré szét ké -
pe zik, ha nem sok szor fon tos dra ma tur giai

funk ciót töl te nek be. Ilyen pél dául a már so kat em -
le ge tett Gyé vus ka elôadás ban a fe hér vá szon mö -
gött el he lye zett ze ne kar, mely nek tag jai kö zül csu -
pán a kar mes ter te kin télyt pa ran cso ló ár nyé kát lát -
juk a vá szon ra ve tül ve. A Pa raszt ope rá ban azon ban
a tel jes ze ne kart lát ni vél jük, s a ze né szek a szí né -
szek hez ha son ló, el ron gyo so dott mun kás jel mezt
vi sel ve ját sza nak Han delt a szín pad jobb ol da lán.
A dé mon gyer me kei ben a ze ne kar szin tén ré sze lesz
az elôadás világá nak azál tal, hogy ke le ti masz ko -
kat vi sel ve ül és ját szik. A Kor csu lá ban pe dig a ze -
né szek ma guk a szí né szek lesz nek, ôk ül nek a dob
és a szin te tizá tor mö gé, il let ve ját sza nak gi tá ron,
fenn a magasban.

Gya ko ri megol dás Pin tér nél, hogy a szín pa don
a ze né sze ket egy ma gas, lét ra sze rû emel vé nyen he -
lye zi el. Az Anyám or rá ban két an gyal ru hás és masz -
kos lény fu vo lá zik fent a ma gas ban, így tény leg az

az ér ze tünk tá mad, mint ha éte ri mu zsi kát hal la nánk,
és amit lá tunk nem csak, hogy ha son lít Shakes peare
Szen ti vá né ji ál má ra, ha nem tény leg egy pász tor já -
ték. A Szu tyok elôadá sá ban is Ké mén czy An tal vé -
gig lát ha tóan, a lét rán ül ve kí sé ri az elôadá sát fu ru -
lyá já val. A ze né szek te hát szer ve sen beépül nek az
elôadás lát vány vi lá gá ba és gyak ran a tör té net be is.

Szín pad tech ni ka

in tér ren de zé sei nél a lát vány vi lág megal ko tá -
sá ban fon tos sze rep pel bír a szín pad for ma ki -
vá lasz tá sa és a kü lön bö zô szín pad tech ni kai

megol dá sok al kal ma zá sa. Pin tér a lát vány fon tos -
sá gá ról al ko tott ren de zôi kon cep ció ját leg szem lé -
le te seb ben azok az elôadá sok tük rö zik, me lyek spe -
ciá lis kör szín pa dot al kal maz nak.

Az el sô ilyen elôadás A sü te mé nyek ki rály nô je
volt, mely ben a Ko sár csa lád éle te egy for gó szín pa -
don ele ve ne dett meg. A for gó szín pad tör té ne te
1758-ra ve zet he tô vissza, mi kor (va ló szí nû leg) Na -
mi ki So zó, hí res ka bu ki szer zô meg ter vez te az el sô
ilyen szín pa dot. A ka bu ki szín ház ban a for gó szín -
pad egy ten gely re erô sí tett kör lap ból állt, me lyet
em be ri erô vel haj tot tak.103 Ez tör té nik eb ben az
elôadás ban is: a szín pa dot egy szar vas mar há ra ha -
son lí tó szörny szü lött hajt ja, húz za kör be-kör be, aki
nem más, mint a csa lád fô, Ko sár Ist ván. Pin tér Béla
a kép vi lág gal ope rál va köz vet le nül is meg je le ní ti
azt, amit a hét éves kis lány, Eri ke ál lan dóan mondo -
gat az ap já ról, hogy „egész ál ló nap dol go zik, mint a
mar ha, mint a ba rom, mint az ál lat”. Az apu ka igavonó
ba rom ként va ló kör be-kör be moz gá sa a ma lom és
a so ha vé get nem érô, az ér tel met len mun ka ké pét
idé zi fel, il let ve azt is jel ké pez he ti, hogy a szín padon
ál ló sze rep lôk egy ma lom ban ôröl nek, sor suk ugyan -
at tól, a szín pa dot és az éle tü ket meg ha tá ro zó és
moz gás ban tar tó erô tôl, vagyis sze mély tôl függ.

Az elôadás egy pont ján a szín pad vá rat la nul
megáll és Ko sár Ist ván le vet ve ál la ti jel me zét alez -
re des ként lép fel a szín pad ra. Ko sár elv társ csa lád -
fô ként ret te gés ben tart ja egész ro kon sá gát, egész -
nap dol go zik, mint a ba rom, majd ha za jön és in ni
kezd. Sze rin te, ha ô nem vol na, ak kor megáll na itt
min den, de ab ban a pil la nat ban, ahogy ezt ki mond -
ja, a for gó szín pad új ra moz gás ba len dül. Az ön ha -
zug ság le lep le zé sé nek me ta fo ri kus pil la na ta ez: Ko -
sár Ist ván kiesik az is te ni, csa lád fôi po zí ció ból, lát -

103 SZÁN TAI Edi na: Tér dra ma tur gia a klasszi kus japán szín ház ban. Ko runk. 2009, XX. évf. 1. sz. in http://epa .oszk. -
hu/00400/00458/00145/szan ta i.html. Le töl tés dá tu ma: 2013. ja nuár 25.

104 CSÁ KI Ju dit, Kür tô já ték, Ma gyar Na rancs, 2004. no vem ber 11, 38.
105 TAR JÁN Ta más, Me re dély, Nép sza va, 2004. no vem ber 30, 8.
106 BA LOGH Ti bor, A móc csont ko vács mû hi bá ja, Cri ti cai La pok, 2005. de cem ber, 14.
107 BA LOGH Ti bor, A móc csont ko vács mû hi bá ja, Cri ti cai La pok, 2005. de cem ber, 14.
108 ZAP PE Lász ló, Kók le rok és pan cse rok, Szín ház, 2005. de cem ber, 9–10.
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dé se rá vi lá gít a mon da ni va ló két ar cú sá gá ra. Ahogy
Brecht nél a V-ef fek tek, úgy Pin tér Bé lá nál az ének -
be széd te hát az szol gál ja, hogy meg vál toz tas sa az
ész le lés mód ját, a meg szo kot tat szo kat lan szín ben
tûn tes se fel, s en nek ered mé nye kép pen új be lá tás -
ra kény sze rít sen.110

Az ének be széd mel lett ter mé sze te sen fon tos sze -
re pet kap ma ga az ének is, mint azt ko ráb ban lát -
tuk, eh hez vi szont nem fel tét le nül pá ro sul tö ké le -
tes ének tu dás. A Pin tér Bé la és Tár su la ta ko ránt sem
kép zett han gú, gyé mánt tor kú éne kes-szí né szek -
bôl áll, sok kal in kább kép zet len, csi szo lat lan han -
gok ból. Per sze van nak ki vé te lek, mint pél dául a
Szín ház- és Film mû vé sze ti Egye te men ze nés osz -
tályt vég zett Ro szik Hel la és Frie den thal Zol tán.
Füg get le nül et tôl nem szá mít, hogy ki mi lyen adott -
ság gal és elô kép zett ség gel ren del ke zik, min den ki
ugyanúgy éne kel nép dalt, pop slá gert vagy ép pen
ope rát. A han gi adott ság he lyett sok kal fon to sabb
té nye zô vé vá lik az a nyers, ter mé sze tes erô, ami a
szí né szek bôl árad. Emel lett a profi és ama tôr han -
gok egy más mel lé ál lí tá sa egy kü lön já ték ra ad le -
he tô sé get, ké pes ér zé kel tet ni a sze rep lôk köz ti kü -
lönb sé get, hu mor for rás sá vál hat, de dra ma tur giai
funk ciót is be tölt het, ahogy azt a Tün dök lô kö zép -
szer cí mû elôadás pél dá ja is mu tat ja. Az elôadás egy
ama tôr szín tár su lat pró ba fo lya ma tát kö ve ti vé gig,
mely so rán ki de rül, hogy a te het ség te len nek tû nô
szí nész nô, va ló já ban gyé mánt tor kú éne kes nô. Ép -
pen ezért rög tön be le vág nak egy ope ra e lô a dás lét -
re ho zá sá ba, ami nek nem min den ki örül, hi szen
van nak, akik nem tud nak éne kel ni.

Ahogy Tom pa And rea kri ti ká já ban ol vas hat -
juk,111 a profi és ama tôr han gok kal foly ta tott já ték
már a ’70-es évek ben meg je lent a nagy ope ra ren -
de zôi re for mok ban, majd a ’90-es évek szín há za
vég képp le szá molt a Tö ké le tes ség szín há zá nak esz -
mé nyé vel, mely ben a pa rá nyi nak szá mí tó né zô cso -
dál ja és mél tat ja a Szí nészt. A ’90-es évek tár sa dal -
mi vál to zá sai val pár hu za mo san, a szín ház is a te -
kin tély el vû ség meg dön té séért, a ki vá lasz tot tak mû -
vé sze té nek el tör lé séért fá ra do zott. Elin dult te hát
egy új fo lya mat, mely nek ré sze ként sor ra lép tek fel

a szín pad ra az ama tôr, úgy mond ci vil em be rek a
profik mel lé – Mar tha ler a Szép mol nár lány cí mû
Schu bert-dal cik lu sá ban pél dául egy más mel lett szó -
lal nak meg kép zett és kép zet len han gok. Meg szû -
nik a szín ház szent sé ge, ugyanolyan át la gos hellyé
vá lik, mint bár me lyik más épü let és kiala kul az a
já ték mód is, amit a kri ti ka alul ját szás nak ne vez.
Pin tér Bé la elôadá sá ban ez zel ope rál: dal ra fa kad -
nak a kar cos, né ha fül sér tô han gú szí né szek, mi -
köz ben mel let tük egy iga zi ope ra éne kes, Her cze -
nik An na ki vág ja a ma gas C-t. De a da rab sze rint
kö zép sze rû nek szá mí tó szí né szek si ke re sen meg -
fé lem lí tik a tün dök lô csil la got, aki in kább el nyom -
ja hang ját és alul ját szás ba kezd.

A szí né szek moz gá sát a sti li zált ság jel lem zi legin -
kább a pin té ri for ma ká non ban. A szí né szek gyak -
ran las sít va, gon do san ki mér ve, szer tar tás sze rûen
haj ta nak vég re egy-egy moz du lat sort. Ilyen pél dául
a Szu tyok cí mû elôadás ban a bú za ka szá lás, a Pa -
raszt ope rá ban a ge reb lyé zés, A sü te mé nyek ki rály -
nô jé ben az iga vo nó ba rom kör be-kör be já rá sa és az
anya vissza té rô gör csös rán ga tó zá sai. A Gyé vus ka
sze rep lôi pe dig csu pán ol dal irány ban tud nak ha -
lad ni, s min den egyes moz du la tuk ban van va la mi
báb sze rû,112 mely a túl sá go san hang sú lyo zott gesz -
tu sok nak, a mi mi kát kieme lô fe hér re me szelt arc -
nak és a szo bor rá ma ga sí tó ko tor nu sok nak kö szön -
he tô. Ha son ló báb-, szo bor sze rû ség ta pasz tal ha tó
a Tün dök lô kö zép szer elôadá sá ban is: a ko csin be -
gu ru ló szí né szek szo bor cso port tá me re ved nek,
báb sze rû sé gü ket pe dig túl zó jel me zük és pi ros pozs -
gás ar cuk erô sí ti fel.113 De egy konk rét báb, a pa -
la csin ta sü tôs Vi téz Lász ló is megele ve ne dik a szín -
pa don. A so ha vissza nem té rô pa pír ból ki vá gott dísz -
le tei ben pe dig a moz gás is szin te két di men ziós sá
vá lik, a Kor csu la elôadá sá ban pe dig a szí né szek el -
jut nak a moz du lat lan ság szín há záig: egy más sal
szin te alig lép nek in terak ció ba, ha mégis meg te -
szik, csak a fe jü ket for dít ják el, tes tük to vább ra is
a né zôk fe lé irá nyul, így ugyan csak a két di men zi -
ós ság vá lik rá juk jel lem zô vé.

A sti li zá lás mel lett a szí né szek gyak ran „a ke ve -
sebb, né ha több” sza bályt fel rúg va, a túl zás esz kö -

122

Az Öl, bu tít elôadá sá ban az al ko ho lis ta férfinak,
Mik lós nak a hal lu ci ná ció ját, má mo ros ví zió ját kel -
tik élet re a fé nyek: a fe hér vá szon elô ször ró zsa szín -
be bo rul, mi kor a ki rály lá nyok fel kí nál koz nak Mik -
lós nak, majd mi kor a férfit le tar tóz tat ja Stars ky és
Hutch, a hát tér kék re vált, de a szín pad ugyanúgy
zöld fény ben úszik. A szí nes vi lá gí tás a Ha lál fel tû -
né sé vel szû nik meg: a szín pad ra sö tét ség bo rul, csu -
pán egy reflek tor vi lá gít ja meg a hô sün ket. Eb ben
a ko mor meg vi lá gí tás ban ját szód nak le az elôadás
to váb bi je le ne tei, a te me tés és az álom ból va ló feléb -
re dés is. Hiá ba, a va ló élet nem ró zsa szín, ha nem
fe ke te. A Kór ház- Ba kony ban a fé nyek szin tén egy
me sei vi lá got kel te nek élet re. A ren de zôi ba lol da -
lon, a taj gai esz ki mó idill ben a ter mé szet tel va ló
eggyé vá lást zöld fénnyel, míg jobb ol da lon a ku -
bai élet fel fo ko zott, szen ve dé lyes, pezs gô éle tét vö -
rös fénnyel jel zik.

A me se sze rû sé get fo koz za A dé mon gyer me kei nek
ál lan dó szín vál tó hát te re is. Ugyanak kor dra ma tur -
giai felada tot is el lát: a tör té net ben be kö vet ke zô at -
mosz fé ra vál to zá so kat, for du la to kat hi va tott tük röz -
ni. Így mi kor fel ke rül az anya fe jé re a dé mon maszk
és sor ke rül a felakasz tá sá ra, a szín pad vö rös fény -
ben iz zik. A sü te mé nyek ki rály nô jé ben is az in du la -
tok el sza ba du lá sá val, a tör té net ben be kö vet ke zett
for du lat tal – az apa ki vet kô zik ma gá ból és in ni kezd
– pár hu za mo san a szín pad vö rös fény be bo rul, mely
elô re ve tí ti az el ke rül he tet len nek lát szó tra gé diát. Ezt
erô sí ti fel, hogy eb ben pil la nat ban len dül új ra moz -
gás ba a kör szín pad is, amit ko ráb ban az apa, mint
iga vo nó ba rom hú zott kör be-kör be. A han gu lat fel -
fo ko zó dá sát, a kont roll el vesz té sét gyak ran vil lo gó
disz kó fény jel zi, pél dául a Né pi Rab lét ben és a Kor -
csu lá ban. A tör té net ben beállt for du la tot a szín pad
hir te len el sö té tí té sé vel, il let ve a hang sú lyos sze rep -
lô fej gép pel va ló meg vi lá gí tá sá val ér zé kel te tik pél -
dául a Tün dök lô kö zép szer ben, mi kor a sztár szí nész -
nôt pró bál ják meg sem mi sí te ni kol lé gái, s kü lön bö -
zô kok té lo kat, il let ve ci ga ret tá kat pró bál nak be le -
töm ni. Ez je le nik meg A se ho va ka pu já ban is: a
sö tét ben egye dül And rás lát szik, ki nek éle te nem
várt for du la tot vett, hi szen ko ráb bi hi tet len sé gét fel -
füg geszt ve be lép egy szek tá ba.

A szür rea li tást fo ko zó esz köz még az árny já ték
is, mely re Pin tér má so dik ren de zé sé ben, a Kór ház-
 Ba kony ban is lát ha tunk pél dát. A kór ház nôi öl tö -
zô jé ben a nô vé rek vet kô zé sé nek, majd el rab lá sá -

nak csu pán az árny já té ká nak le he tünk a szem ta -
núi, s ez el bi zony ta la ní tó erô vel bír ar ra néz ve, hogy
va jon a je le net va ló ban meg tör tént-e, vagy csu pán
a be tyá rok kép ze le te kel tet te élet re. Emel lett a ha -
lott nak hitt apa is elô ször árny ként je le nik meg,
majd át tör ve a vász non a ma ga tel jes va ló já ban is.
Az Öl, bu tít ban a me sei vi lá got erô sí ti fel a hát tér -
vá szon ra ve tí tett tüs kés fa és a ke rék agyú sár kány
ké pe is, me lyet a sár kány ál tal fog va tar tott ki rály -
lá nyok je le ne té ben lá tunk. Nem utol só sor ban pe -
dig a Gyé vus ká ban is lát ha tunk pél dát az árny já ték
esz kö zé re: a kar mes ter meg ket tô zô dött ké pét lát -
juk ki ve tít ve a fe hér vász non, ami azt az ér ze tet kel -
ti, mint ha nem csak a ze ne kart, ha nem a szín pa di
tör té né se ket is egy szer re irá nyí ta ná.

A szí né szi já ték

in tér Bé la for ma ká non ja együtt jár egy meg ha -
tá ro zott szí né szi já ték stí lus sal is, mely a mozgás-,
hang- és gesz tus hasz ná lat ban vá lik sa ját sá gos -

sá. A 2002-ben be mu ta tott Pa raszt ope ra után az
elôadá sok gya ko ri esz kö zé vé vált az ének be széd
hasz ná la ta. Az ének be széd (re ci ta ti vo) az ének és a
be széd közt el he lyez ke dô vo ká lis ze ne, mely pon -
to san kö ve ti a szö veg rit mu sát és lej té sét. A 17–18.
szá za di ope rák fon tos ele me a re ci ta ti vo, mely nek
két tí pu sa van: az egy sze rû, ak kord kí sé re tes re ci ta -
ti vo sec co és a dal la mo sabb, ze ne kar kí sé re tes re ci -
ta ti vo ac com pa gna to.109 Az Anyám or rá ban fu vo la és
zon go ra, a Kor csu lá ban zon go ra és gi tár, a Tün dök -
lô kö zép szer ben pe dig zon go ra kí sé ri a sze rep lôk
ének be szé dét. Min den eset ben a szö veg rit mu sa ha -
tá roz za meg a dal la mot, s nem pe dig for dít va. Az
ének be széd al kal ma zá sa Pin tér elôadá sai ban elô -
ször ne vet sé ges nek tû nik, majd kon zek vens hasz -
ná la ta ter mé sze tes sé és egyér tel mû vé te szi. Van nak
dol gok, me lyek rôl egy hét köz na pi pár be széd so -
rán nem ven nénk tu do mást, de az ének be széd ha -
tá sá ra felfigye lünk rá juk. A re ci ta ti vo ké pes más
szem mel lát tat ni a dol go kat és kiemel ni a mon da -
ni va ló ko mi kus, vagy épp tra gi kus ol da lát. Pél dául
a Kor csu lá ban a két he te ro sze xuá lis nak hitt férfi sze -
rel mi val lo má sa, akik va ló já ban nem vágy nak más -
ra, mint hogy együtt sé tál ja nak fel Vi seg rá don a Fel -
leg vár ba, vagy a Pa raszt ope rá ban a menny asszony
ta va szi uj jon gá sa és az Ál lo más fô nök al ko ho liz mu -
sá ról foly ta tott be szél ge tés ének be széd be va ló sze -

109 BECK Mi hály és PESCH KA Vil mos szerk., Aka dé miai Kis le xi kon L-Z, Bu da pest, Aka dé miai Kiadó, 1990, 498.

110 KÉ KE SI KUN Ár pád, A ren de zés szín há za, Bu da pest, Osiris Kiadó, 2007, 176.
111 TOM PA And rea, Ars po e ti ca. Elôad ja: Pin tér Bé la és Tár su la ta, in http://www.szin haz. net/in dex.php?op ti on=com_con -

tent&view=ar tic le&id=35920: ars- po e ti ca -e lad ja- pin ter- be la -es -ar su la ta&ca tid=13: szin ha zon li ne&Ite mid=16. Le töl -
tés dá tu ma: 2013. ja nuár 25.

112 KOL TAI Ta más, Don ka nya ro pe ra, Élet és Iro da lom, 2003. no vem ber 28, 27.
113 BÓ TA Gá bor, A tün dök lô kö zép szer tob zó dá sa, in http://www.nep sza va. hu/ar tic les/ar tic le.php?id=395962. Le töl tés dá -

tu ma: 2013. feb ruár 6.
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tör té ne tek, a prob lé mák kal küz dô em ber ké pe, az
es kü vô, a lel ki és fizi kai ér te lem ben vett erô szak,
il let ve a közéle ti prob lé mák. Szö ve geit át hat ják a
ma gas- és mély kul tú rá ból vett in ter tex tu á lis uta lá -
sok és a me se ele mek is. Idô ke ze lé sét a li nea ri tás
he lyett a pár hu za mos szer kesz tés, a filme kre jel -
lem zô mon tázs és flash back tech ni ka, az álom és a
va ló ság el len tét pár ja ha tá roz za meg.

A má so dik szem pont ma ga a ren de zés volt,
mely nek alap je gye ként a min dent – szce ni kát, jel -
mezt, moz gást, be szé det – átita tó arc hai kus és giccs
összeüt köz te té sét ha tá roz tam meg. Fon tos nak tar -
tot tam le szö gez ni, hogy Pin tér nek nem az a cél ja,
hogy ér ték íté le tet mond jon az arc hai kus és a giccs,
a né pi és pop kul tú ra fe lett, ha nem hogy fel mu tas -
sa, mai vi lá gunk ban e két esz té ti kai ka te gó ria tel -
je sen össze forrt egy más sal. Ren de zôi el kép ze lé sé -
nek má sik alap vo ná sa az el len té tes vi lá gok egy más -
ra mon tí ro zá sa: kü lön bö zô vi lá gok, mû fa jok és ze -
nei stí lu sok ke ve red nek elôadá sai ban. Pin tér
ren de zé sei nek fon tos ele me még a hu mor, a ne ve -
tés, a prob lé mák kal és az élet ke gyet len sé gé vel va -
ló szem be sí tés, egy kul ti kus kö zös ség, s an nak ri -
tuá lis nyel vé nek a be mu ta tá sa. E jel lem zôk alap ján
ne vez tem Pin tér szer zôi szín há zát A ne ve tés szín há -
zá nak, Gyó gyí tó ke gyet len és a Szak rá lis szín ház nak.
En nek alá tá masz tá sa ér de ké ben felidéz tem, il let ve
meg vizs gál tam, mi ben és mennyi ben fe lel meg Bah -
tyin kar ne vál szem lé le té nek, Ar taud a ke gyet len ség
szín há zá ról és Gro tows ki a ri tuá lis szín ház ról al -
ko tott kon cep ció já nak. Emel lett rá mu tat tam, hogy
ho gyan je le nik meg a ke le ti filo zófia és szín ház ha -
tá sa egyes elôadá sok dísz le tén, jel me zén, dra ma -
tur giá ján és a szí né szi já té kon.

Har ma dik lé pés ként a lát vány vi lág gal fog lal koz -
tam. Pin tér Bé la és Tár su la ta elôadá sai ban nin cse -
nek mo nu men tá lis, va ló ság hû ség re tö rek vô dísz -
le tek és kel lé kek, a szín pad kép re a sti li zált ság, a va -

ló ság tól elemelt, két di men ziós dísz let ele mek hasz -
ná la ta, egy má sik vi lá got le lep le zô füg göny al kal -
ma zá sa, báb sze rû, a mé re te ket fel na gyí tó, az ará -
nyo kat el tor zí tó jel me zek, maszk sze rû smin kek, il -
let ve a fénnyel és a szín pad tech ni ká val va ló já ték a
jel lem zô.

Vé gül megál la pí tot tam, hogy a szí né szi já té kon
is felis mer he tôek a pin tér bé lás je gyek. A 2002-ben
be mu ta tott Pa raszt ope ra után az elôadá sok gya ko -
ri ele mé vé vált az ének be széd hasz ná la ta, mely nek
funk ció ja, Brecht V-ef fekt jé hez ha son lóan az, hogy
meg vál toz tas sa az ész le lés mód ját, a meg szo kot tat
szo kat lan szín ben tûn tes se fel, s en nek ered mé nye -
kép pen új be lá tás ra kény sze rít sen. Pin tér ren de zé -
sei ben kü lön ját szik az zal, hogy profi és ama tôr
han go kat szó lal tat meg, kép zett ség tôl és adott ság -
tól füg get le nül min den ki éne kel pop slá gert és ope -
rát. A szí né szek moz gá sá ra és gesz tu sai ra pe dig a
sti li zált ság, a szer tar tás sze rû ség, a ki mért ség és a
túl zás a jel lem zô. Pin tér szí né szei nem is me rik a
mér té ket, a meg le pett em ber nek tény leg tát va ma -
rad a szá ja és hát ra tán to ro dik.

A fel so rolt for ma je gye ket az elôadá sok ból vett
pél dák kal tá masz tot tam alá, me lyek bi zo nyít ják,
hogy Pin tér Bé la va ló ban ren del ke zik egy egy sé ges,
az elôadá sai ról leol vas ha tó for ma nyelv vel. Mint
min den for ma ká non, a pin té ri is vissza té rô ele mek -
kel és je gyek kel ope rál, de ez nem azt je len ti, hogy
az egy han gú ság és az önis mét lés csap dá já ba es ne,
ahogy a szak kri ti ka ál lít ja, hi szen ahogy Thu ró czy
Sza bolcs is mond ja, „olyan nincs, hogy önis mét lés.
Ilyen ala pon bár kit be le het zár ni há rom mon dat -
ba. Kau ris mä ki nem önis mé tel? Vagy Cas sa ve tes,
Fass bin der? És Mo há csi, Ascher? Ép pen az a fan -
tasz ti kus, ami kor lá tok va la mi bôl há rom koc kát
vagy két je le ne tet, és tu dom, hogy ezt ki ren dez te.
A felis mer he tô ség véd jegy”,116 s Pin tér for ma ká -
non ja bi zony felis mer he tô.
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zé hez nyúl nak. Pin tér elôadá sá ban a moz gá sok, a
gesz tu sok és a mi mi ka ter mé szet el le ne sen hat nak
túl zott hang sú lyo zá suk és kieme lé sük ré vén: a meg -
le pett em ber nek tény leg tát va ma rad a szá ja és a
meg döb be nés tôl hát rál ni kezd, mint A 42. hét cí -
mû elôadá sá ban az apa, ki nek lá nya egy idôs ro -
cker rel ál lít ha za egy reg gel. A fé le lem tôl it tas em -
ber or di bál, fel-a lá ro han gál, föl dön fet reng, mint
az Öl, bu tít al ko ho lis tá ja, az ôrült nô a szok nyá ját
mor zsol ja, ha ját té pi és ért he tet le nül üvölt, mint az
Öl, bu tít egyik gyá szo ló ja, a dep ressziós em ber pe -
dig tel je sen be las sul, szin te szo bor rá me red ve ül
sze mét a kö zön ség re me reszt ve, mint a Kor csu la ha -
lá los be teg ség tôl szen ve dô va ká ció zó ja. A szí né szek
já té ka te hát ko mi kus sá vá lik, ahogy pró bál ják a
ren del ke zé sük re ál ló min den esz köz zel – hang gal,
moz gás sal, gesz tus sal, mi mi ká val – le ké pez ni egy
ôrült, egy dep ressziós, egy ret te gô vagy ép pen egy
meg le pett em ber reak cióit. Ko mi kus, ahogy túl -
játsz va, szí nész ked ve pró bál ják le má sol ni eze ket az
élet bôl vett ala ko kat, mert en nek ered mé nye kép -
pen a tes tük egy egy sze rû gé pe zet té vá lik, mely au -
to ma ti ku san pró bál ja le ké pez ni a va ló sá got. S ez
Berg son sze rint114 ki vé tel nél kül min dig ko mi kus.

A szí né szek hang juk kal foly ta tott já té ká ra is a
túl zás, a tor zí tás a jel lem zô. Gyak ran el vál toz ta tott,
tor zí tott hang gal ját sza nak vé gig egy elôadást, pél -
dául az Ár va csil lag föl dön kí vü li Er zsi ké jét ala kí tó
Bár dos And rea ma gas han gon, ak cen tus sal be szél
vé gig, Sza mo si Zsófi pe dig be széd hi bát imi tál va
játssza a Szu tyok cí mû elôadás fô sze rep lô jét, Ró zsit.
Emel lett a táj szó lás sal és az ak cen tus sal va ló já ték
a jel lem zô az elôadá sok ra: A se ho va ka pu já ban Deák
Ta más be szél íze sen né pies ke dô figu rá já nak ala kí -
tá sa köz ben, a Tün dök lô kö zép szer ben Enyedi Éva
a kí nai, míg a Szu tyok ban a ci gány nyel vet, be széd -
mó dot imi tál ja.

Nem utol só sor ban pe dig a szí né szi já té kon fel -
fe dez het jük Brecht ha tá sát is, mely el sô sor ban a szí -
né szek neut rá lis já té kán érez he tô. Leg jobb pél da er -
re a Gyé vus ka cí mû elôadás, mely ben a szí né szek
ér ze lem men te sen, tá vol ba me re dô te kin tet tel, sti li -
zált moz gás sal ját sza nak. Az ala kok el vesz tik em -
ber sze rû sé gü ket, a tör té net jel zés ér té kû vé vá lik és
a hang súly a for má ra, a struk tú rá ra he lye zô dik át.115

Emel lett több szí nész kap még egy „V-ef fek tet” azál -
tal, hogy el len té tes ne mû sze rep be kell búj niuk, pél -
dául Koch had na gyot nô, míg a Ka rá dy ra ha son lí -

tó mû vész nôt férfi ala kít ja. A tör té net tôl va ló el tá -
vo lí tást, elide ge ní tést erô sí tik fel a da lok, il let ve a
ze ne kar szín pad ra ül te té se. A Gyé vus ká ban csu pán
a kar mes ter ár nyé kát lát juk a ki fe szí tett fe hér vász -
non, a Pa raszt ope rá ban vi szont az egész ze ne kart
lát ni jobb ol da lon, a Szu tyok és az Anyám or ra
elôadá sok ban pe dig ma ga sí tott, lét ra sze rû emel vé -
nye ken fog lal nak he lyet a fu vo lá sok, fu ru lyá sok.

A szí né szi já ték pin tér bé lás je gyei te hát a túl zás -
sal és a sti li zá ció val foly ta tott já ték ból, az ének be -
széd gya ko ri al kal ma zá sá ból és a brech ti ha tást tük -
rö zô ele mek bôl áll nak.

Össze fog la lás

z el múlt év ti ze dek, a szín há zi pa ra dig ma újí -
tói val fog lal ko zó tu do má nyos dis kur zu sa egy -
szer sem hoz ta fel pél da ként, s vet te gór csô alá

az al ter na tív szín ját szás meg ha tá ro zó alak já nak,
Pin tér Bé lá nak a mun kás sá gát. E hiány be töl té se
volt ta nul má nyom el sôd le ges cél ja: igye kez tem be -
bi zo nyí ta ni, hogy a ’90-es évek vé gé tôl a „mo há -
csiz mus”, a „Schil ling- sty le” és a „zsó té ri dák” mel -
lett a „pin té ri á dák” is lé te zô je len ség, hogy va ló ban
lé te zik egy könnyen felis mer he tô, Pin tér Bé lá ra jel -
lem zô for ma nyelv.

Ei nar Schle ef For ma ká non kont ra kon cep ció cí mû
esszé je alap ján elô ször defini ál tam a for ma ká non
fo gal mát, majd megál la pí tot tam, hogy Pin tér szer -
zôi szín há za tö ké le te sen meg fe lel a Schle ef ál tal fel -
vá zolt for ma ká no ni kri té riu mok nak. Pin tér nem -
csak ren de zi, ha nem ír ja és játssza is da rab jait,
emel lett ál lan dó al ko tó tár sak kal dol go zik, így va -
ló ban le het sé ges szá má ra egy egy sé ges ren de zôi
nyelv meg te rem té se.

A pin té ri for ma ká non el sô ele me ként a dra ma -
ti kus szö ve get, a dra ma tur giát vizs gál tam, mely nek
kap csán fel me rült a szín pa di szö veg és a kortárs
drá ma köz ti kü lönb ség kér dé se. Ar ra a kö vet kez -
te tés re ju tot tam, hogy Pin tér írói mun kás sá gát le -
het kri ti zál ni, fel le het ró ni a szö ve gek dra ma tur -
giai hi báit, azon ban azt már nem le het ta gad ni,
hogy szín pa di szö ve gei kortárs drá mák nak szá mí -
ta nak, s ezt a Drá mák cí mû kö te té nek meg je le né -
se is iga zol ja. Pin tér élet drá má kat ír, a ma gyar rög -
va ló sá got tár ja elénk a Par ti Nagy- fé le nyelv ron cso -
ló at ti tûd del. Kli sék bôl, ba ná lis frá zi sok ból épít ke -
zik, vissza té rô té mái kö zé tar toz nak a bib liai
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