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Pintér Béla (és Társulata)
formakánonja
Bevezetés

A

magyar színháztörténet elmúlt bô tíz évében
elsôsorban „a magyar színházi nyelv megújítójaként”1 számon tartott Zsótér Sándor, az
„(ön)reflexión alapuló irónia”2 nagymesterének tekintett Mohácsi János és „az állandó megújulásra
képes”3 Schilling Árpád formakánonjáról esett szó
a különbözô színházelméleti- és történeti írásokban. Zsótér Sándor a ’90-es években kezdte pályafutását, s a 2000-es évekre a „zsótérosság” már védjegynek4 számított. „A köznyelv zsótérosnak nevezi elôadásait, elismerve ezzel, hogy ô az egyetlen
rendezônk, aki erôs formakánon kialakításával radikálisan rákérdez újra meg újra a színházi paradigma értelmére.”5 Tanulmányok születtek, sôt még
egy szótár is készült a zsótéros jegyekrôl,6 melyek
leginkább a klasszikus szövegekhez való másfajta
megközelítésében, a realista játékmód azonosítási
mintáinak megszûnésével a színházértés- és élvezés aktusának a megváltozásában, a szikár jelrendszerek használatában és egy újfajta szerepmegfor-

málásban érhetôk tetten. Az ezredfordulóra kialakult a „mohácsizmus” is, melyre leginkább a szövegek átírása, a nyelvi ferdítések, a mûfaji sajátosságokhoz való újfajta viszony a jellemzô.7 Bár a kritikák szerint nincs egyértelmû „schillingizmus”,
vagy azonnal felismerhetô Schilling-style,8 Kiss
Gabriella Színházi projektek címû írásában bebizonyítja, hogy igenis lehet az újításokra törekvô rendezô elôadásaihoz egy meghatározott formakánon
felôl közelíteni.
A 2008-ban megjelent, Imre Zoltán szerkesztette
Alternatív Színháztörténetek. Alternatívok és Alternatívák címû tanulmánykötet az elmúlt fél évszázad
azon kezdeményezéseit vizsgálja, melyek a színházi
paradigma megújítására törekedtek, ezért többek
között Zsótér, Mohácsi és Schilling formakánonját
is tárgyalja. E kötetbôl viszont kimaradt az említett
rendezôkhöz hasonlóan egyedi és azonnal felismerhetô formanyelvvel rendelkezô, az utóbbi évtized alternatív színjátszásának meghatározó alakja, Pintér Béla.
Pintér Béla munkásságáról a színikritikusok
megosztóan vélekednek. Nevezték már Dr. Alter-
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natívnak9 és amatôrnek10 is, drámaírói képességét
illetôen egyaránt kapott dicsérô11 és elmarasztaló12
kritikát, rendezései pedig a szakrális, az archaikus,
a giccses, a neogagyi, a közhelyes, a groteszk és a
szürreális jelzôkkel forrtak össze. Sokan üdvözölték formai újításait, a színpadon megjelenô mûfaji
sokszínûséget és a népi kultúra értékeinek keveredését a tömegkultúra elemeivel, míg mások egyhangúsággal és önismétléssel vádolták. Az értékítélettôl függetlenül a kritikák viszont egy valamiben
megegyeznek: léteznek „pintérbélás” jegyek, azaz
„pintériádák”, melyeknek köszönhetôen „Pintér Béla színházában az ember nagyjában-egészében mindig tudja, mire számíthat. Stílusa teljesen egyedi és
azonnal felismerhetô”.13
Ennek ellenére még nem született olyan összefoglaló tanulmány, mely bemutatná és elemezné
Pintér Béla formakánonját. Elemzésem célja éppen
ezért az, hogy bebizonyítsam a „zsótériádák”-hoz
hasonlóan a „pintériádák” is létezô jelenség, mely
egy egységes, Pintér Bélára jellemzô rendezôi nyelvet, formakánont takar.

elôadást kellett kihagynom a társulat munkájának
tanulmányozása során. Az elôadások elemzéseihez
felhasználtam az elôadásokról készült videofelvételeket, fényképeket, plakátokat és a recenziókban
olvasható észrevételeket.
A pintéri formakánon meghatározásának elsô
lépéseként azt vizsgálom, hogy Pintér színpadi szövegei tekinthetôek-e kortárs drámának, mi a jellemzô szövegkezelésére, milyen visszatérô motívumokat, témákat, intertextuális utalásokat használ,
illetve milyen idôdramaturgiával dolgozik. Következô lépésként a rendezés, a színrevitel alappilléreit, formáit, alapvetô technikáit és a rájuk gyakorolt hatásokat veszem szemügyre, végül pedig a látványvilágot és a színészi játékot elemzem.
A formajegyek elemzése elôtt viszont fontosnak
tartom meghatározni, hogy pontosan mit is értünk
formakánon alatt. A fogalom definiálásakor Einar
Schleef Formakánon kontra koncepció címû esszéjére támaszkodom, s azt vizsgálom, hogy Pintér Béla mennyiben és hogyan felel meg a tanulmány által felállított formakánoni kritériumoknak.

Módszer

Formakánon definíció

ékesi Kun Árpád a Tükörképek lázadása címû
könyvének A reprezentáció játékai: A kilencvenes évek magyar rendezôi színháza fejezetében
leszögezi, hogy a kritika és a színháztudomány csak
akkor lesz képes megfelelni a ’90-es években megjelenô „új teatralitás elôadásainak komplex megközelítésmódokat igénylô elvárásainak, ha a benyomások rögzítése, illetve pusztán értékelése helyett
inkább az értelmezés feladatát tûzi ki céljául”.14 Ennek megfelelôen tanulmányomban saját elôadáselemzéseimre támaszkodva és az elôadásokból vett
példákon keresztül törekszem a pintérbélás jegyek
összegyûjtésére, a pintéri formakánon létezésének
bebizonyítására.
Pintér Béla és Társulata eddigi tizennyolc elôadása közül tizenhetet sikerült élôben vagy felvételrôl
megnéznem, így csupán a Párhuzamos óra címû

német rendezô, Einar Schleef esszéjében a formakánont a koncepció fogalmával összevetve
határozta meg. Bevallása szerint rendezôi pályafutása során egyetlen koncepcióval – mely nála
a színpadra állított mûhöz társított gondolatokat
jelenti – sem tudott azonosulni, ezért már elsô rendezésében is egy formakánon felállítására törekedett.15 Ennek elsô lépéseként birtokba kellett vennie a teret, meg kellett szabadulnia a Berliner Ensemble korábbi emblematikus alkotójának, Brechtnek a szellemétôl, mely áthatotta az egész színházat.
Így ahelyett, hogy kényelmesen helyet foglalt volna Brecht rendezôpultja mögött, számûzte ezt a
mágikus, kollégáit ámulatba ejtô deszkalapot és felszedette a színpadról a nagy elôd által lerakott szônyeget, hogy kiterítse a sajátját. A formakánon felállításának második lépéseként pedig a korábban
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egymástól erôteljesen elkülönített dramaturgiát,
színpadképet, jelmezt és rendezést kívánta egy kézben összpontosítani. Úgy vélte, erre azért van szükség, mert a korábbi formakánon összeállítására tett
kísérletek bukásának oka abban rejlett, hogy a dramaturgia, a színpadkép, a jelmez és a rendezés eltérôen viszonyultak a dolgokhoz és éppen ezért
nem jött/jöhetett létre ezen elemek egyesülése által egy egységes kép megteremtése.16 Kiss Gabriella szerint ez a mindent átfogó rendezôi munka egy
minél sokszínûbb, árnyalt és aprólékosan kidolgozott teátrális világ létrehozására törekszik.17
A Schleef által felállított követelményeknek tökéletesen megfelel a pályafutását az Arvisura Színházi Társaságban kezdô Pintér Béla. Az Arvisura kísérletezô törekvései a színház médiumának tartalmi és formai megújítására irányultak,18 s éppen
ezért az elôadásaikban háttérbe szorult a nyelv, s
helyette a mozgás, a zene, a tánc és a látvány került elôtérbe. Pintér Somogyi társulatában tanulta
meg a mûhelymunka és a mozgás fontosságát, de
a ’90-es évek közepére már saját elképzeléseit kívánta kifejezésre juttatni. Elsô önálló elôadásai még
a rendezôi ambícióval megáldott, volt arvisurás színészekbôl álló Picaro Mûvészeti Produkciós Mûhely és a Szkéné Színház neve alatt futottak, majd
a pályázatok elbírálásakor a könnyebb beazonosíthatás érdekében saját társulatot alapított. A társulat neve, a Pintér Béla és Társulata korántsem ötlettelenségrôl, hanem pontos megfogalmazásról árulkodik: Pintér Béla szerzôi színházával állunk szemben. A Schleef-féle formakánon definíciónak
megfelelôen Pintér igyekszik mindent egy kézben
tartani: ô írja és rendezi darabjait, emellett szerepel is bennük. Az egységes vízió megteremtése érdekében pedig mondhatni állandó alkotótársakkal
dolgozik, a díszlet és a jelmezek létrehozásában
Horgas Péter, Tamás Gábor és Benedek Mari, a zeneszerzésben pedig Darvas Benedek és Kéménczy

Antal segítette eddigi munkáját. Ennek eredményeképpen Pintérnek sikerült saját védjegyre szert tennie, mely az elmúlt tizenöt év elôadásairól könnyen
leolvasható.
Az egységes rendezôi nyelv megteremtése viszont
korántsem jelent egyhangúságot és önismétlést,
ahogy azt a kritikusok állítják. Bár az elôadások
ugyanazokkal az alapeszközökkel operálnak, az eltérô felhasználási módnak és a végtelennek tûnô variációs lehetôségeknek köszönhetôen képesek mindig
újat mutatni, új jelentést létrehozni. „Az ábécé is
csak A-tól Z-ig tart, csak ügyesen kell bánni vele.”19
Dramatikus szöveg, dramaturgia
Színpadi szöveg és /vagy kortárs dráma?

P

intér Béla az elmúlt tizenöt évben egyszer sem
vitt színre nagy klasszikust vagy épp kortárs
színdarabot, mert elmondása szerint számára a
legnagyobb kihívás, ha a semmibôl hozhat létre egy
elôadást.20 Mindig arról készít elôadást, ami épp a
legjobban érdekli, mert véleménye szerint „akkor
lehet szuggesztív egy elôadás, ha ôszinte, és fontos
annak, aki létrehozza. Nem érdekes témát kell választani, hanem olyat, ami foglalkoztatja, emészti
az embert.”21 Éppen ezért gyakran saját élettörténetét és fájdalmas emlékeit viszi színre, így például
a mennyasszonyával való szakítását a Népi Rablétben, édesapja halálakor érzett bûntudatát a Kórház-Bakonyban, alkoholproblémáit az Öl, butítban
és testvére szektába való belépését A sehova kapujában.22 Nem meglepô tehát, hogy elôadásainak
védjegyévé a kíméletlen ôszinteség vált. „Civilként
furdal a lelkiismeret, hogy »kiteregetem« családom
életét a színpadon, alkotóként viszont nyugodt vagyok: hiszem, hogy így szólhatok leghitelesebben
azokról a tipikus helyzetekrôl, amelyek mások számára is általános érvényûek.”23
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Bár Pintér saját életébôl, az ôt foglalkoztató témákból merít, darabjait mindig a színészeire írja,
rájuk építi az elôadásait, mely nem egy gesztus a
színészek felé, hanem szükségszerûség a mûhelymunkából fakadóan.24A színészek alkata, személyisége és saját élettörténetei befolyással bírnak a szerepek és a történetek megalkotására. Az elôadások
szövege a közös mûhelymunka eredménye: egy új
produkció elején, a színészekkel való elsô találkozáskor Pintér ismerteti az elôadás témáját, hogy honnan hová akar eljutni, milyen új kihívásokat lát benne; az elôadás lehetséges szövegének azonban csak
nyolc-tíz oldalát tartja még ekkor a kezében. A teljes szöveg a próbákon felmerülô ötletekbôl, javaslatokból születik meg.25 A Népi Rablét például Thuróczy Szabolcs elmondása szerint úgy született, hogy
Pintér csak az elôadás ívét találta ki,26 hogy egy esküvôvel kezdôdik, melyen a vôlegény az igen kimondása helyett levágja a mennyasszonya fejét,
majd a végén visszajön a halálfejes mennyasszony.
A köztes jeleneteket közösen találták ki. Az anyakönyvvezetô szövegét maga Thuróczy írta, több változatot is készített, melyek közül végül Pintér kiválasztott egyet. Az interjúkból tudjuk, hogy a Kaisers
Tv, Ungarn címû elôadás boldog befejezésének ötlete is a próbafolyamat során merült fel.27
Pintér Béla írói munkásságáról megoszlóan vélekednek a kritikusok. Molnár Gál Péter szerint
Pintér nem csupán rendezô, hanem drámaíró is,
amit a szakkritikai soha nem fog elismerni. „Besorol majd Schwajda György mellé, akinek hiába van
színpadon sikere, mivel csak színdarabokat ír, nem
minôsíttetik, vagy odateheti drámacsináló munkásságának dossziéit Babarczy László mellé, neki is
hiába van drámai életmûve: nem tekintik írónak,
színházi rendezô csupán.”28 Csáki Judit ellentétes
álláspontot képviselve gyakran felrója hibaként az
elôadások gyönge dramaturgia munkáját, melynek

oka véleménye szerint abban rejlik, hogy „Pintér
Béla föltehetôen nemigen tud írni, és nem alkalmaz
senkit arra a feladatra, hogy számos – originális és
színpadra való – gondolatát a megfelelô formába
öntse.”29 Koltai Tamás egyetért Csáki Judittal, szerinte „Murray-Smithhez hasonlóan Pintér sem tud
darabot írni, ô viszont tudomásom szerint nem is
állította az ellenkezôjét”.30
Oroszlán Anikó Zárt mûhelyek, nyitott perspektívák címû tanulmányában Pintér és Shakespeare között húz párhuzamot, hiszen ahogy Shakespearet, úgy Pintért sem kanonizálta saját irodalmi közege, kötetben olvasható drámái – A sütemények királynôje, A démon gyermekei – a különbözô
szövegverziókból, az elôadások után kerültek
nyomtatásba. Emellett, ahogy az Erzsébet-kori színházban, úgy Pintér elôadásainál sem merülhet fel
a szerzô kizárólagos autoritása, mert a dráma nem
az elôadást megelôzôen, hanem a mûhelymunka
során keletkezik, illetve a szerepek és a történetek
ugyanúgy a színészekre íródnak.31
Az elmúlt évtizedben a kritikusok heves vitákat
vívtak tehát arról, hogy Pintér szövegei drámáknak
tekinthetôek-e, s ô maga számon tartható-e drámaíróként. A vita egy tágabb, a kortárs dráma és a színpadi szöveg közti különbség kérdéskörébe ágyazódott bele, hogy pontosan mit is értünk a dráma fogalma alatt, jelen esetben mitôl tekinthetôek Pintér szövegei drámáknak. Patrice Pavis is a dráma
fogalmának problematikusságáról ír a Színházi szótár címû könyvében: „Egyre több gondot okoz
megkülönböztetni a drámai szöveget másfajta szövegektôl, mert a drámaírás aktuális irányzatai szerint bármely szöveg színpadra állítható, ennek szélsôséges esete – a telefonkönyv megrendezése – manapság tehát nem vicc és nem megvalósíthatatlan
feladat. Mindaz, ami a XX. századig a drámai szöveg ismérvei közé tartozott – a dialógus, a konflik-

tus, a drámai szituáció, az alak fogalma –, ma már
nem sine qua non kikötés egy színpadra szánt vagy
ott felhasznált szövegnél.”32
A dráma és a színpadi szöveg közötti különbség
meghatározását nehezíti az is, hogy az elôadások
szövegei gyakran közösségi alkotásként, hosszú
próbafolyamatok, helyzet- és improvizációs gyakorlatok, koncentrált mûhelymunkák során készülnek el, és az esetek többségében függetleníthetetlenek az elôadásoktól.33 Ilyenek többek között a
Kárpáti Péter nevével fémjelzett Titkos Társulat,
Bodó Viktor és Pintér Béla elôadásai is.
A szövegalkotás közösségi alkotásként34 aposztrofált formája felveti a szerzôség kérdését is, hogy kit
tekinthetünk a mûhelymunka során elkészült szöveg írójának. Ahogy korábban említettem, Pintér Béla és Társulata elôadásainak szövegei is a próbák folyamán, a közös munka során jönnek létre, a színlapon és a drámakötetekben azonban csak Pintér
Béla neve van feltüntetve, mint szerzô. Természetesen ez nem új jelenség, hiszen Molière és Shakespeare drámái ugyancsak közös mûhelymunkák során születtek, s a társulati tagok ugyanúgy hozzájárultak a megteremtésükhöz. Azonban mindig szükség van egy szerzôre, hiszen a „szerzôi név bizonyos
értelemben a szövegek határain mozog, elválasztja
ôket, letapogatja széleiket, kifejezésre juttatja vagy
legalábbis jellemzi létezésmódjukat. Manifesztálja a
diskurzus bizonyos csoportjainak jelenlétét és
visszautal arra, hogy e diskurzus milyen státust foglal el egy adott társadalmon és kultúrán belül.”35
Az elmúlt években Pintér Béla nemcsak színházcsinálóként, rendezôként határozza meg magát, hanem drámaíróként is. Erre minden oka meg is van,
hiszen 2005-ben A sütemények királynôje,36 2008-

ban pedig A démon gyermekei jelent meg kötetben,37
a Szutyok címû elôadásával pedig a XI. Pécsi Országos Színházi Találkozón elnyerte a legjobb színpadi szövegért járó díjat, majd meg is jelent nyomatatásban a német Teather der Zeit színházi újság drámamellékletében. Idén áprilisban pedig
kiadták elsô drámakötetét,38 mely nyolc elôadásának a szövegét tartalmazza.
Emellett Pintér Parasztopera és A sütemények királynôje címû elôadásait többen fel is dolgozták már.
A Parasztoperát Mohácsi János a Pécsi Nemzeti Színházban, Szikszai Rémusz a temesvári Csiky Gergely
Állami Magyar Színházban, Porogi Dorka a Marosvásárhelyi Mûvészeti Egyetemen, Földes Tamás pedig
a Budapesti Operettszínházban vitte színre. A feldolgozások közül Mohácsi Parasztoperája emelkedik
ki, mely a 2011-es POSZT-on el is nyerte a legjobb
rendezésnek járó díjat. Mohácsi elôadásában eltûnik a pintéri rendezés fô jellegzetessége, a balladai
homály, sokkal „inkább stilizált, nagyon mai színjátékot mutat.”39 A drámaiság helyett a nevettetés,
a szórakoztatás lesz hangsúlyos,40 s persze elmaradhatatlanul jelen van a Mohácsi-féle szócsûrés-csavarás. Ennek megfelelôen az Állomásfônök nem azt
mondja, hogy „fogsz te még elôttem térden csúszva mászni”, hanem, hogy térden csúszva csúszni.41
A Parasztopera mellett A sütemények királynôje
is több feldolgozást megért már. Elôször a zalaegerszegi Griff Bábszínházban rendezték meg felnôtteknek szóló bábelôadásként, majd 2012 ôszén
Lengyelországban, az olsztyni Stefan Jaracz színház mutatta be Katarzyna Kalwat rendezésében a
családon belüli erôszakról szóló elôadást.
Pintér Béla írói munkásságát tehát lehet kritizálni, fel lehet róni a szövegek dramaturgiai hibáit,
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azonban azt már nem lehet tagadni, hogy színpadi szövegei kortárs drámáknak számítanak, s ezt a
Drámák címû kötetének megjelenése is igazolja.
Szövegkezelés: visszatérô klisék, motívumok
és intertextuális utalások

A

pintéri formakánon szövegeire, mint ahogy azt
korábban említettem, a kíméletlen ôszinteség,
személyesség a jellemzô. Ennek ellenére a szövegek nem vesztenek általános érvényességükbôl,
mindenki számára ismerôs helyzeteket, pillanatokat
tárnak elénk, hiszen Pintér életdrámát ír, „azokból
a hétköznapi klisékbôl, sztereotípiákból, banális panelekbôl, amelyekkel vagy mi magunk látjuk el magunkat, vagy bennünket traktálnak úton-útfélen,
akik azt akarják, hogy adjuk nekik a fél vesénket.”42
Az elôadások tartalmi elemévé válik tehát a banális, a közhelyes, a klisé,43 így a színpadon a falusi lakodalomban kocsonyát esznek és technósított
Dupla kávéra táncolnak, az Amerikába emigrált férfi
visszatérve hazájába a legkívánatosabb hímnemû a
világon, a cigányok lopnak, a magyarok pedig nem
értenek semmihez, még a pálinkakészítéshez sem.
A szövegre is hatással vannak ezek a hétköznapi
sztereotípiák, a médiából vett klisék. A népdalok
szövegei popslágerekkel keverednek a Népi Rablétben – „nem vagyok én szelídecske, sem leány sem menyecske/ ne kérje, senki, hogy otthon üljek, mint egy
rendes lány az iskola után” –, a rendôrök a két sorozathôs, Starsky és Hutch párbeszédeit utánozzák
az Öl, butítban, a Kórház-Bakonyban pedig a Vészhelyzetbôl ismerôs small talkot hallunk.44
Banális frázisokká alakulnak át a romantikus szerelmi történetrôl és mély emberi fájdalmakról szóló vallomások is Pintér elôadásaiban. A Kórház-Bakonyban például az elhunyt apa, aki életében alkoholistaként mit sem törôdött a családjával, a fia kérdésére, hogy miért jött vissza, azt feleli: „mert úgy
szeretnék még szeretni”. Ugyanezzel a mondattal könyörög életéért az Öl, butít alkoholistája, Miklós is.
A szerelmi történetek és vallomások a maguk
együgyûségében jelennek meg. A Kórház-Bakonyban a tajgai idillt például a Pintér Béla által megfor-

mált betyár a következôképp festi le: „Estére szarvassült illat töltötte be a kunyhót. Én a küszöbön ülve
pipáztam, és néztem, hogy a kutyáim hogyan huzakodnak a szarvas lábszárcsontján. Hajnal kijött hozzám,
megcsókolt és így szólt: kész a vacsora. Életemben nem
ettem olyan jó ízût, mint akkor. Evés után vodkát ittunk, én leheveredtem, Hajnal fát rakott a tûzre, levetkôzött és mellém bújt. Akkor szeretkeztünk elôször. Úgy
éreztem, hogy ennél boldogabb ember nem lehet.” A
mondatok banalitását és giccsességét a látványvilág,
illetve a színészi játék még inkább felerôsíti, ahogy
a zöld fény által megvilágított, pokrócra heveredô
pár a hóesésben egymáshoz dörzsöli az orrát.
A pintéri formakánon jellegzetessége emellett,
hogy a magyar rögvalóságot Parti Nagy Lajoshoz hasonló nyelvroncsoló attitûddel,45 nyelvi ferdítésekkel tárja elénk. A Parasztoperában például megtudjuk,
hogy „a szegénység a bárányból is kihozza a disznót”,
a Népi Rablét Hajnalkája a helytelen igekötô használattal – például a leöltözni szóval – idegesíti halálra
szerelmét, az Anyám orrában pedig „békatollas” a
vôlegény háta. A nyelvroncsolásra törekvô szándékot a Parasztoperában még a külföldieknek szánt
felirat is jelzi, mely tört angol, mondhatni Hunglish
nyelven közvetíti a színpadon elhangzottakat.
A szövegek intertextuális utalásokban is bôvelkednek. Az elôadások gyakran szó szerinti idézeteket tartalmaznak, a Népi Rablét falusi lakodalmának egyik ittas vendége például Ady Endrétôl idéz,
hogy „az én magyarságom mindennél keserûbb és igazabb”, majd egy másik vendég azt kiabálja, hogy
„Isten áldja a múltat és jövendôt”. Az Öl, butítban Mária ártatlanságához ragaszkodva közli, hogy „áldott
vagyok az asszonyok között”, miközben az alkoholista fôhôs, Arany János Toldijához hasonlóan csak
„tûrte Miklós, tûrte”.
Bár Pintér nem hajlandó klasszikus darabokat
rendezni, szívesen kölcsönöz tôlük. Az Anyám orra címû elôadás végén az esküvôn például Shakespeare 75. szonettjébôl idéznek és a Szentivánéji
álomból olvasnak fel a Never Ending Story dallamára. A Gyévuskában Felkay százados Lear királyhoz
hasonlóan arról vallatja három katonáját, hogy ki
szereti ôt a legjobban, és természetesen a legkisebb
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rosszul válaszol.46 A Parasztopera egy western romantikával ötvözött García Lorcai szenvedélytörténetet mesél el nekünk, miközben felhasználja a pénzéért megölt, fel nem ismert fiú vándormotívumát,
melybôl Camus A félreértés címen írt darabot.47
Az Ôrült, az Orvos, a Tanítványok és az Ördög
elôadásában pedig Bulgakov A Mester és Margarita
címû regényéhez hasonlóan a jézusi történetet dolgozza fel Pintér egy új, modern evangéliumot teremtve. Az új evangélium története szerint a vajúdó béranyát, Máriát és nagybátyját, Józsefet otthagyják a vonatállomáson, mert a gyermek után
áhítozó pár azt hitte, hogy Mária cigány, pedig csak
a haja fekete. Így Mária és József kénytelen szállást
keresni, de szerencsére találnak is és a Hotel Kikeletben Mária megszüli Isten leányát, Máté Edinát.
A kislány születésének hallatára Napkeletrôl három
kínai is érkezik a fogadóba. Edina József kánai menyegzôjén nevezi magát elôször Isten lányának,
ahol rögtön három tanítványra is szert tesz, akik
közül Szürke Galamb jegyzi le a tetteit. Ám az ördög piros western csizmában ott leselkedik körülöttük, s végül ô gyôzedelmeskedik, hiszen Edinát
elárulják és megölik tanítványai. Korunk evangéliumában szó sem esik a megváltásról, feltámadásról. Pintér több elôadása tartalmaz még bibliai és a
krisztusi történetre vonatkozó utalásokat, például
az Öl, butít, melyben korunk Máriájának és Józsefének a párbeszédét hallhatjuk. József mindennek
elmondja Máriát és teljesen kiborul, hogy míg ô soha nem volt nôvel, Mária lefeküdt mással. A Szutyok elôadásában pedig a gyermekét feláldozó szülô története és az áldozati bárány képe jelenik meg.
A bibliai történetek mellett a pintér-darabok
gyakran ismételt témái és motívumai közé tartozik
még az alkoholproblémákkal küzdô ember képe,
az esküvô, a lelki és fizikai értelemben vett erôszak,
illetve a közéleti problémák. Az Öl, butít az alkoholizmus tüneteit és következményeit, A sütemények királynôje az erôszakkal való összefonódását,
A démon gyermekei és a Tündöklô középszer a függôséget vizsgálja. Az esküvô toposzát a Népi rablét, A
démon gyermekei, a Parasztopera és az Anyám orra
idézi fel, az erôszak kérdését pedig A sütemények
királynôje, a Szutyok és A démon gyermekei tárgyalja. Gyakori motívum emellett még a történelmi
múlttal való számvetés és a jelenlegi közéleti helyzetre való reflektálás, mint például a Gyévuska, a
47
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Kaisers Tv, Ungarn, A soha vissza nem térô, a Szutyok
és az Árva csillag címû elôadásokban.
A pintér-darabok motívumvilágát emellett még
különbözô meseelemek alkotják. Ilyen például a
Parasztopera Hamupipôke sorsú árvája, a Szutyok
rút kiskacsája és az Öl, butít sárkányaitól rettegô királylányai. Utóbbi elôadásnak a története, az alkoholista Miklós képzelgései magyar népmeseként jelennek meg. A Magyar Népmesék sorozat fôcímdala keretezi Miklós álmát és történetét Szabó Gyula mesemondó vezeti fel, majd búcsúzik el tôlünk,
hogy „álmodjatok szépet, gyerekek.”
A kizökkenô idô dramaturgiája48

P

intér rendezôi nyelvének másik sajátossága az
idôkezelésben mutatkozik meg. Elôadásaiban
az idô újra és újra kizökken a megszokott kerékvágásból: hol a filmekre jellemzô montázstechnika használatával párhuzamosan zajló jeleneteket
tár elénk, hol a flashback technikát alkalmazva ugrunk vissza az idôben, hol pedig az álom és a valóság ellentétes szerkesztésének eszközével él.
A különbözô idôsíkok összemosása Pintér arvisurás korszakának öröksége. Az arvisurás A Mester
és Margarita elôadásban – melyben Pintér Woland
egyik kísérôjét, Behemótot játszotta – például Júdás, Woland báljának kimerevített vendégei között
kergeti Niszát. A párhuzamos jelenetszerkesztést
Pintér több elôadásában is alkalmazza, leghangsúlyosabban a Kórház-Bakonyban, ahol a színpadon
egymás mellett meséli el a két betyár különös történetét. A rendezôi baloldalon kap helyet Savanyú
Jóska és Hajnal meghitt szerelmi története a messzi
Tajga vidékén, míg a jobb oldalon Angyal Bandi
kubai kalandjait láthatjuk. A két történet gyors jelenetváltozásait különféle fények és zenék kísérik.
A színpad bal szélén történô eseményeket, a nomád élet mindennapjait zöld neonfényben látjuk,
s nôi ária hallatszik alatta, míg a kubai jelenetek
vörös fényben izzanak, s szenvedélyes latin zene
szól, ezzel ábrázolva a két eltérô sorsra jutó és különbözô világban élô betyár történetét. Az idôsíkok
ugyanilyen összemosása jelenik meg az Árva Csillag elôadásában is, amikor a három szerelmes pár
piknikezését látjuk. A körszínpadon Andrea és Oszkár, Erzsike és Misi helyét két kockás pléd, míg a
harmadik szerelmespárét egy magasított szék jelzi.
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Itt is váltakozva leshetünk el pillanatokat a szerelmesek pásztorórájából, melyet hegedûszó és a hol
elsötétülô, hol felgyulladó fény tagol. Ugyanezzel
a megoldással él A soha vissza nem térô is: egyszerre láthatjuk a feleség házasságtörését és az épp fatalisztáni kísérôkkel a napi drogadagjáért utazó
megcsalt férjet is. A két cselekményszál felváltva,
zongoraszó kíséretével sötétül el.
A filmes montázstechnika – a különbözô jelenetek egymás mellé vágása – mellett Pintér a flashback technikáját alkalmazza. A Parasztoperában
például a visszajátszások révén tudjuk meg, hogy
a mennyasszony és a vôlegény valójában vérszerinti
rokonok, hogy a mennyasszony édesapja valójában
a vôlegényének Amerikába kivándorolt bátyja, akit
nem ismertek fel a szülei és megöltek a hazalátogatásakor. Az idôugrásokat is – a jelmezek és kellékek változása mellett – a színpadi fények jelzik.
Az idôdramaturgia harmadik eszköze, az álom
és a valóság összeolvadása, a fikció és a valóság
megkülönböztethetetlensége szerves része a pintéri szürreális világnak. A sütemények királynôje címû
elôadásban szinte lehetetlen eldönteni, hogy melyek azok az események, amik csupán a hétéves
Erika képzeletében történnek meg, s melyek bírnak valós tartalommal. Olyan, mintha a gyermeki
fantázia elevenedne meg a színpadon. Ezt erôsíti
fel egyrészt a kétdimenziós, gyerekrajzokra emlékeztetô díszlet, másrészt az Erika rajzaiból ismerôs, papírból kivágott, pisztolyt a kezében tartó
Szultán kutya feltûnése, harmadrészt pedig az apa
igavonóállatként való megjelenése, aki Erika szerint állandóan küzd, mint a barom. Az elôadás idôkezelése, az álomdramaturgiára jellemzô csapongó
történetmesélés fokozza a fikció és a valóság, a gyermeki képzelet és az élet közötti bizonytalanságot:
ide-oda ingázunk Erika a tanárával folytatott beszélgetése és a családi események között. De az sem
segít, sôt, csak még inkább elbizonytalanító erôvel
bír, hogy a tanár feltûnik a másik történetszálban,
Erikáék otthonában.
Az álom és valóság ellentétpárjával folytatott játék végül az Anyám orra címû elôadásban csúcsosodik ki, ahol a történet nem más, mint álom az
álom álmában. Az elôadás ideje alatt kétszer is
felébrednek a Csipkerózsikákként álommal sújtott
szereplôk: elôször a mûvésznô Dorina ébred fel ál-

mából, majd az elôadás végén Edina teszi idézôjelbe az addig látottakat. Ám az elôadás utolsó pillanatáig megmarad a bizonytalanságérzet, s már nem
merünk hinni a szemünknek, mert nem tudhatjuk,
hogy vajon nem ébred-e fel valaki hirtelen. A Kórház-Bakony nézése közben sem lehetünk biztosak,
hogy kinek az elméje vizionálta a repülôeltérítést,
a találkozást Fidel Castróval, a betyártörténetet és
a kórházi eseményeket. „Valószínûleg mindenki álmodik itt mindenkit, annyira egybefonódnak a különbözô élet- és álomrétegek motívumai.”49
Pintér Béla tehát megtöri a lineáris építkezést,
az események hol párhuzamosan, hol visszajátszás
révén jelennek meg és soha nem lehet biztos határt húzni az álom, a fikció és a valóság között.
A rendezés sajátosságai
A formakánon alapjegye: az archaikus
és a giccs elegye50

M

ár Pintér Béla elsô önálló rendezésében, az
1998-as Népi Rablét címû elôadásban megmutatkozik az az egyéni látásmód, formanyelv, mely alapjaiban meghatározza az egész pintéri életmûvet. A mindössze egy órás elôadásban a
történet teljesen háttérbe szorul, elveszni látszik a
forma mögött. A rendezô anagrammájából alkotott
cím is azt hivatott mutatni, hogy az elôadás elsôdleges célja a pintéri formakánon alapköveinek letétele, egy olyan egységes világkép megteremtése,
mely által a rendezô hitelesen és rá jellemzô módon kifejezésre tudja juttatni elképzeléseit és a benne felmerülô kérdéseket, illetve problémákat. Pintér elsô rendezésének témája tehát maga a forma
volt,51 mely az archaikus és a giccs összeütköztetésébôl építkezett.
A Népi Rablétben a népi kultúra elevenedik meg,
de nem a tévéképernyôkrôl és a brosúrákból ismert
vidám, pirospozsgás arcú, népviseletbe öltözött ártatlan lányokat és szerelmesen csujogató legényeket látunk a színpadon, illetve nem keserû-édes
szerelemrôl szóló, a múló fiatalságot sirató dalokat
hallunk, hanem valami egészen mást, valami sokkal mélyebbet, igazabbat. Pintér Béla leleplezi a
néphagyományokat körüllengô rózsaszín, idilli képet, elutasítva azokat a feldolgozásokat, melyek ál-
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szentnek állítják be a magyar nép kultúráját, hiszen
az „nagyon is élô, vérbô, szellemes, bölcs… a táncszók (pedig) merészen szókimondók, tele belsô humorral, egészséges obszcenitással.”52
Ennek érdekében a népi kultúra értékeire, így a
néptáncra és a zenére nem múzeumi tárgyként, érinthetetlen ereklyeként, hanem ma is élô, változó és
változtatható hagyományként tekint.53 Ez az elv adja Pintér legnagyobb szabadságát: képes humorral
és iróniával nyúlni a népdalok szövegeihez, nem fél
összekeverni azokat a popzenével, vagy épp a technóval, és attól sem retten el, hogy vegyítse azokat a
tömegkultúra „gagyinak” és „bóvlinak” kikiáltott értékeivel, azaz, hogy az archaikust a giccsel elegyítse. „Ebben a bizarr valóságképben képzeltem el a saját mitológiám megmutatását. Egyébként Erdélyben
láthatunk is hasonlót, amikor például a kalotaszegi
mellény alá furcsa, rózsaszín pólót húznak. Ez létezô, különös korkép. Budapesten is keveredik az archaikus, az eredeti, az igazi, a szép és a giccs. Ez pedig valamilyen formában a lelkünkre is kihat.”54
Az eredeti, a szép és a giccs keveredésének jelensége a Népi Rablét címû elôadásban már a díszleten is feltûnik. A falusi lakodalom – ahol a legtermészetesebb dolognak tûnik, hogy a vôlegény
az igen kimondása helyett lefejezi a mennyasszonyt,
megerôszakol pár nôt, majd felakasztja magát a
hímvesszôjénél fogva – egy egyszerû, szinte üres
házasságkötô teremben zajlik le. Az anyakönyvvezetô megérkezéséig a helyiségben nincs a középen
felállított fehér terítôvel borított asztalon, a rajta elhelyezett fehér szegfûcsokron és porcelánfigurán,
illetve a két oldalt felsorakoztatott piros székeken
kívül semmi más. Az esküvôi ceremónia és az azt
követô mulatozás alatt az anyakönyvvezetô viszont
szépen lassan feldíszíti a teret és felkerül a falra a
nagymama szôttese és kézzel hímzett terítôje, s rögtön mellé az autószerelô mûhelyekbôl ismert Bruce Lee és a tigrissel pózoló, motoros nô posztere is,
mindez rózsaszín neonfüzérrel keretezve. A lakodalmi asztalra pedig igazi magyar ételek kerülnek:
kocsonya, kolbász, disznófej, amiket azonban mûanyagpohárba kimért fantával és kólával öblítenek

le. Az üres, várakozásteli percekben pedig elôkerül a jó magyar unalomûzô, a kocsmai beszélgetésekhez elengedhetetlen szotyola is.
Ahogy a szotyolát megfosztják a saját héjától,
úgy szabadulnak meg a szereplôk a népviselettôl:
egyszerûen a földre vetik. A rakott szoknyák alól
elôbukkannak a ’80-as években divatos, tigris- és
virágmintás sztreccsnadrágok, a mellényeket felváltják a neonszínû, hasat láttatni hagyó toppok,
miközben hátul, a nôk derekáról továbbra is ott
lógnak az aranysújtásos szalagok. A férfiak a csikósnadrághoz ing helyett szakadt, piros trikót öltenek, fejükre pedig kalap híján sapka és márkautánzatos napszemüveg kerül. A nôk öltözetéhez
hasonlóan, a férfiak derekához is szalagok vannak
kötve, melyek a buggyos nadrágokból elôhúzva
férfiasságukat jelképezik. Végigkövethetjük a népviselet egyik elemének eltorzulását és teljesen új jelentéssel való felruházódását. A szalagok az agresszió, a kegyetlenség jelképévé válnak, hiszen
ezekkel erôszakolják meg a lefejezett mennyasszonyt, ugyanakkor a nevetség tárgyát is képezik, mikor a férfiak elkezdik összehasonlítani
férfiasságukat, s elindul egy „kinek a nagyobb,
hosszabb” verseny.
„A hagyományos paraszti kultúra gyors enyészetét”55 jelzi a szereplôk beszédstílusa, a népdalok szövege, a zenei stílusok keveredése és a néptánc szokatlan alkalmazása is. Thuróczy Szabolcs
anyakönyvvezetôje többször mond beszédet a szerelem és a szeretet fontosságáról felhasználva a popkultúra nagy slágereinek – például Zámbó Jimmy
Sírj a vállamon, Zorán Mi fáj?, Andrew Ridgeley Kiss
me címû dalainak – mondatait, a falu DJ-jeként pedig a népdalok ritmusát követô, a szappanoperák
világára utaló frappáns szövegeivel próbálja felpörgetni a hangulatot, s így születik meg hegedûszóra a „nem állunk meg félúton / Jockey Ewing pusztuljon” rigmusa. Emellett elhangzik több vers is, Thuróczy, Váci Mihály Nem elég címû versét szavalja
búsan, Bencze Sándor József Attila Tiszta szívvel
versével ad panaszának hangot, miszerint már három napja nem evett, Deák Tamás pedig Ady
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Endrét hívja segítségül, hogy összefoglalja, milyen
is az ô keserû magyarsága. A szereplôk monológjai tehát a magas- és mélykultúra elemeibôl táplálkoznak, ahogy az elôadás zenei világa is.
Az elôadás zenei alapanyagának, a különbözô
népdalok és popslágerek felhasználása háromféleképpen történik. Több népdal – mint például a kalotaszegi Udvaromon aranyvályú, aranykút, vagy a
Tavaszi szél – eredeti, torzítatlan formájában hangzik fel. Bár Pintér Béla utóbbinak sem a szövegén,
sem a hangszerelésén nem változtat, a színpadon
történô események mégis teljesen újraértelmezik a
dal mondanivalóját. Miközben felvételrôl azt halljuk, hogy „Menjünk egymás hajlékába / virágom, virágom / Bújjunk egymás árnyékába / virágom, virágom”,
a színpadon a lefejezett mennyasszony megerôszakolásának lehetünk szemtanúi. Az esetek többségében azonban Pintér úgy hajt végre változtatást a népdalok szövegén, hogy összemossa ôket különbözô
popslágerekkel: így csap át a mezôségi Hallod-e, te
szelídecske Zalatnay Sarolta Nem vagyok én apáca, a
Kimentem én a szôlôbe pedig Demjén Rózsi Szerelemvonat címû számába. Pintér harmadik megoldása pedig, hogy a popdalokat a népdalokra jellemzô
hangszereléssel adja elô, így például a Dupla Kávétól Se veled, se nélküled és a Back II Black Szerelembomba címû slágere hegedûkísérettel hangzik el.
Az elemzés utolsó szempontjaként a néptáncról
szeretnék beszélni, mely nem önálló táncbetétként,
hanem a mozgás és a történet szerves részeként jelenik meg. A koszorúslányok csípôjüket ringatva
érkeznek az esküvôre, a szertartáson az igen kimondását a násznép tapssal, dobbantással, térdcsapkodással sürgeti, a lefejezett mennyasszonyt pedig a
két férfi úgy erôszakolja meg, mintha táncgyakorlatokat végeznének felette. A lakodalmi vonatozás
egy pillanat alatt pergô ritmusú néptánccá, a csujogatás pedig ugyanilyen hirtelenséggel diszkótánccá
alakul át. Pintér úgy használja fel a néptáncot az
elôadásaiban, mint az operett a cigánykerekektôl,
szaltóktól zsúfolt táncbetéteit, hogy „ami eredetileg
ünnepélyesnek, magasztosnak hat, az röhejessé váljon, visszájára forduljon, hogy a mulatságos és a
dermesztô egyszerre legyen jelen a deszkákon.”56

A Népi Rablét elôadásán tehát végigkövethetjük
a pintéri formakánon egyik alapjegyét – az archaikus és a giccs, a népi és popkultúra elemeinek
összeütközését a szcenikán, a rekvizitumokon, a
jelmezeken, a zenén, a mozgáson és a szövegeken
keresztül – mely azon az elven alapul, miszerint
„a gyöngy a szemét között látszik meg igazából”.57
Pintér Béla iróniával közelít a magyar népi kultúrához, de úgy, hogy miközben az nevetség tárgyává lesz, nem veszít értékébôl, esztétikai minôségébôl, csupán idézôjelbe kerül.58
Fontosnak tartom azonban leszögezni, hogy Pintér nem mond értékítéletet az archaikus és a giccs,
a népi és popkultúra felett, mindkettôhöz kellô iróniával közelít. Célja sokkal inkább az, hogy felmutassa, a mai világunkban e két esztétikai kategória
teljesen összeforrt egymással, nem létezik egyik a
másik nélkül. Egymástól elválaszthatatlan egységet
alkotnak, mely a késôbbi rendezéseiben is megfigyelhetô: a Kórház-Bakony kocsmároslányának, az
Öl, butít prostituáltjainak és királylányainak mozgásába például szervesen illeszkedik a néptánc.
A mezôségi népviselet és az ízes beszéd álnépiessé
válik A sehova kapujában, hiszen felöltôje csupán
gyér ismerettel rendelkezik a népi kultúráról, azt is
a budapesti molnár utcai táncházból szerezte, a citeraszó pedig az Abba Dancing Queen és az Alphaville
Forever Young címû slágereivel lép szintézisbe A sütemények királynôjében. Hogy ki mit tart ezek közül
„gyöngynek” és „szemétnek”, az már egyéni döntés.
Ellentétek vonzásában:
világképek, mûfajok és zenei stílusok keveredése

A

pintéri formakánon másik jellegzetessége az
ellentétes világok egymásra montírozása:59
nemcsak az archaikus és a giccs, a népi és a
populáris kultúra, hanem a különbözô világok, mûfajok és zenei stílusok keverednek Pintér elôadásaiban. Ennek eredményeképpen egyfajta „stiláris
vegyesbolt”60 jön létre, mely az egymástól távol esô
kultúrák, mûfajok és stílusok intertextuális egymásba játszásán alapul a kifinomult irónia eszközének felhasználásával.61
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Eltérô világképek ellenpontozásán alapul többek között A sehova kapuja, ahol egy erdélyi falu és
egy harmadik vonalas bibliaértelmezést követô, a
Mini Bolygó becsapódását hirdetô szekta eltérô álláspontja ütközik össze egymással; a Parasztopera,
ahol ugyancsak a falusi élet harmóniáját egy idegen, az Amerikából hazajött cowboy töri meg; a
Kórház-Bakony, amely Rózsa Sándor betyárvilágát
a Fidel Castro uralta Kuba forgatagával és a tajgai
eszkimói idillel ötvözi; a különféle etnikumokat –
magyart, cigányt, románt – felvonultató Anyám orra; az eltérô felekezetû szereplôket – katolikus püspököt, muszlim feleséget, zsidó gyereket – felsorakoztató Öl, butít, illetve a bábeli zûrzavarral sújtott
Korcsula. Az eltérô kultúrák és világok egymás mellé állítása mindegyik esetben a humort szolgálja a
különbségek hangsúlyozásával, ugyanakkor fontos, ma is létezô problémákra kívánják felhívni a
figyelmet. Feldolgozásra kerülnek a felekezetek és
nemzetiségek közötti ellentétek, a történelmi múlttól való elszakadás nehézsége, illetve társadalmi,
politikai problémák is.
Az Árva csillag címû elôadásban a magyarok és
az osztrákok közötti több évszázados ellentét jelenik meg a „kinek a pálinkája jobb ûrhajó üzemanyag” vita kapcsán. Az elôadás sorra veszi a két
ország egymásról alkotott képét is: míg Ausztriában az utak jól járhatóak, a városok pedig csak úgy
fénylenek a tisztaságtól, a magyar autópálya inkább
földúthoz hasonlít, s az ország egy rakás szemét.
Ráadásul, ahogy az osztrák fogadós, Leopold is fogalmaz, a magyarok nem értenek semmihez, a monarchia címerére is csak a szürkemarha került fel.
Megjelenik tehát a monarchia megalakulása óta tartó, a két nemzet közötti ellentét, illetve Magyarország elmaradottságának, fejletlenségének kérdései.
De felmerül a magyar-cigány probléma is, miszerint bizony Magyarországon a magyarok számítanak kisebbségnek, a földönkívüliek is épp ezért inkább cigányasszonyok képében tûnnek fel.
A soha vissza nem térô címû elôadásban a különbözô – elsô ránézésre fiktív, de valójában nagyon
is létezô – nemzetek, a magyarisztánok és a fatalisztánok kapcsán a történelmi múlt feldolgozása,
illetve a keleti és nyugati világ közötti különbség
jelenik meg. Az elôadás tipikus keleti attitûdként
festi le az adatok meghamisítását, a bajtársak hátba szúrását egy pályázat jobb elbírálásának érde62

kében, illetve a végzetes hiba elkövetését, ami csernobili katasztrófát okoz. A szocialista éra jelenkorra való kihatása jelenik meg, hogy Magyarisztánban bizony az idô múlásával sem változott semmi.
A különbözô világképek mellett az elôadásokra
a mûfaji sokszínûség is jellemzô. A legszembetûnôbb példa erre a Parasztopera, mely a népballadát
ötvözi az antik sorstragédiával, a mesével, a westernfilmmel és az operával. A balladára jellemzôen
a hûség és hûtlenség, a házasságtörés és a féltékenység témáját járja körül az elôadás: a mennyasszonyt
csalja a vôlegénye, miközben kiderül, hogy ô maga is házasságtörés során fogant. Az elôadásmód is
magán viseli a balladai sajátosságokat, a szereplôk
énekelve adják elô a történteket, gyakoriak az ismétlések, az idôbeli ugrások és a térbeli váltások.
Az antik sorstragédia mûfaját eleveníti fel, hogy
a hôsök vesztét nem a jellemük, hanem a körülmények megmásíthatatlan láncolata okozza. Így tehát
nem a hibáik miatt válnak vérfertôzôvé a jegyesek,
hanem szüleik és az elhallgatott körülmények miatt.
Oidipusz tragédiája jelenik meg áttételesen az Amerikába kivándorolt fiú történetében, akit nem ismernek fel a szülei a sok plasztikai mûtét miatt,
ezért gondolkodás nélkül megölik a vagyona megszerzése érdekében. A mostohalány élete mesei motívumokat hordoz magán, hiszen akárcsak Hamupipôke, ô is elveszti szüleit, mostohaanyja keményen dolgoztatja és a herceg, jelen esetben a bátyja, nem lehet az övé a mostohatestvére miatt. A félig
magyar cowboy feltûnése pedig a westernfilm mûfaját idézi fel: a hátsó megvilágításnak köszönhetôen ugyanúgy elôször csupán a körvonalait látjuk,
mint a westernfilmek kocsmába belépô hôsének.
Nem utolsó sorban pedig az opera mûfajjegyei is
fellelhetôek az elôadásban. A történések a szereplôk által énekelt recitativókból derülnek ki, míg az
áriákból a hôsök lelkivilágára tudunk következtetni. Az elôadás legoperaibb pillanata Molnár Szabolcs szerint62 a Figaro fináléjára utaló, a darab végén felhangzó szextett, mely során a szereplôk a saját szempontjukból értékelik az eseményeket. A
mûfaji sokszínûségre láthatunk még példát a Kórház-Bakonyban, ahol a melodráma mûfaja keveredik a kalandfilmmel és a Gyévuskában, mely a ballada és az opera ötvözetébôl áll.
A „stiláris vegyesbolt” utolsó eleme a zenei stílusok által alkotott kavalkád, mely a Parasztopera,
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a Gyévuska, a Korcsula, A soha vissza nem térô és A
sütemények királynôje címû elôadásokban tûnik fel
a legerôteljesebben. A mûfaji sokszínûség szempontjánál hosszabban elemzett Parasztopera
elôadásban „a zenekar komolyan játszik Handel
modorában Albinonitól álnépdalig és mûdalig minden zenei modorban egységes ihletéssel.”63 De felhangzik még a countryénekes, John Denver Take
me home címû dala is a cowboy tolmácsolásában.
A Gyévuska címû elôadásban második világháborús katonadalok keverednek a kor slágereivel,
melyek hol eredeti, hol pedig átírt szöveggel hangzanak el. Az új dalszövegek az elôadás egyik fô humorforrását alkotják, ugyanakkor ellenpontozzák
a színpadi történéséket: a munkásszolgálatos megbüntetése közben a Meseautó lágy dallamára hangzik el a figyelmeztetés, hogy „tudod fiam, a harctéren figyelni kell, ne feledd soha ezt a szabályt, mert ha
még egyszer megbolondulsz fiam, szétrúgom a meseszép pofikád”. Karády Katalin Egy tál lencse címû
filmjében elhangzott Gyûlölöm a vadvirágos rétet címû sláger átírásával – „Gyûlölöm a hazugságot, Endre, a problémáit mondja a szemembe, hátam mögött
rágalmazott, elárult és besározott, húsba vágó égô fájdalom.” – kéri számon felettese Endrét, hogy miért
kellett ôt megrágalmaznia. Eredeti szöveggel hallhatjuk Vincze Zsigmond, A hamburgi mennyasszony
címû operájának önállósult, Szép vagy, gyönyörû
vagy Magyarország dalát, melyet a katonák a háborús jelentések kézhez kapása után énekelnek el, illetve Karády Katalin Nincs kegyelem slágerét énekli
a zsidó Kovács, alias Koch hadnagy, hiszen érzi,
hogy számára nincs menekvés, sorsa a halál. Ez a
két dal szorosan kapcsolódik a drámai szituációhoz és ironikusan reflektál is rá.
A soha vissza nem térô zenei világa is dramaturgiai funkciót tölt be, hiszen a dalok – a szovjet himnusz, az Internacionálé – a szocializmus korának
érzetét kívánják felerôsíteni. A sütemények királynôjében a népzene ötvözôdik az Internacionáléval,
az Abba slágerekkel és a Fiatalság, bolondság címû
Eiseman operett, Kiss Manyi által elhíresült Jaj, de
jó a habos sütemény címû dalával. A Korcsula címû
elôadás – melynek alaphelyzete egy horvát sziget
kempingjében megrendezett karaoke est – zenei

világa pedig sanzonszerû horvát dalokból, Elvis
Presley Always on my mind és más popslágerekbôl,
illetve Bartók zenéjébôl64 táplálkozik.
A nevetés színháza65

P

intér Béla elôadásaival kapcsolatban a kritikák
gyakran felvetik a kérdést, hogy pontosan milyen színházzal is állunk szemben: Molnár Szabolcs például a Parasztoperáról írt kritikájában66
kifejti, hogy mindvégig bizonytalan volt abban,
hogy szórakoztatóipari mûremeket vagy valami
mást is lát(hat) az elôadásban, majd úgy dönt, hogy
a látottakat leginkább az entertainment fogalmával
lehet leírni. Valóban igaz, hogy Pintér színházának
lételeme a szórakoztatás, de ez nem azt jelenti, hogy
amit csinál, az a hagyományos értelemben vett szórakoztató színházzal, az operett és az egy rugóra járó komédiák mûfajával, vagy épp a bulvárszínházzal lenne azonos, melynek okát a pintéri humor és
a nevetés másmilyenségében kell keresni.
A pintéri humor száraz, fájdalmas, sötéten morbid és minden esetben a tragikummal párosul.67 A
Gyévuska közben az ismerôs slágerek hallatán elôször elfog minket a nevetés, ám amint egy pillantást vetünk a drámai helyzetre azonnal arcunkra
fagy a mosoly. Karády Katalin Nincs kegyelem címû
slágerét egy kivégzése elôtt álló zsidó énekli, a meztelenre vetkôztetett munkaszolgálatos kivégzését pedig a mûvésznô kabaréba illô, vidám dala szakítja
meg, miszerint, „ha egyszer újra béke lesz, ha messze
szállt a borús vész, a barlang minden jóval tömve lesz,
csurran a méz, a béke mindent rendbe hoz”. De hátborzongatóan nevetséges, mikor az egyik katonafeleség kérdôre vonja az újságpapírba tekert lábú
munkaszolgálatost, hogy hogyan lehet ilyen igénytelenül öltözni, illetve a vörös hadsereg bevonulásakor a másvilágon kerekezô katona özvegyen maradt, állapotos, kovászos uborkát majszoló felesége
és az addig tiltott, kommunista költôvel szimpatizáló, a fekete-fehér térben izzó, hatalmas vörös zászlót cipelô mûvésznô képe közötti ellentmondás is.
A soha vissza nem térô címû elôadásnál Kuncz
Nikolett megerôszakolásán is elôször csak nevetni
tudunk köszönhetôen a szituáció abszurdságának,
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annak, hogy a bekötözött szemû, a zsúrkocsin széttárt lábakkal heverô Nikolett mit sem tud arról,
hogy valójában nem szerelme, Tibor létesít vele szexuális aktust, hanem az amerikai cowboy, Mr.
Goodman. Csak röhögünk azon, hogy Tibor a kínok kínját éli át ahelyett, hogy élvezné a helyzetet
és azon is, hogy Kuncz bajtársnô úszik a boldogságtól, miközben megerôszakolják. Ezt a képet árnyalja, hogy a jelenet egésze alatt a zongora szomorú dallamot játszik, a történtek után pedig a szegény nô öngyilkos lesz. Ugyanígy nevetünk a humor és tragikum kettôségén A sütemények
királynôjében, mely a ’80-as évek kegyetlen korszakáról és a családon belüli erôszakról szól. Nevetségesen hat, ugyanakkor mélyen megrázó, ahogy a
nôk térden csúsznak a családfô elôtt kérve, hogy
ne igyon többet, mire ô így felel: „én ezzel a kézzel
nem ütöttem meg senkit… ok nélkül”. A Korcsulában
pedig humorosnak véljük, hogy a fogyatékos fiút
bármire rá tudják venni, ha azt mondják neki, hogy
szeretik az apukáját, akirôl késôbb kiderül, hogy
éppenséggel meleg.
,„Pintér Béla együttese nem humorizál. Nekik
humoruk van. Ez azt jelenti, hogy a világot másként szemlélik, mint az átlag többsége. Nem keresik a viccet: a szent dolgokban is megtalálják a nevetséges ellentmondást.”68 Ahogy Molnár Gál Péter is írja, Pintér Béla ironikusan nyúl komoly és
súlyos témákhoz is, legyen szó erôszakról, háborúról, fogyatékosságról, másságról, az ellenpontozás és a késleltetés dramaturgiájával mindennek képes feltárni a kétarcúságát, a humoros és tragikus
oldalát.
Ennek köszönhetôen a nevetés „karneváli: kritikusan szemlél és nevetségesnek mutat egy ismerôs világot”.69 Bahtyin szerint a középkor hivatalos
ünnepeivel szemben – melyek a fennálló világrendet kívánták szentesíteni és megerôsíteni – a karnevál az élet megszokott menetének, az uralkodó
rend, a hierarchikus viszonyok és normák átmeneti felfüggesztésén alapul.70 Sajátos nyelvére a meg-

fordítás, a visszájáról látás logikája, a paródia, a csúfolódó fölmagasztalás és rangfosztás a jellemzô.
„A karneváli paródia úgy tagad, hogy egyszersmind
új életre kelti, meg is újítja azt, amit tagad.”71 A karneváli nevetés pedig mindenesetben össznépi, –
mindenki nevet az élet nevetséges voltán – egyetemes – a szatirikus nevetéssel szemben önmagát is
a nevetés tárgyává teszi – és ambivalens – örömteliségét gúnyolódása árnyalja.72
Bahtyin karneválelméletének megfelelôen Pintér elôadásai életre keltik azt a rendet, melyet valójában mereven elutasítanak. A paródia épp abból
születik meg, ahogy az újrajátszás során visszájára
fordítja a kritizált világ jellegzetességeit. Így például A soha vissza nem térôben a szocializmusra emlékeztetô és a tömegmédiumok által uralt világ
problémáit, konfliktusait úgy észleljük a papírból
kivágott kellékeknek köszönhetôen, mintha egy újságban futnánk át a legfontosabb híreket,73 tehát
felületesen, a dolgoknak nem túl nagy feneket kerítve. Megjelenik színes kartonból kivágva a magyar hungarikumnak számító téliszalámi és a szocializmus idején a nyugati világból átcsempészett
szivar is. Az elôadás rámutat a szocialista bajtársiasság kétszínûségére, hogy ha kell, az elvtársak
bizony bármikor egymás hátába döfik a kést, illetve, hogy a rendszer determinálva van a fatális hiba
elkövetésére. Ebben a világban bármikor bekövetkezhet még egy Csernobil-méretû katasztrófa.
A mai világunkra jellemzô múlton való siránkozásnak pedig a Kaisers Tv, Ungarn címû elôadás állít
görbe tükröt. Az elôadás a schwechati csatát játssza
újra úgy, hogy megváltoztatja annak kimenetelét:
hála a sukorói oroszlánnak, a magyarok gyôznek.
De hiába a pozitív vég, a nagybirodalommá nôtt
Magyarország képe annyira elképzelhetetlennek és
hihetetlennek tûnik ma, hogy azon csak nevetni
tudunk. Hiába, magunkon nevetni a legfájóbb és
legôszintébb dolgok egyike.
A pintéri formakánon stílusjegyének tekinthetô
tehát a humor és tragikum kettôsége, melyre azért
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van szükség a rendezô elmondása szerint, mert
„a valóságra való pontos reflektálás csak úgy jöhet
létre, ha az emberi személyiségben rejlô szépséget,
tragikumot és humort együtt ábrázoljuk”.74 Ennek
a kettôségnek köszönhetôen a stand-up comedyk
és a bulvárszínházak korában Pintér visszaadja a
nevettetés becsületét:75 fontos társadalmi kérdéseknek és problémáknak állít görbe tükröt, kiemelve
azok groteszk oldalát. Így a nevetés könnyedsége
csupán illúzióvá válik, s minden esetben húsbavágó élménnyel jár együtt a mosolyra fakasztás. Ily
módon válik tehát Pintér színháza a nevetés színházává.
Gyógyító kegyetlen színház

P

intér Béla és Társulata mindenkit érintô témákat, társadalmi kérdéseket, hétköznapi problémákat, nemzetkarakterológiáról szóló vitákat dolgoznak fel elôadásaikban a közhelyek felsorakoztatásával. Paradox módon nem szállnak szembe a sztereotip képekkel, hanem épp azokkal
ábrázolják hôseiket:76 a Szutyok elôadásában Anita, a cigánylány lop, csal és hazudik, az Árva csillagban a magyarok csürhe, koszos népség, míg az
osztrákok rendes, tiszta ország gondolkodó állampolgárai. A soha vissza nem térô hôsei kicsinyes,
pénzéhes munkásemberek, a Tündöklô középszer
kritikusai számára az elôadásnál fontosabb a kényelem és a kiszolgálás, A 42. hétben pedig a színész üresfejû sármôr, akibôl hipp-hopp színházigazgató lesz, politikus focis társa segítségével.
A közhelyeknek és a már-már szégyenletesnek
mondható hétköznapiságnak köszönhetôen elsô
ránézésre úgy tûnik,77 hogy az elôadások csupán a
felszínt karistolják,78 derûsen nevetünk a poénokon és az ismerôs helyzeteken. De a nevetés –
ahogy azt korábban említettem – korántsem
könnyed és felhôtlen, sokkal inkább fájdalmas. Pintér rendezései nem próbálják ködösíteni, elmaszatolni a dolgokat, hanem teljes valójukban mutat-

ják meg azokat, még ha az húsbavágó, nyomasztó
élménnyel is jár együtt.
Sorra veszik a 21. század problémáit, a munkanélküliséget, a falusi lét kilátástalanságát, a
visszaéléseket, az árvaházi nyomort, a politikai
jobboldal elôretörésének fenyegetô oldalát a Szutyokban, az alkoholizmus veszélyét és lehetséges
következményeit az Öl, butítban, a családon belüli
lelki és fizikai erôszakot A démon gyermekeiben és
A sütemények királynôjében. Magánéleti problémákról szól A 42. hét, a magyar-cigány kérdést feszegeti az Árva csillag, az amatôr színtársulatok mûködését mutatja be a Tündöklô középszer, míg a történelmi múlt feldolgozásának nehézségeit a Gyévuskában és a Kaisers Tv, Ungarnban látjuk. Pintér
színháza szembesít életünk problémáival, nemzeti kérdésekkel, melyekrôl a hétköznapokban próbálunk megfeledkezni. Pintér színháza olyan értelemben megfelel Artaud a kegyetlenség színházáról alkotott koncepciójának, hogy elôadásainak belsô dinamikája felkavarja a nézôket, hiszen életük
szorongásaira, aggodalmaira ismernek bennük.79
Az elôadások valóban húsbavágó játékot tárnak
elénk, gondoljunk például A sütemények királynôjére, ahol a hétéves kislánynak ki kell bírnia unokatestvéreinek állandó piszkálódásait, édesanyja
gyûlöletét és édesapja alkoholizmusát. Az elôadás
végén valóban úgy érezzük, mintha egy fogászati
beavatkozás után lépnénk ki az ajtón. Pintér színháza ilyen szempontból kegyetlen, nem a nézô értelméhez és érzékeihez, hanem, ahogy Artaud fogalmaz, teljes létéhez szól.80
Emellett Artaud Alfred Jarry színházának törekvései közül jó pár Pintér szerzôi színházára is igaz.
Ilyen például az, hogy nem írott darabokat, hanem
ismert témákat, tényeket kívánnak színre vinni, a
cél pedig az összhang megteremtése a színház és a
korunk sorskérdései között.81 Artaud és Pintér színházában a figurák archetipikusak, jellemzô magatartásformákat testesítenek meg, a díszlet egyszerre konkrét, s a fények révén színházszerû, a színé-
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szek pedig jelképes jelentésû gesztusokat, testtartásokat vesznek fel, s gyakran maszkokat viselnek.82
De a legfontosabb, hogy az élet kegyetlenségével és
brutalitásával szembesít.
„Láttam én már brutálisabbat, mint a mi színházunk. De az igaz, hogy a brutalitás ugyanúgy jelen van az elôadásainkban, mint a humor vagy éppenséggel a szeretet. Naponta tapasztalnom kell az
élet brutalitását, az ember kegyetlenségét.”83 Pintér Béla szerint, aki reményteli és örömteli dolgokat akar látni a színpadon, az azt sem tudja, mirôl
beszél, hiszen a színháznak a természetébôl fakadóan az a célja, hogy „felkavarjon, megnyissa a társadalmi sebeket, s ezáltal gyógyítson.”84 Pintér Béla elôadásaival tehát úgy kíván „gyógyítani”, hogy
a problémák kegyetlenül pontos és mély ábrázolása kényszerítsen minket az életünkkel való számvetésre, a társadalmi problémákkal való szembesülésre, illetve, hogy elültesse bennünk a változás, a
változtatatás utáni igényt.
Pintér elôadásainak „brutalitása” azonban merôben eltér a kegyetlen jelzôvel aposztrofált elôadásairól híres Mundruczó Kornél rendezôi megoldásaitól. Mindkét rendezô a szembesítés, a kommunikáció megteremtésére törekszik, hiszen, ahogy
Mundruczó fogalmazott a Frankenstein terv címû
elôadása kapcsán: „szembe kell néznünk saját szörnyeinkkel, amelyeket mi magunk hoztunk létre.
Amíg ez nem történik meg, addig tragédia, meg
nem értés, félre kommunikálás lesz. Amennyiben
ez a szembenézés bekövetkezik, akkor megtettük
az elsô lépést a megoldás útján.”85
Pintér és Mundruczó elôadásai azonban másképpen kegyetlenek és brutálisak. Mundruczó rendezései az erôszakot naturalisztikusan ábrázolják,
A jég stricije a nyílt színen kényszeríti prostituáltját, hogy beleüljön a boros üvegbe, a Szégyen címû
elôadásban pedig a nemi erôszak brutális és véres
aktusának lehetünk szem- és fültanúi. Mundruczó
elôadásaiban halljuk, látjuk és érezzük a testi kínt
a naturalisztikus ábrázolásnak köszönhetôen. Va-

lósághûségre törekednek a díszletek is: a Tiszaeszlári Solymosi Eszterben egy „tû élesen realista udvarház”,86 A jégben pedig egy emeletes lakóház tárul elénk. „El akartam távolodni a túlstilizált, jelekkel kommunikáló mûvészettôl, ami már jó ideje
idegesít. Ezért is választottunk díszletül egy teljesen valóságos lakást, ami lehetne bárkié, az enyém,
a szerzôé, a nézôé, nem jelent mást, csak egy lakást. […] Saját agytripjeink, mindnyájunké – lakásokban történnek. Lakásokban gondolkodunk,
álmodunk, dühöngünk, szeretünk. Tehát ez nem
az ismert lakásszínház, hanem egy olyan színházi
tér, amiben lemeztelenedhetünk, hisz otthon vagyunk – nem szimbolikusan otthon, hanem ténylegesen.”87
Mundruczó rendezéseire tehát a valóság és a
színház közti határ elmosódása a jellemzô, a nézôk
gyakran nem tudják eldönteni, hogy amit látnak az
már az elôadás része-e, például amikor a Frankenstein terv elôadásának kezdetén Rába Roland a legnagyobb természetességgel köszönti a megjelenteket a castingon. A nézôk részeseivé válnak A jég címû elôadásnak is, mikor a második részben kénytelenek felülni a színpadra és a korábbi nemi
aktusok színhelyén, a kanapén helyet foglalni, a
Szégyenben pedig injekciós tûvel hadonászik Monori Lili az elsô sorban ülôk felé, hogy vállalják magukra a döntés súlyát és adják be ôk a színész-kutyáknak a halálos dózist.
Ezzel szemben Pintér a húsbavágó élményt a
Mundruczó által idegesítô mûvészi eszközként
aposztrofált stilizálással éri el. Pintérnél az erôszak
mindig elemelten, stilizáltan jelenik meg, a színpadon soha nem folyik vér, nem ordítanak a szereplôk a fájdalomtól. A sütemények királynôjében például a színpad vörös fénybe borulása utal a közelgô erôszakra, a gyilkosságot pedig egy papírból kivágott kutya követi el. A Gyévuskában a háborús
veszélyt és fenyegetettséget a fekete-fehér világba
betörô piros alakok jelenítik meg, a gyilkosságok
lelassítva és szertartásszerûen történnek meg, A soha
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vissza nem térô elôadásában pedig Kuncz Nikolett
megerôszakolása végig humorosan, nevetségesen
hat. Mundruczóval ellentétben Pintér elutasítja a
valósághû díszletet, A sütemények királynôjének története például gyermekrajzokra emlékeztetô papírdíszletben kap helyet. Annak ellenére, hogy Pintér
nem törekszik a színház és az élet közti határ eltörlésére, s távol áll tôle a nézôk nyílt megszólítása és
provokálása, a stilizálás és a karneváli nevetés eszközével ugyanúgy képes feltépni a társadalmi sebeket és szembesítésre kényszeríteni, mint Mundruczó Kornél.
Szakrális színház

P

intér Béla formavilágának gyakori eleme valamely kultikus közösség – vallás, szekta, szubkultúra, érdekcsoport – rituális nyelve.88 A sehova kapujában egy szektacsoport beavatási szertartásának lehetünk szemtanúi, annak, ahogy az
újonnan érkezett tagot, Andrást újrakeresztelik a
felfújható gyerekmedencében, lemosva róla korábbi nézeteit, bûneit és tapasztalatait. Megtisztulva
felöltheti magára a csoport egyenruháját, a szürke
öltönyt és a narancssárga inget, és feltûzheti mellkasára a kitûzôt. A csoport tagjainak beszélgetései
és tettei a Harmadik vonalas Bibliaértelmezés és a
Mini Bolygó megjósolt becsapódása körül forognak. A szektán kívüli élet és szerelem nem lehetséges, muszáj követniük a csoport által elôírt rendet.
Az Ôrült, az Orvos, a Tanítványok és az Ördög címû elôadásban ugyancsak vallási, a Bibliából ismert mítoszok kerülnek megjelenítésre. Egy modern evangéliumi történet, egy új mítosz, egy új
Kánai menyegzô elevenedik meg a színpadon.
A modern jézusi történetben Isten lánya a legnagyobb elhagyatottságban látja meg a világot, csodái láttán köré gyûlnek a tanítványok, akik végül
elárulják és egy megkoreografált törzsi szertartás
keretében megölik. A mi világunkban tehát nem
lehetséges a feltámadás, nincs megváltás.
A sütemények királynôjében egy család mindennapjaiba pillanthatunk bele, ahol ugyanúgy meg-

jelenik a rítus, a szertartásosság a családi ünnepség, a közös citerázás, a gyerekek indiánjátéka kapcsán. A ballada-jellegû történet felidézi a ’80-as évek
korszakát, a régmúlt „elvtársias” idôket, melyek
még most annyira erôsen élnek bennünk.
A Népi Rablét és a Szutyok címû elôadásokban
egy-egy szubkultúra áll a középpontban. A Népi
Rablét a falusi menyegzô és lakodalom rítusát mutatja be, a Szutyok pedig általánosságban véve a falusi életet, szokásokat. A rítus, a szertartásosság játékmóddá válik,89 igyekszik az elôadás a konkrét
mai dolgokat általánosabb érvényûvé tenni azáltal,
hogy a rítus irányába mozdítja el a történéseket.90
Ezt erôsíti fel, hogy a történet négy évszak alatt játszódik le, melyet feliratozva ki is emelnek. Emellett
a szertartásosságot hangsúlyozzák a ritmikus mozdulatok, tánclépések, a napisteni maszkok, a népi
tevékenységek, a szántás, vetés megjelenítése is. Az
elôadás 21. századi problémákról beszél, az integráció nehézségérôl, a magyar falu elöregedésérôl és
kilátástalanságáról, a meddôségrôl, a vállalkozói túlkapásokról a rítus eszközének segítségével.
Grotowski szerint,91 ha világi rituálét akarunk
teremteni, akkor szembesülni kell az elôzô nemzedék tapasztalataival, mítoszaival, éppen ezért nem
konkrét személyeket, hôsöket, hanem archetípusokat kell keresni. Pintér Béla elôadásai archetipikus alakok megteremtésére törekszenek: a Szutyok
és Az Ôrült, az Orvos… címû elôadásokban a krisztusi utat bejáró önfeláldozó ember, a Parasztoperában a szüleit nem ismerô gyermek, a Tündöklô középszerben a tehetséges, de elbukásra ítélt hôs, az
Öl, butítban az alkoholista, A soha vissza nem térôben a kicsinyes munkásember archetípusa jelenik
meg. Grotowski elvárásainak megfelelôen92 minden
elôadást irónia szô át, melynek megvan a maga tragikus oldala, éppen ezért a nézôk szolidárisak tudnak maradni a hôsökkel. A mítoszok felsorakoztatása révén lehetôség nyílik a szembesülésre, a tradicionális értékekkel való megmérettetésünkre.
Pintér arvisurás éveiben ismerkedett meg Grotowski munkásságával, mely láthatóan nagy hatással volt késôbbi elôadásaira, azonban ezzel nem ar-
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ra kívánok utalni, hogy Pintér a Grotowski-féle rituális színházat kívánja megvalósítani – hiszen azt
végül maga Grotowski is elvetette: „el kell vetnünk
ezt a rituális színház-koncepciót, minthogy ez ma
megvalósíthatatlan, hisz nem rendelkezünk általánosan vallott hittel.”93 Csupán a hasonlóságra hívnám fel a figyelmet, miszerint Pintér, követve Grotowski elképzelését, archetipikus alakokat jelenít
meg, mítoszokat kelt életre, hogy összevessük a mai
és a letûnt nemzedékek értékeit és tapasztalatait,
hogy számvetésre kényszerítsen, hogy egyfajta közösségi rítus részese legyünk. Láthattuk, hogy Pintér elôadásainak – pl. Népi Rablét, A sütemények királynôje, Szutyok – alapvetô eleme a rítus és a közösségi érzés megteremtése. A közös tapasztalatok,
a közös nemzeti múlt és értékek – legyen szó a népi kultúra kincseirôl, az „elvtársias” korszakról, az
elbukott szabadságharcról, a mezôgazdasági munkavégzés hagyományáról – biztosítják, hogy a nézôtéren jelenlévôk is részesei lehessenek a közösségi rítusnak. Ilyen szempontból nevezhetô tehát
Pintér színháza szakrálisnak.
Keleti hatások

A

hogy Kôvári Orsolya is írja,94 a keletei filozófiák gyakran felsejlenek Pintér Béla elôadásain, melynek gyökerei az arvisurás korszakra
vezethetôek vissza. Somogyi társulatának alaptörekvése az 1992-es mûsorfüzet szerint az volt, hogy
a magyar kultúra és a keleti színházhagyományok
alapján egy összetett közlésrendszert alakítsanak
ki. A keleti színházhoz hasonlóan számukra is fontos volt a testi és szellemi képzés összhangja,
elôadásaik egyik fô szervezô ereje, ahogy a nóban
is, a ritmus volt, illetve a kabukihoz hasonlóan fontos volt a színek és formák harmóniája. A keleti
filozófiákhoz és a buddhizmus rendszeréhez való
vonzódásukat pedig az elôadások epikus keleti történetmesélési technikái tükrözik.95
Pintér Béla saját elôadásaira átöröklôdik a keleti filozófia és színházhagyomány hatása, így például az álom az álomban játék. Egy taoista példázat szerint Csuang Ce álmában lepkének képzelte magát és mikor felébredt, nem tudta eldönte-

ni, hogy a lepke álmodta ôt, vagy ô álmodta a lepkét. A történetet Szabó Lôrinc Dzsuang-Dszi Álma
címû versében dolgozza fel – „most nem tudom –
folytatta eltûnôdve –, / mi az igazság, melyik lehetek:
/hogy dsuang dszi álmodta-e a lepkét/ vagy a lepke
álmodik engemet?” – Pintér Béla pedig az Öl, butít,
A sütemények királynôje, a Kórház-Bakony és az
Anyám orra címû elôadásaiban. Az Öl, butít elôadásában egyértelmûen elválasztható a fôhôs alkoholmámoros álma a valóságtól, szemben A sütemények királynôjével, ahol nem lehet eldönteni,
hogy a színpadon történtek csupán a gyermeki
képzelet, egy rémálom képei, vagy valóságos események. A Kórház-Bakony elôadásában is összemosódnak a fikció és a valóság, az álom és az élet
határai. Az Anyám orrában pedig még bonyolultabbá válik a helyzet, a szereplôk háromszor ébrednek tudatukra és vonják vissza az addig látottakat, hogy azokat csupán álmodták. Az utolsó
felébredésnél azonban már nem lehetünk biztosak abban, hogy amit látunk, az nem csupán álom,
illetve az is felmerülhet, hogy valójában az elsô
álomnak tekintett világ szereplôi álmodják az utolsó jelenet történéseit, hiszen ki tudja, lehet, hogy
tényleg a lepke álmodta Csuang Ce-t.
A keleti színházhagyomány hatása leginkább A
démon gyermekei és a Gyévuska címû elôadásokon
érezhetô. A démon gyermekei története félig japán
környezetben játszódik: a szereplôk szakét isznak
és japán ételeket fogyasztanak, középen egy kiszáradt bonsai magasodik, a falakat pedig keleti álarcok díszítik, melyeket valójában a zenészek viselnek. A zenészek tehát szcenikai elemmé válnak az
arcukon viselt maszkok által, amelyek központi
szerepet töltenek be az elôadásban, hiszen a démoni édesanya ajándékba kapott maszkja visszatérô
motívum az elôadásban. A démonálarc, mely levehetetlenül felkerül Yamanoto Kovács Mónika édesanyja fejére, egyszerre jelképezi a mitikus múlthoz
való ragaszkodást és a megváltozhatatlan ôsi ösztönt, hiszen Babaszán halála után nemcsak a maszk
ruházódik át két gyermekére, hanem jelleme és sorsa is.96 Ezt láthatjuk, mikor Mónika gesztusaival,
keresztbe font karjával és legyezôjével tökéletesen
felidézi édesanyját, míg testvére a démonmaszkot
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viselve áll mögötte. A démon gyermekei bizony maguk is démonok.
A színészek mozgásán is fellelhetô a keleti színház hatása: Lajos, a vôlegény édesapja az elôadás
elején imbolygó, a keleti sikló lépést imitáló mozgással érkezik, mely a tradíció szerint az ég és föld
összekötését jelképezi, ahogy a középen elhelyezett világfa is. Az ôsi mítoszhoz fûzôdô kapcsolat
a zenei világban is megjelenik, egyfajta rituális, mágikus zenét játszik a zenekar, mely Keleten a nó
színházra jellemzô.97 Ám a rituális tánc és zene, a
maszkok és az egész japán környezet mind hamis:
a szereplôk kölyökszakét isznak, az ôsi fa csupán
fehér elszáradt kóró, s Távol-Kelet helyett valójában egy rózsadombi villában játszódik a történet.
A Gyévuska elôadásában a szertartásosan vonuló katonák merev, bábszerû mozgása, a fehérre meszelt maszkszerû arcok és a képi világ jelszerûsége
mind keleties vonásokat tartalmaz. Az Ôrült, az Orvos, a Tanítványok és az Ördög címû elôadásban pedig ugyancsak feltûnnek a keleti maszkok a Napkeletrôl érkezô látogatók arcán.
Látványvilág

L

egyen szó falusi lakodalomról, kórházi látogatásról, bakonyi kirándulásról, a második világháborúról, a Don-kanyar felé való menetelésrôl, a 48-as eseményekrôl, tévénézésrôl, örökségrôl, tengerparti nyaralásról, eljegyzésrôl, pályáztatott munka elnyerésérôl, örökbefogadásról, egy
amatôr társulat próbaidôszakáról, vagy egy családi szülinapi ünnepségrôl: minden esetben egy
álomszerû, szürreális látványvilág tárul elénk Pintér Béla és Társulata elôadásaiban.
Nincsenek monumentális, valósághûségre törekvô díszletek és kellékek, a színpadképre a stilizáltság, a valóságtól elemelt, kétdimenziós díszletelemek használata, egy másik világot leleplezô függöny alkalmazása, a fénnyel és a színpadtechnikával való játék jellemzô Pintér formakánonjára.
Kellékek az üres térben

E

lsô ránézésre az elôadások egyszerû, letisztult
látványvilággal dolgoznak: a Szutyok, a Kaisers
Tv, Ungarn, a Tündöklô középszer és a Gyévuska színpada a maga pôreségében jelenik meg. Ezek-

ben a szinte üres, díszletet nélkülözô terekben a
hangsúly a kellékekre helyezôdik át.
A Szutyok címû elôadásban például a padlóba
szúrt kés, a színpadon átvonuló bárány és a padozatból nagy hirtelenséggel szárba szökkenô búzakalász ruházódik fel átvitt értelemmel és válik fontos motívummá. A darab elején, mikor Irén megtudja, hogy nem lehet gyereke, késsel támad férjére, Attilára, amit végül a padlóba szúr. Ez a padlóba
szúrt kés végig ott marad a színpad elején és vészjóslóan, szinte fenyegetve lengi körül az elôadást.
Ahogy Csehovnál is, itt is érezzük, hogy annak a
fegyvernek bizony el kell sülnie. A kés, mely elôször Attila életére tört, végül a férfi eszközévé válik a gyilkosságban. Mikor megtudja, hogy Szutyok
rávette az abortuszra a tôle terhes Anitát, leszúrja.
Ezzel a gyilkossággal viszont saját életének is véget
vet. A kés tehát a gyermektelenség feletti bosszúság és kétségbeesés jelképévé válik: amint Irén és
Attila megtudja, hogy várva várt gyermekük soha
nem láthatja meg a napvilágot, kést ragadnak.
A színpadon feltûnô fehér bárány is a gyermektelenség, a gyilkosság képével kapcsolódik össze.
Attila darabja, amit a falusi színjátszó körrel állított
színpadra, Budai Ilona tragédiáját meséli el az Emanuelle címû film betétdalára. A fôszerepet Irén
játssza, aki szerepe szerint a farkasok közé veti gyermekét, a bárányt. Párhuzamot vonhatunk a bárány,
Irén meg nem született és Anita elvetett gyermeke
között: mindegyikôjüktôl elvették az élet lehetôségét. De a bárány jelképezheti Rózsit is, hiszen ôt is
megölik, illetve Irén Budai Ilonához hasonlóan rossz
anyaként magára hagyja ôt és visszalöki a farkasok
közé, jelenesetben az árvaház kegyetlen világába.
A harmadik motívum, a búzakalász is kapcsolatba hozható a termékenységgel, a gyermekáldással, de ennél lényegesebb, hogy a munka fontosságát, a falu összetartozását szimbolizálja. A falubeliek elôször elutasítva fogadják Anitát, hiszen egy
cigány csak lop, csal és hazudik. Ezek a sztereotípiák táptalajra is találnak, ennek ellenére a lánynak sikerül beilleszkednie a közösségbe azáltal,
hogy a hibáiból tanulva folyamatosan törekszik a
jóra, a munkára. Az aratáson már ô is részt vehet,
és együtt kaszálhatja az életet jelentô búzát Béla bácsival és Pali bácsival. A munka számára az egyetlen lehetôség, hogy bebizonyítsa: ô is megérdemli, hogy a közösség tagja legyen.

Az elôadás végén pedig feltûnik egy kenyérsütô
kemence is, melybe Attila beledobja nevelt lányának, Rózsinak a holttestét. A gárdistává vált lány
hullájának a kemencében való elégetése felidézi és
kifordítja az auschwitzi történéséket. A kemence
tüze egyszerre jelképezheti a tisztítótüzet és a pokol
tûzét is Rózsi számára. Ugyanakkor mesei motívumot is hordoz magában, hiszen emlékeztet Jancsi
és Juliska történetére, akiket meg akart sütni a gonosz boszorkány a mézeskalácssütô kemencében.
Fontos szerepet kap még a vetített háttér is, melyen az évszakok nevei rajzolódnak ki. Az elôadás
a TÉL felirattal kezdôdik, amit ha visszafelé olvasunk, megjelenik lelki szemeink elôtt a darab fô témája, a nagybetûs LÉT. Az elôadás arról a szutyokról, fertôrôl szól, melyben élünk. Egy sor társadalmi és politikai kérdéssel (a falu és város, a magyar
és cigány ellentéttel, a politikai jobb oldal megerôsödésével), illetve a kommunikációra való képtelenség problémájával foglalkozik.
A Gyévuska elôadását nézve olyan, mintha egy
régi, fekete-fehér háborús képet látnánk.98 A hómezôt stilizáló fehér vászonra a karmester árnyéka
vetül rá.99 Nem lehet eldönteni, hogy pontosan kinek is szól vezénylete, csupán a zenekarnak, vagy
a 8. Kinizsi Pál kerékpáros lövészezrednek is. Ebben a fehérre és feketére festett stilizált térben
ugyanúgy kidomborodik a kellékek, így például a
kerékpár és a zászlók jelentôsége. A kerékpár az elkerülhetetlen sorsot, a halált szimbolizálja azáltal,
hogy a lövészezred egyik halott katonája biciklijével száll fel az égbe, majd kerekezik tovább Szent
Péter kapuja felé. A bicikli elôrefele hajtása mutatja, hogy a végzetünk elkerülhetetlen, hiszen képtelenek vagyunk kerékpárunkat visszafele tekerve
haladni. Emellett fontos szerephez jutnak a zászlók is: az elôadás színvilágába illeszkedve a monarchia zászlaja fekete-fehéren tûnik fel, míg az ellenség piros zászlaja csak úgy virít a térben, jelezve,
hogy a monarchia zászlaja alatt vonuló csapat reménytelen küzdelemre van ítélve, hiszen már az ellenfél zászlaja is sokkal hatalmasabb, uralkodóbb,
fenyegetôbb. Egyértelmû, hogy a gyôzelem kulcsa
azoknak a kezében van, akik a teret izzásba hozó
piros zászlót tartják.
A Tündöklô középszer és a Kaisers TV, Ungarn
színpadán sincs néhány ülôalkalmatosságon kívül
szinte semmi más. A Tündöklô középszerben a tér
98

97
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behatárolhatatlanságát fokozzák a kocsiszerû emelvények, melyeken a színészek csoportokba merevedve, vagy magányosan foglalnak helyet. Olyan,
mintha a középkori misztériumjátékok kocsiszínpada hullt volna elemeire: a történéseket hol az egymás után beguruló, hol pedig szimultán, az egyszerre jelenlévô kocsikról tudjuk meg. A Kaisers TV, Ungarn terének kitágítása pedig a plazma tévén keresztül történik, mely a schwechati csatát közvetíti.
Túlzó, bábszerû jelmezek

P

intér elôadásainak jelmezei gyakran a látványvilág szürrealitásának megteremtését, vagy épp
kiemelését szolgálják. Az Öl, butít szamuráj ruhás, gólyalábas, tüzet okádó férfijainak, a szôrös
kis tövisdisznócskának és a fehér ruhás királylányoknak a jelmezei a meseszerûséget erôsítik fel.
Gyakori motívumként tûnik fel a méreteket felnagyító, az arányokat eltorzító jelmezek viselése,
melyek a színészek testét szoborszerûvé, mozgásukat merevvé, szaggatottá teszik. A Gyévuska fekete-fehér világában természetesen a szereplôk is csupán e két színt viselik magukon. A katonák hosszú,
bôszárú nadrágjaik alatt magasított talpú cipôket,
kotornusokat viselnek. A kotornusoknak köszönhetôen mozgásukból hiányzik a rugalmasság, a
könnyedség: súlyosan menetelnek, s a leülések alkalmával szinte kifacsarodnak végtagjaik. De még
ôk is eltörpülnek a felsôbb hatalmat megtestesítô
német vezér mellett, aki kikeményített, hosszú,
uszályszerû kabátjában szoborként vonul át a színpadon. Majd az elôadás végén megjelennek az
ugyancsak magasságukat kotornusszal megemelô,
piros ruhás katonák, hosszú, lándzsaszerû rúddal
a kezükben. Ebben az üres térben monumentálisan és félelemkeltôen hatnak ezek a torz szoboralakok, ahogy az Öl, butít gólyalábú szamurájai is.
De ugyanilyen eszközökkel él Pintér legutóbbi, A
42. hét címû elôadásában, ahol a szívrohamban elhunyt férfit a föléje magasodó, mennyasszonyi ruhás édesanyja segíti át a másvilágba.
A túlzó, szoborszerû jelmezek használata a Tündöklô középszer címû elôadásban is megjelenik.
Olyan, mintha a szereplôk egyik fele – a botjára
görnyedô hitlerbajuszos ôrnagy, a rôzsét cipelô
asszony, a magyar népviseletbe öltözött lány – a
panoptikumból, míg a másik fele – Vitéz László a
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palacsintasütôjével, a kicsi aranyruhás kínai királylány és a tollas kalapú indiánok, Bölény és Sebzett
Madár – a bábszínházból szökött volna meg. A Kaisers Tv, Ungarn elôadásában pedig a mûsorvezetôt
alakító Szalontay Tündét párnákkal tömik ki, Stefanovics Angéla butácska bemondólányát a járást
megnehezítô magassarkúra állítják, Petôfin pedig
csupán féloldalas a magyar mente. Az ironikusan
eltúlzott, torzított jelmezeknek köszönhetôen a szereplôk komikus bábfigurákként hatnak, akiket csupán ide-oda rángatnak az üres térben.
A jelmez fontos részét képezik még a különféle
maszkok és sminkek is. A Szutyok elôadásában a hatalommal rendelkezô figurák, a nôgyógyász, az árvaház igazgatója és a rendôr Napistenekként tûnnek fel. Elôször a nôgyógyász lép színpadra hosszú,
mindent elsöprô uszályával és glóriával a feje körül,
kinek döntéseitôl ugyanúgy emberéletek függnek,
mint az árvaház vezetôjétôl, aki a Sátánt felidézve
sántít is. Végül pedig a rendôr pompázik isteni díszben, glóriás maszkban. Az elôadásban kiemelt szerepet kap Rózsi fél arcát eltakaró, színes, virágmintás maszkja is, ami élénk színeivel, vidámságával ellenpontozza mindazt a gonoszságot, rosszat, mely
folyamatosan elhagyja a száját. Központi szerepet
játszik a maszk A démon gyermekeiben is, ahol a despota hajlamú, gyerekeivel gonoszul bánó anya eggyé
válik az ajándékba kapott démonmaszkkal. De
maszkokat viselnek a háttérben helyet foglaló zenészek is, s ezzel kilétüket teljes homály fedi.
Az erôs, maszkszerû sminkhasználat elôször a
Parasztoperában jelenik meg, amelyben a színészek
kifehérített arccal lépnek színre. Kik ôk? Komolyarcú bohócra festett parasztemberek? A smink figyelmeztet, hogy ne vegyük komolyan azt, amit látunk,
mert mindenkin álarc van; itt senki nem az, aminek látszik.100 A Gyévuska szereplôi, a katonák és
asszonyaik is a pantomimesekre jellemzô fehérre
meszelt arccal jelennek meg, mely kiemeli bábszerûségüket. Ugyanebbôl a célból festik pirospozsgás
bohócokra a Tündöklô középszer színészeit is, illetve látják el törzsi csíkokkal Sebzett Madarat. Végül
a Korcsula elôadását kell még megemlíteni, ahol a
sminkhasználat az egész testre kiterjed. A horvát
szigeten nyaraló társaság testét fehér festék borítja,
akik ennek hatására szinte mozdulatlanná dermednek. A kérdésre, miszerint miért néznek ki úgy,
mintha egész nap lakást meszeltek volna, késleltet100
101

ve kapjuk meg a választ: kiderül, hogy a szellemileg visszamaradott fiú, Mackó festéket öntött a naptejbe, hogy mindig lássa, kivel nyaral egy kempingben. Ebben az elôadásban, ahogy a Parasztoperában
is, felmerül az álarc kérdése. Az egész testet befedô
smink utal a lemoshatatlanul ránk ragadt szerepeinkre, melyeket a mindennapi élet során a kollégáink, barátaink, családunk megtévesztésére öltünk
magunkra. Kevés olyan pillanat van, mikor az álarcunk mögül kibújva, megmutatjuk valódi önmagunkat és érzéseinket: ilyen emlékezetes pillanat,
mikor Bandi, a családapa, és Géza, a cégvezetô szerelmet vallanak egymásnak. Emellett ez a lemoshatatlan festékkel bekent testeknek van egyfajta törzsi jellege: a festék netalántán le is kopik, a keletközép európaiság akkor is rajtunk marad.101
Stilizált díszletek

A

pintéri formakánon stilizálásra való törekvése
a képi világot illetôen leginkább a kétdimenziós díszletek alkalmazásában érhetô tetten.
A Kórház-Bakony rengetegét papírból kivágott fák
jelzik, azok között rejtôznek el a betyárok a csendôrök elôl. De a bakonyi és kubai kocsma söntésének és a kórház nôi öltözôjének falát is csupán egy
kifeszített, festett vászon alkotja, melyen könnyedén tör át a halottnak hitt apa.
A sütemények királynôje ugyancsak kétdimenziós
díszlete a gyermekrajzok firkálmányait kelti életre.
A színpad mögött a magasban egy hatalmas
(kép)keretet látunk. E keretben jelenik meg Tihanyi Lajos, aki pszichológusként próbálja kifaggatni Erikét a családjáról. Tihanyi Lajos alakjának
megítélése sokáig kérdéses: nem lehet eldönteni,
hogy valós vagy kitalált személy, hiszen Erike azt
meséli, hogy miután iszik, „gyakran színes álmok
jönnek, olyanok, mint a Lajos bácsi”. Éppen ezért Lajos bácsi léte kétségessé válik, mely annak is köszönhetô, hogy a többi szereplôtôl elkülönítve, fenn
a magasban, hol a keretben helyet foglalva, hol pedig az emberi és a transzcendens világot elválasztó,
az ég felé törô világfa ágai közül leselkedik Erikére. Emellett az elôadás végén feltûnik az Erike rajzairól ismert Szultán kutya is, papírból kivágva és
papírpisztolyával lelövi a gyerekgyilkos Lajos bácsit.
A soha vissza nem térô elôadásában Fatalisztán
pálmafás világa, a sivatagi terepjáró, a fekete kecs-
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ke és a finom, téliszalámis, uborkás szendvicsek tárulnak elénk kartonból kimetszve. A kétdimenziósságot a Korcsula a krétarajzra emlékeztetô csíkkal éri el, mely kijelöli a kemping területét, majd
felfut a falra és egy kezében lapot tartó alakot rajzol körbe. A látványban rejlô kétdimenziósság a
színészek mozgására is rányomja a bélyegét: szinte alig mozognak, és mindig szembôl látjuk ôket.
A színészek és a díszletek eggyé válását a kétdimenziós világban a legszebben az a pillanat tükrözi, mikor a verseit kezében szorongató Gabi tökéletesen
illeszkedik a hátsó falra felrajzolt alak körvonalaiba.
A függöny mögött

P

intér kedvelt megoldása, hogy az elôadás „intim közelségben, a szín elôterét leválasztó függöny elôtt indul”,102 ami mindig két – a mindennapjainkhoz közelálló és a valóságunktól elrugaszkodó – világot különít el egymástól. A nézôtérhez közeli, leválasztott szûk térben a realitás talajára
két lábbal támaszkodó események, míg a függöny
áttörése után a feltáruló tágas térben elemelt történetek zajlanak. Ahogy a tér, úgy a perspektívánk is
kitágul, melynek köszönhetôen nagyobb rálátásunk
nyílik a korábban megjelenített beszûkült világunkra.
A Kórház-Bakony kifeszített fehér leple elôtt a
magyar egészségügy képe rajzolódik ki nagyvonalakban. A betegek sorsát félvállról vevô nôvérek és
orvosok szürcsölik reggeli kávéjukat, miközben
megvitatják, hogy a tegnap érkezett infúziós tûk
használhatatlanok, hogy Bandi, az egyik páciens
megint alsónadrág nélkül rohangált a folyosón és
a minap elhunyt beteg fia biztos csak a pénz reményében jött el a személyes holmikért. A személyes
holmi, mely csupán koszos, elnyûtt ruhákat és néhány felnôtt újságot takar, jelzi az emberi élet sivárságát és tragikomikusságát, miszerint nem marad az ember után más, csak pár elrongyolódott
szövet és néhány kéjsóvárságát tükrözô magazin.
A fehér lepel mögött azonban ott rejlik egy másik,
mesés világ, mely abban a pillanatban tárul elénk,
mikor a nôvér felhelyezi az elhunyt fiának a fejére
az örökségét, a tûzoltósisakot. Ekkor kezdetét veszi egy ôrült kalandozás, mely során a korábbi betegek betyárokként, az orvosok csendôrökként, a
nôvérek pedig szerelmes asszonyokként, lányokként tûnnek fel. Ebben a szürreális térben a sze102

replôk korábban – a kórházi világban – elfojtott érzelmei, álmai és víziói jelennek meg: Bandi képzelôdése Fidel Castróról itt valósággá válik, az elhunyt
fiút pedig az álom világában is a lelkiismeretfurdalás kísérti. Visszajön a túlvilágról az apa, hogy számon kérje fián, hogy az nem látogatta meg a kórházban. Miután beteljesülnek a szereplôk álmai és
megszabadulnak az ôket kísértô problémáktól és
érzésektôl, visszacsöppenünk a valóságba. A fiú hazamegy édesapja személyes tárgyaival, a kubai életrôl álmodó Bandi pedig végsô nyugalomra tér,
mondhatni, újra álomra hajtja a fejét.
A sehova kapuja címû elôadás fekete háttérfüggöny elôtt veszi kezdetét: két idegen, egy nô és egy
férfi ül két széken és beszélgetnek. A szituáció hétköznapinak mondható, hiszen kivel nem fordult
még elô, hogy várakozás közben megszólította egy
idegen és próbálta valamire rávenni. A történet szerint Klárikának sikerül meggyôznie Andrást, hogy
tartson vele a szektagyûlésre. Mikor András ebbe
beleegyezik, élete száznyolvan fokos fordulatot vesz
és egy teljesen új világba csöppen, amit korábban
a fekete függöny takart el elôle, elôlünk. A függöny
elhúzásával rálátásunk nyílik egy szektacsoport mûködésére. Ám a csoport mûködése korántsem hat
idegenül, a világunktól távolian, hiszen ugyanúgy
irányítják meggyôzôdései és berögzülései a hétköznapi embert, mint a tagjait a szekta. A függöny egy
sokak számára ismeretlen ismerôs világot leplez le.
Az Öl, butít címû elôadás az alkoholizmus problémájával foglalkozik, annak veszélyeire kívánja
pintérbélásan – groteszk módon – felhívni a figyelmet. Egy szeméttel és szétdobált újságpapírokkal
teli, tapétafalú szobát látunk, ahol a tegnapi szülinapi bulit igyekszik kipihenni Miklós, az ünnepelt.
A másnaposságot sörrel és tévénézéssel próbálja
elûzni. Újranézi a híres angol-magyar futballmérkôzést, majd egy alkoholizmusról szóló dokumentumfilmbe kezd bele. A filmben felsorolt tünetek
elsô pillantásra passzolnak, mi sem bizonyítja jobban, hogy Miklós a szomszédjait muszlim nônek,
püspöknek és pajeszos zsidó fiúnak látja. Ebben az
elôadásban már a vászonnal leválasztott szûk térbe is betör a képzelet világa, mely a tapéták letépése után teljesedik ki: fényesen csillogó, színes, mesés vidék tárul elénk sárkányokkal, királylányokkal illetve a Starsky és Hutch párossal. Itt tehát a
függönyként funkcionáló tapéta az alkoholisták
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problémáit, képzelgéseit és az esetleges következményeket kívánja leleplezni.
A soha vissza nem térô elôadásában elôször egy
csókolózó párt látunk a vörös bársonyfüggöny elôtt.
A függöny széthúzása után kiderül, hogy valójában
az egész színpadot vörös függöny keretezi, mely
igencsak nyomasztó, fullasztó hatást kelt. A vörös
színnel határolt tér a szocializmus világát hivatott
megjeleníteni, melyet az elvtársak „bajtársiassága”
hatott át. A nehéz bársonyfüggöny azonban a mélybe zuhan, mikor kiderül, hogy Kuncz Nikolett öngyilkosságot követett el, mert nem tudta túltenni
magát a bajtársak által okozott megaláztatáson. Az
uralkodó és félelmetes rendet szimbolizáló függöny
lehullása után a szereplôk élete felborul – a szeretôk kapcsolatára fény derül, a megcsalt férj egyre
keményebb drogok után nyúl és bekövetkezik egy
halálos katasztrófa is. A korábbi rendszer tehát elbukik, de ami utána jön, az se sokkal fényesebb: a
falak feketék, csupán a sivatagot stilizáló padló és
a pálmafák világítanak sárgán, de ami körülettük
van, az a maga a sötét üresség, mely elnyeli a fényt.
A függöny tehát a korábbi korszak bukását és a jövôbeli reménytelenséget ábrázolja.
Zenekar a színpadon

A

színpadra felültetve a zenészek vagy éppen a
teljes zenekar nemcsak a látványvilág részét képezik, hanem sokszor fontos dramaturgiai
funkciót töltenek be. Ilyen például a már sokat emlegetett Gyévuska elôadásban a fehér vászon mögött elhelyezett zenekar, melynek tagjai közül csupán a karmester tekintélyt parancsoló árnyékát látjuk a vászonra vetülve. A Parasztoperában azonban
a teljes zenekart látni véljük, s a zenészek a színészekhez hasonló, elrongyosodott munkásjelmezt
viselve játszanak Handelt a színpad jobb oldalán.
A démon gyermekeiben a zenekar szintén része lesz
az elôadás világának azáltal, hogy keleti maszkokat viselve ül és játszik. A Korcsulában pedig a zenészek maguk a színészek lesznek, ôk ülnek a dob
és a szintetizátor mögé, illetve játszanak gitáron,
fenn a magasban.
Gyakori megoldás Pintérnél, hogy a színpadon
a zenészeket egy magas, létraszerû emelvényen helyezi el. Az Anyám orrában két angyalruhás és maszkos lény fuvolázik fent a magasban, így tényleg az

az érzetünk támad, mintha éteri muzsikát hallanánk,
és amit látunk nemcsak, hogy hasonlít Shakespeare
Szentivánéji álmára, hanem tényleg egy pásztorjáték. A Szutyok elôadásában is Kéménczy Antal végig láthatóan, a létrán ülve kíséri az elôadását furulyájával. A zenészek tehát szervesen beépülnek az
elôadás látványvilágába és gyakran a történetbe is.
Színpadtechnika

P

intér rendezéseinél a látványvilág megalkotásában fontos szereppel bír a színpadforma kiválasztása és a különbözô színpadtechnikai
megoldások alkalmazása. Pintér a látvány fontosságáról alkotott rendezôi koncepcióját legszemléletesebben azok az elôadások tükrözik, melyek speciális körszínpadot alkalmaznak.
Az elsô ilyen elôadás A sütemények királynôje
volt, melyben a Kosár család élete egy forgószínpadon elevenedett meg. A forgószínpad története
1758-ra vezethetô vissza, mikor (valószínûleg) Namiki Sozó, híres kabukiszerzô megtervezte az elsô
ilyen színpadot. A kabuki színházban a forgószínpad egy tengelyre erôsített körlapból állt, melyet
emberi erôvel hajtottak.103 Ez történik ebben az
elôadásban is: a színpadot egy szarvasmarhára hasonlító szörnyszülött hajtja, húzza körbe-körbe, aki
nem más, mint a családfô, Kosár István. Pintér Béla
a képvilággal operálva közvetlenül is megjeleníti
azt, amit a hétéves kislány, Erike állandóan mondogat az apjáról, hogy „egész álló nap dolgozik, mint a
marha, mint a barom, mint az állat”. Az apuka igavonó
baromként való körbe-körbe mozgása a malom és
a soha véget nem érô, az értelmetlen munka képét
idézi fel, illetve azt is jelképezheti, hogy a színpadon
álló szereplôk egy malomban ôrölnek, sorsuk ugyanattól, a színpadot és az életüket meghatározó és
mozgásban tartó erôtôl, vagyis személytôl függ.
Az elôadás egy pontján a színpad váratlanul
megáll és Kosár István levetve állati jelmezét alezredesként lép fel a színpadra. Kosár elvtárs családfôként rettegésben tartja egész rokonságát, egésznap dolgozik, mint a barom, majd hazajön és inni
kezd. Szerinte, ha ô nem volna, akkor megállna itt
minden, de abban a pillanatban, ahogy ezt kimondja, a forgószínpad újra mozgásba lendül. Az önhazugság leleplezésének metaforikus pillanata ez: Kosár István kiesik az isteni, családfôi pozícióból, lát-

juk, ahogy az alkohol hatására széthullik személyisége és hatalma a családja felett. A színpadtechnika, a forgószínpad hajtása tehát a véget nem érô
munkát, a közös sorsot – az egy malomban való
ôrlést –, a családfôtôl való függést szimbolizálja, és
az önhazugság leleplezését szolgálja.
A forgószínpadhoz egy speciális nézôtéri elrendezés is társul: a közönség, akárcsak az antik görög
színházba látogató nézô, a színpadot körülvevô patkó alakú lelátón foglal helyet. A dobozszínpad szociofugális nézôterével szemben, ahol a közönség
tagjai magányosan, elszigetelve ülnek egymás mellett, itt szociopetális tér keletkezik, mely elôsegíti,
hogy a nézôk interakcióba léphessenek egymással,
reagálhassanak a másik reakciójára. A nézôknek tehát lehetôségük van arra, hogy közösségként észleljék magukat, ugyanakkor kénytelenek a magányos nézô szerepébe bújni, mikor az elôadás egyes
pillanataiban a nézôtérre sötétség borul.
A közönség tehát szorosan egymás mellett ülve,
a magasból tekint le az aprócska színpadra. Már a
görög színházban is úgy tartották, hogy a magason
ülô, lefelé nézô ember magába fordulásként éli meg
az elôadást, önnön lelke színpadára tekint le, s ezzel egy belsô vizsgálatot tart. Átéli, azonosul a színpadon történtekkel, majd örömmel konstatálja,
hogy ez nem vele történt meg. Itt is, a lelátón elhelyezkedve, az az érzése támad az embernek, hogy a
saját életünkre, gyermekkorunkra tekintünk le, még
ha az nem is egyezik meg az emlékeinkkel. Az
elôadás ismertetôjébôl kiderül, Pintér Béla szerint a
gyermekkorról egy békés, szeretettel teli mesevilág
bárányfelhôkkel keretezett idilli képe dereng fel lelki szemeink elôtt. De, hogy mi a valóság? Ezt boncolgatja az elôadás. Mindenki visszagondolhat saját
gyermekkorára, vagy a környezetében látottakra,
majd összehasonlíthatja a Kosár család történetével.
A különös, amfiteátrumszerû nézôtér nyújtotta
rálátástól „hihetetlenül élessé és erôssé válik az odalenn csúszó-mászó lények közös és súlyos tragédiája”,104 s ez kényszerít minket, hogy szembesüljünk,
letekintsünk életünk kútjába, illetve felerôsíti azt az
érzetet, hogy a nézô ugyanúgy alázuhanhat a köralakú játszóhely porondjára,105 mint a szereplôk.
A 2005-ben készült Anyám orra címû elôadást
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Pintér Béla és Társulata A sütemények királynôjének
díszletében mutatta be. Ugyanaz a kráterszínház
tárul elénk, melynek peremén azok a nézôk foglalnak helyet, akik legszívesebben madártávlatból
figyelnék az eseményeket.106 A Szentivánéji álomra emlékeztetô események ugyanúgy a forgó cirkuszi porondon zajlanak, mint korábban a Kosár család története. Itt viszont a porond képes kibilleni
vízszintes tengelyébôl és úgy forogni, s billenésekor feltárul elôttünk a semmi sötétsége.107 A szereplôk alatt tehát inog a talaj, könnyen a padló alá
csúszhatnak,108 bele a sötétségbe, Dante poklába.
A tányérforgóra épített színpad alkalmazása tehát
az elôadás történetébôl fakad: az álom és az ébrenlét közti határ elmosódósát, bizonytalanságot kívánja érzékeltetni, hogy a szereplôk nem állnak biztos lábbal a talajon, bármikor elbukhatnak, kirángathatják alóluk a biztosnak hitt talajt, s ezzel egy
újabb álomvilágba kerülhetnek.
Az Árva csillag földönkívüliekkel tarkított története is körszínpadon kap helyet, ám itt a színpad
már nemcsak kibillenésre, hanem felemelkedésre
és lesüllyedésre is képes. Törtfény 100.000 Hercegnô és Fagyott Ammónia 4 egy körgyûrûn érkeznek a magasból, mely a Földre, a színpadra érkezve tökéletesen illeszkedik a középsô poronddal. Az
Árva csillag és a Föld egy darabkája egymással egyesülve tökéletesen sík terepet alkotnak. Ez az egység egyfajta fricska a mai világra nézve, hogy állandóan a földönkívüli életet hajkurásszuk, kutatjuk,
ahelyett, hogy teljes életet élnénk.
A frontális nézôtér és színpadkép elrendezésnél
különleges színpadtechnikai elemnek a kocsiszerû
emelvények tekinthetôek, melyek alkalmazására elsôsorban a Tündöklô középszerben és a Gyévuskában kerül sor, ahol a szereplôket az emelvényre állítva húzzák át egyik oldalról a másikra.
Játék a fényekkel

P

intér Béla elôadásainak arvisurás öröksége a
mozgás fontossága mellett a fénnyel való játék
is, amely a különbözô színû fények és az árnyjáték alkalmazásával fokozzák a színpad szürrealitásba olvadó, meseszerû világát.
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Az Öl, butít elôadásában az alkoholista férfinak,
Miklósnak a hallucinációját, mámoros vízióját keltik életre a fények: a fehér vászon elôször rózsaszínbe borul, mikor a királylányok felkínálkoznak Miklósnak, majd mikor a férfit letartóztatja Starsky és
Hutch, a háttér kékre vált, de a színpad ugyanúgy
zöld fényben úszik. A színes világítás a Halál feltûnésével szûnik meg: a színpadra sötétség borul, csupán egy reflektor világítja meg a hôsünket. Ebben
a komor megvilágításban játszódnak le az elôadás
további jelenetei, a temetés és az álomból való felébredés is. Hiába, a való élet nem rózsaszín, hanem
fekete. A Kórház-Bakonyban a fények szintén egy
mesei világot keltenek életre. A rendezôi baloldalon, a tajgai eszkimóidillben a természettel való
eggyé válást zöld fénnyel, míg jobb oldalon a kubai élet felfokozott, szenvedélyes, pezsgô életét vörös fénnyel jelzik.
A meseszerûséget fokozza A démon gyermekeinek
állandó színváltó háttere is. Ugyanakkor dramaturgiai feladatot is ellát: a történetben bekövetkezô atmoszféraváltozásokat, fordulatokat hivatott tükrözni. Így mikor felkerül az anya fejére a démonmaszk
és sor kerül a felakasztására, a színpad vörös fényben izzik. A sütemények királynôjében is az indulatok elszabadulásával, a történetben bekövetkezett
fordulattal – az apa kivetkôzik magából és inni kezd
– párhuzamosan a színpad vörös fénybe borul, mely
elôrevetíti az elkerülhetetlennek látszó tragédiát. Ezt
erôsíti fel, hogy ebben pillanatban lendül újra mozgásba a körszínpad is, amit korábban az apa, mint
igavonó barom húzott körbe-körbe. A hangulat felfokozódását, a kontroll elvesztését gyakran villogó
diszkófény jelzi, például a Népi Rablétben és a Korcsulában. A történetben beállt fordulatot a színpad
hirtelen elsötétítésével, illetve a hangsúlyos szereplô fejgéppel való megvilágításával érzékeltetik például a Tündöklô középszerben, mikor a sztárszínésznôt próbálják megsemmisíteni kollégái, s különbözô koktélokat, illetve cigarettákat próbálnak beletömni. Ez jelenik meg A sehova kapujában is: a
sötétben egyedül András látszik, kinek élete nem
várt fordulatot vett, hiszen korábbi hitetlenségét felfüggesztve belép egy szektába.
A szürrealitást fokozó eszköz még az árnyjáték
is, melyre Pintér második rendezésében, a KórházBakonyban is láthatunk példát. A kórház nôi öltözôjében a nôvérek vetkôzésének, majd elrablásá-

nak csupán az árnyjátékának lehetünk a szemtanúi, s ez elbizonytalanító erôvel bír arra nézve, hogy
vajon a jelenet valóban megtörtént-e, vagy csupán
a betyárok képzelete keltette életre. Emellett a halottnak hitt apa is elôször árnyként jelenik meg,
majd áttörve a vásznon a maga teljes valójában is.
Az Öl, butítban a mesei világot erôsíti fel a háttérvászonra vetített tüskés fa és a kerékagyú sárkány
képe is, melyet a sárkány által fogva tartott királylányok jelenetében látunk. Nem utolsó sorban pedig a Gyévuskában is láthatunk példát az árnyjáték
eszközére: a karmester megkettôzôdött képét látjuk kivetítve a fehér vásznon, ami azt az érzetet kelti, mintha nemcsak a zenekart, hanem a színpadi
történéseket is egyszerre irányítaná.
A színészi játék

P

intér Béla formakánonja együtt jár egy meghatározott színészi játékstílussal is, mely a mozgás-,
hang- és gesztushasználatban válik sajátságossá. A 2002-ben bemutatott Parasztopera után az
elôadások gyakori eszközévé vált az énekbeszéd
használata. Az énekbeszéd (recitativo) az ének és a
beszéd közt elhelyezkedô vokális zene, mely pontosan követi a szöveg ritmusát és lejtését. A 17–18.
századi operák fontos eleme a recitativo, melynek
két típusa van: az egyszerû, akkordkíséretes recitativo secco és a dallamosabb, zenekarkíséretes recitativo accompagnato.109 Az Anyám orrában fuvola és
zongora, a Korcsulában zongora és gitár, a Tündöklô középszerben pedig zongora kíséri a szereplôk
énekbeszédét. Minden esetben a szöveg ritmusa határozza meg a dallamot, s nem pedig fordítva. Az
énekbeszéd alkalmazása Pintér elôadásaiban elôször nevetségesnek tûnik, majd konzekvens használata természetessé és egyértelmûvé teszi. Vannak
dolgok, melyekrôl egy hétköznapi párbeszéd során nem vennénk tudomást, de az énekbeszéd hatására felfigyelünk rájuk. A recitativo képes más
szemmel láttatni a dolgokat és kiemelni a mondanivaló komikus, vagy épp tragikus oldalát. Például
a Korcsulában a két heteroszexuálisnak hitt férfi szerelmi vallomása, akik valójában nem vágynak másra, minthogy együtt sétáljanak fel Visegrádon a Fellegvárba, vagy a Parasztoperában a mennyasszony
tavaszi ujjongása és az Állomásfônök alkoholizmusáról folytatott beszélgetés énekbeszédbe való sze-

dése rávilágít a mondanivaló kétarcúságára. Ahogy
Brechtnél a V-effektek, úgy Pintér Bélánál az énekbeszéd tehát az szolgálja, hogy megváltoztassa az
észlelés módját, a megszokottat szokatlan színben
tûntesse fel, s ennek eredményeképpen új belátásra kényszerítsen.110
Az énekbeszéd mellett természetesen fontos szerepet kap maga az ének is, mint azt korábban láttuk, ehhez viszont nem feltétlenül párosul tökéletes énektudás. A Pintér Béla és Társulata korántsem
képzett hangú, gyémánt torkú énekes-színészekbôl áll, sokkal inkább képzetlen, csiszolatlan hangokból. Persze vannak kivételek, mint például a
Színház- és Filmmûvészeti Egyetemen zenés osztályt végzett Roszik Hella és Friedenthal Zoltán.
Függetlenül ettôl nem számít, hogy ki milyen adottsággal és elôképzettséggel rendelkezik, mindenki
ugyanúgy énekel népdalt, popslágert vagy éppen
operát. A hangi adottság helyett sokkal fontosabb
tényezôvé válik az a nyers, természetes erô, ami a
színészekbôl árad. Emellett a profi és amatôr hangok egymás mellé állítása egy külön játékra ad lehetôséget, képes érzékeltetni a szereplôk közti különbséget, humorforrássá válhat, de dramaturgiai
funkciót is betölthet, ahogy azt a Tündöklô középszer címû elôadás példája is mutatja. Az elôadás egy
amatôr színtársulat próbafolyamatát követi végig,
mely során kiderül, hogy a tehetségtelennek tûnô
színésznô, valójában gyémánttorkú énekesnô. Éppen ezért rögtön belevágnak egy operaelôadás létrehozásába, aminek nem mindenki örül, hiszen
vannak, akik nem tudnak énekelni.
Ahogy Tompa Andrea kritikájában olvashatjuk,111 a profi és amatôr hangokkal folytatott játék
már a ’70-es években megjelent a nagy operarendezôi reformokban, majd a ’90-es évek színháza
végképp leszámolt a Tökéletesség színházának eszményével, melyben a parányinak számító nézô csodálja és méltatja a Színészt. A ’90-es évek társadalmi változásaival párhuzamosan, a színház is a tekintélyelvûség megdöntéséért, a kiválasztottak mûvészetének eltörléséért fáradozott. Elindult tehát
egy új folyamat, melynek részeként sorra léptek fel
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a színpadra az amatôr, úgymond civil emberek a
profik mellé – Marthaler a Szép molnárlány címû
Schubert-dalciklusában például egymás mellett szólalnak meg képzett és képzetlen hangok. Megszûnik a színház szentsége, ugyanolyan átlagos hellyé
válik, mint bármelyik más épület és kialakul az a
játékmód is, amit a kritika aluljátszásnak nevez.
Pintér Béla elôadásában ezzel operál: dalra fakadnak a karcos, néha fülsértô hangú színészek, miközben mellettük egy igazi operaénekes, Herczenik Anna kivágja a magas C-t. De a darab szerint
középszerûnek számító színészek sikeresen megfélemlítik a tündöklô csillagot, aki inkább elnyomja hangját és aluljátszásba kezd.
A színészek mozgását a stilizáltság jellemzi leginkább a pintéri formakánonban. A színészek gyakran lassítva, gondosan kimérve, szertartásszerûen
hajtanak végre egy-egy mozdulatsort. Ilyen például
a Szutyok címû elôadásban a búzakaszálás, a Parasztoperában a gereblyézés, A sütemények királynôjében az igavonó barom körbe-körbejárása és az
anya visszatérô görcsös rángatózásai. A Gyévuska
szereplôi pedig csupán oldalirányban tudnak haladni, s minden egyes mozdulatukban van valami
bábszerû,112 mely a túlságosan hangsúlyozott gesztusoknak, a mimikát kiemelô fehérre meszelt arcnak és a szoborrá magasító kotornusoknak köszönhetô. Hasonló báb-, szoborszerûség tapasztalható
a Tündöklô középszer elôadásában is: a kocsin beguruló színészek szoborcsoporttá merevednek,
bábszerûségüket pedig túlzó jelmezük és pirospozsgás arcuk erôsíti fel.113 De egy konkrét báb, a palacsintasütôs Vitéz László is megelevenedik a színpadon. A soha vissza nem térô papírból kivágott díszleteiben pedig a mozgás is szinte kétdimenzióssá
válik, a Korcsula elôadásában pedig a színészek eljutnak a mozdulatlanság színházáig: egymással
szinte alig lépnek interakcióba, ha mégis megteszik, csak a fejüket fordítják el, testük továbbra is
a nézôk felé irányul, így ugyancsak a kétdimenziósság válik rájuk jellemzôvé.
A stilizálás mellett a színészek gyakran „a kevesebb, néha több” szabályt felrúgva, a túlzás eszkö-
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zéhez nyúlnak. Pintér elôadásában a mozgások, a
gesztusok és a mimika természetellenesen hatnak
túlzott hangsúlyozásuk és kiemelésük révén: a meglepett embernek tényleg tátva marad a szája és a
megdöbbenéstôl hátrálni kezd, mint A 42. hét címû elôadásában az apa, kinek lánya egy idôs rockerrel állít haza egy reggel. A félelemtôl ittas ember ordibál, fel-alá rohangál, földön fetreng, mint
az Öl, butít alkoholistája, az ôrült nô a szoknyáját
morzsolja, haját tépi és érthetetlenül üvölt, mint az
Öl, butít egyik gyászolója, a depressziós ember pedig teljesen belassul, szinte szoborrá meredve ül
szemét a közönségre meresztve, mint a Korcsula halálos betegségtôl szenvedô vakációzója. A színészek
játéka tehát komikussá válik, ahogy próbálják a
rendelkezésükre álló minden eszközzel – hanggal,
mozgással, gesztussal, mimikával – leképezni egy
ôrült, egy depressziós, egy rettegô vagy éppen egy
meglepett ember reakcióit. Komikus, ahogy túljátszva, színészkedve próbálják lemásolni ezeket az
életbôl vett alakokat, mert ennek eredményeképpen a testük egy egyszerû gépezetté válik, mely automatikusan próbálja leképezni a valóságot. S ez
Bergson szerint114 kivétel nélkül mindig komikus.
A színészek hangjukkal folytatott játékára is a
túlzás, a torzítás a jellemzô. Gyakran elváltoztatott,
torzított hanggal játszanak végig egy elôadást, például az Árva csillag földönkívüli Erzsikéjét alakító
Bárdos Andrea magas hangon, akcentussal beszél
végig, Szamosi Zsófi pedig beszédhibát imitálva
játssza a Szutyok címû elôadás fôszereplôjét, Rózsit.
Emellett a tájszólással és az akcentussal való játék
a jellemzô az elôadásokra: A sehova kapujában Deák
Tamás beszél ízesen népieskedô figurájának alakítása közben, a Tündöklô középszerben Enyedi Éva
a kínai, míg a Szutyokban a cigány nyelvet, beszédmódot imitálja.
Nem utolsó sorban pedig a színészi játékon felfedezhetjük Brecht hatását is, mely elsôsorban a színészek neutrális játékán érezhetô. Legjobb példa erre a Gyévuska címû elôadás, melyben a színészek
érzelemmentesen, távolba meredô tekintettel, stilizált mozgással játszanak. Az alakok elvesztik emberszerûségüket, a történet jelzésértékûvé válik és
a hangsúly a formára, a struktúrára helyezôdik át.115
Emellett több színész kap még egy „V-effektet” azáltal, hogy ellentétes nemû szerepbe kell bújniuk, például Koch hadnagyot nô, míg a Karádyra hasonlí114
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tó mûvésznôt férfi alakítja. A történettôl való eltávolítást, elidegenítést erôsítik fel a dalok, illetve a
zenekar színpadra ültetése. A Gyévuskában csupán
a karmester árnyékát látjuk a kifeszített fehér vásznon, a Parasztoperában viszont az egész zenekart
látni jobb oldalon, a Szutyok és az Anyám orra
elôadásokban pedig magasított, létraszerû emelvényeken foglalnak helyet a fuvolások, furulyások.
A színészi játék pintérbélás jegyei tehát a túlzással és a stilizációval folytatott játékból, az énekbeszéd gyakori alkalmazásából és a brechti hatást tükrözô elemekbôl állnak.
Összefoglalás

A

z elmúlt évtizedek, a színházi paradigma újítóival foglalkozó tudományos diskurzusa egyszer sem hozta fel példaként, s vette górcsô alá
az alternatív színjátszás meghatározó alakjának,
Pintér Bélának a munkásságát. E hiány betöltése
volt tanulmányom elsôdleges célja: igyekeztem bebizonyítani, hogy a ’90-es évek végétôl a „mohácsizmus”, a „Schilling-style” és a „zsótéridák” mellett a „pintériádák” is létezô jelenség, hogy valóban
létezik egy könnyen felismerhetô, Pintér Bélára jellemzô formanyelv.
Einar Schleef Formakánon kontra koncepció címû
esszéje alapján elôször definiáltam a formakánon
fogalmát, majd megállapítottam, hogy Pintér szerzôi színháza tökéletesen megfelel a Schleef által felvázolt formakánoni kritériumoknak. Pintér nemcsak rendezi, hanem írja és játssza is darabjait,
emellett állandó alkotótársakkal dolgozik, így valóban lehetséges számára egy egységes rendezôi
nyelv megteremtése.
A pintéri formakánon elsô elemeként a dramatikus szöveget, a dramaturgiát vizsgáltam, melynek
kapcsán felmerült a színpadi szöveg és a kortárs
dráma közti különbség kérdése. Arra a következtetésre jutottam, hogy Pintér írói munkásságát lehet kritizálni, fel lehet róni a szövegek dramaturgiai hibáit, azonban azt már nem lehet tagadni,
hogy színpadi szövegei kortárs drámáknak számítanak, s ezt a Drámák címû kötetének megjelenése is igazolja. Pintér életdrámákat ír, a magyar rögvalóságot tárja elénk a Parti Nagy-féle nyelvroncsoló attitûddel. Klisékbôl, banális frázisokból építkezik, visszatérô témái közé tartoznak a bibliai
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történetek, a problémákkal küzdô ember képe, az
esküvô, a lelki és fizikai értelemben vett erôszak,
illetve a közéleti problémák. Szövegeit áthatják a
magas- és mélykultúrából vett intertextuális utalások és a meseelemek is. Idôkezelését a linearitás
helyett a párhuzamos szerkesztés, a filmekre jellemzô montázs és flashback technika, az álom és a
valóság ellentétpárja határozza meg.
A második szempont maga a rendezés volt,
melynek alapjegyeként a mindent – szcenikát, jelmezt, mozgást, beszédet – átitató archaikus és giccs
összeütköztetését határoztam meg. Fontosnak tartottam leszögezni, hogy Pintérnek nem az a célja,
hogy értékítéletet mondjon az archaikus és a giccs,
a népi és popkultúra felett, hanem hogy felmutassa, mai világunkban e két esztétikai kategória teljesen összeforrt egymással. Rendezôi elképzelésének másik alapvonása az ellentétes világok egymásra montírozása: különbözô világok, mûfajok és zenei stílusok keverednek elôadásaiban. Pintér
rendezéseinek fontos eleme még a humor, a nevetés, a problémákkal és az élet kegyetlenségével való szembesítés, egy kultikus közösség, s annak rituális nyelvének a bemutatása. E jellemzôk alapján
neveztem Pintér szerzôi színházát A nevetés színházának, Gyógyító kegyetlen és a Szakrális színháznak.
Ennek alátámasztása érdekében felidéztem, illetve
megvizsgáltam, miben és mennyiben felel meg Bahtyin karneválszemléletének, Artaud a kegyetlenség
színházáról és Grotowski a rituális színházról alkotott koncepciójának. Emellett rámutattam, hogy
hogyan jelenik meg a keleti filozófia és színház hatása egyes elôadások díszletén, jelmezén, dramaturgiáján és a színészi játékon.
Harmadik lépésként a látványvilággal foglalkoztam. Pintér Béla és Társulata elôadásaiban nincsenek monumentális, valósághûségre törekvô díszletek és kellékek, a színpadképre a stilizáltság, a va-
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lóságtól elemelt, kétdimenziós díszletelemek használata, egy másik világot leleplezô függöny alkalmazása, bábszerû, a méreteket felnagyító, az arányokat eltorzító jelmezek, maszkszerû sminkek, illetve a fénnyel és a színpadtechnikával való játék a
jellemzô.
Végül megállapítottam, hogy a színészi játékon
is felismerhetôek a pintérbélás jegyek. A 2002-ben
bemutatott Parasztopera után az elôadások gyakori elemévé vált az énekbeszéd használata, melynek
funkciója, Brecht V-effektjéhez hasonlóan az, hogy
megváltoztassa az észlelés módját, a megszokottat
szokatlan színben tûntesse fel, s ennek eredményeképpen új belátásra kényszerítsen. Pintér rendezéseiben külön játszik azzal, hogy profi és amatôr
hangokat szólaltat meg, képzettségtôl és adottságtól függetlenül mindenki énekel popslágert és operát. A színészek mozgására és gesztusaira pedig a
stilizáltság, a szertartásszerûség, a kimértség és a
túlzás a jellemzô. Pintér színészei nem ismerik a
mértéket, a meglepett embernek tényleg tátva marad a szája és hátratántorodik.
A felsorolt formajegyeket az elôadásokból vett
példákkal támasztottam alá, melyek bizonyítják,
hogy Pintér Béla valóban rendelkezik egy egységes,
az elôadásairól leolvasható formanyelvvel. Mint
minden formakánon, a pintéri is visszatérô elemekkel és jegyekkel operál, de ez nem azt jelenti, hogy
az egyhangúság és az önismétlés csapdájába esne,
ahogy a szakkritika állítja, hiszen ahogy Thuróczy
Szabolcs is mondja, „olyan nincs, hogy önismétlés.
Ilyen alapon bárkit be lehet zárni három mondatba. Kaurismäki nem önismétel? Vagy Cassavetes,
Fassbinder? És Mohácsi, Ascher? Éppen az a fantasztikus, amikor látok valamibôl három kockát
vagy két jelenetet, és tudom, hogy ezt ki rendezte.
A felismerhetôség védjegy”,116 s Pintér formakánonja bizony felismerhetô.
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