
Darvasi Ferenc

Pintér Béla társulata, melynek darabjait õ írja, a crème

de la crème-be tartozik, és töretlen népszerûségnek

örvend mind a szakma, mind a nagyközönség köré-

ben. Magát Pintért viszont, legalábbis eddig, inkább

tekintettük rendezõnek, színésznek és társulatvezetõ-

nek, semmint írónak. Ebben közrejátszott alkotási módszere is: szö-

vegeit nem elsõsorban irodalmi, hanem színpadi mûveknek tekintet-

te, színházi mûködõképességük volt a legfontosabb a számára. Ed-

dig tehát elodázhattuk, hogy drámaíróként is számba vegyük tehet-

ségét, most azonban, a kötet megjelenésével, nem halaszthatjuk to-

vább a véleményformálást.

A szerzõ 18 darabjából 8 szerepel a kötetben, keletke-

zésük idõrendi sorrendjében. A tartalomjegyzéket bön-

gészve rögtön feltûnik, hogy hiányzik két emblematikus

elõadás, a Parasztopera és a Gyévuska „szövegköny-

ve” is. Nincs szó azonban semmiféle válogatási furcsa-

ságról; a társulat színészének és dramaturgjának, egyben a könyv

szerkesztõjének, Enyedi Évának A drámaíró Pintér címû utószavából

megtudhatjuk, hogy az a terv: az említett két munka „egy következõ

kötetben operalibrettóként, kottával vagy esetleg hangzó anyaggal

együtt” jelenjen majd meg. 

A bekerült darabok újabb és újabb témákat ölelnek fel:

a kórházi dolgozók nemtörõdömségétõl a szekták mû-

ködésmódjának modellezésén és a családon belüli

erõszakon át a rasszizmusig jutunk; hogy aztán a szí-

nészek szakmai féltékenységétõl az 1848/49-es forra-

dalmon át ismét a kórházaknál kössünk ki. Pintér csupa olyan prob-

lémát dolgoz fel, ami nagyon is mai és friss, ugyanakkor mindezeket

archaizálja, elemeli: énekszóval, kórussal, népzenével, népviselettel,

szertartásokkal, maszkhasználattal.

Mint a fentebbiekbõl is látható, szereti keverni a be-

szédmódokat, az egymástól látszólag idegen

színpadi elemeket. A stílustörés az egyik

alapvetõ eszköze. Nála könnyedén elképzel-

hetõ egymás mellett a „Kákálin-Kákálin” címû

orosz népdal és egy boogie-woogie (A sehova kapuja),

vagy Fidel Castro Stan és Pan társaságában (Kórház – Ba-

kony). Nem finomkodik, erõs, elsõre gyakran meghökkentõ

hatásokkal dolgozik. Szándékosan használ túlzásokat,

sztereotípiákat, közhelyeket, nyelvi sablonokat. Ezért olvas-

hatunk olyanokat, mint hogy „Minden lépcsõfok egy örök-

kévalóságnak tûnt”, és ezért van, hogy a pesti szektás

vagy homoszexuális, a székely meg alkoholista nála (A se-

hova kapuja). Kiváló a humorérzéke. És az igazán nagy

truváj az, hogy, kerülve a vegytiszta fogalmazásmódot, a

komoly témákról is tud humorral, de nem elbagatellizálóan

beszélni. Magyar színházi alkotóknál elég ritka az ilyesfajta penge-

élen táncolás. Kevesen tudják rajta kívül elérni, hogy ugyanazon a

jeleneten egyszerre lehessen nevetni és sírni is. Pintérnél viszont ez

az alapjárat. Így beszél például a nemzettudat eltorzulásáról, az or-

vosok nemtörõdömségérõl, a pedofíliáról vagy éppen a kirekesztés-

rõl. 

Humora ráadásul sokrétû, nemcsak a szituációkban

mutatkozik meg, hanem a jellemformálásban és a név-

adásban is. Gyakran használ beszélõ neveket: a színi-

kritikust Csóki Editnek (ennél áthallásosabb nevet szin-

te már ki sem lehetett volna találni), a bekattant szubrettet pedig

Sebzett Madárnak hívják (Tündöklõ középszer). A legszebb példa

azonban a Szutyokban található, és ez már több mint humor: az in-

tézeti lány neve (Demján Rózsi) egyszerre játszik rá hazánk nap-

szemüveges popsztárjára és az önmagát árvasorból milliomossá fel-

küzdõ vállalkozóra. Olykor rátesz még egy lapáttal Pintér, és szerep-

lõi az egyes kifejezések helyességén avagy helytelenségén lovagol-

nak – a maguk mérhetetlen kicsinyességével, az olvasó számára

szórakoztatóan. Például a leöltözik szón vitatkoznak (Kórház – Ba-

kony), a Louvre kiejtésén (Kaisers TV, Ungarn), vagy azon, a

nimfomán vagy a nimfomániás a hibás jelzõ (A démon gyermekei).

És ott van még a nyelvjárások imitálása is, ami szintén

több Pintér-darab alapjellemzõje. Talán a legtovább A

42. hét címû darab fokozza ezt, melynek egyik felvidé-

ki szereplõje például azt mondja a férjének a Twin

Peaks-rõl és Lars von Trier Birodalomjáról: „Emlékezz

visszá ró, hogy ázok is milyen mély, szofisztikólt, mûálkotósok

vóltak…” Mindezek mellett jól szórakozhatunk a Szutyok vagy a Tün-

döklõ középszer öniróniával teli „színház a színházban” jelenetein is. 

Túlzás nélkül állítható, hogy Pintér Béla egy saját, senkiével össze

nem téveszthetõ világot teremtett meg drámáiban. A realizmustól

messze elemelt, mégis ismerõsnek tû-

nõ figurái, akiknek az életét gyakran

filmszerû, gyors váltásokkal ismerjük

meg, újra meg újra „becsapnak min-

ket”, mindig más derül ki róluk, mint

amit elsõre sejtettünk volna. Pintér titka

az, hogy be tud lesni a hétköznapok

Maya-fátyla mögé, drámáiban megmu-

tatva, hogy „Az elsõ benyomás csak

egy maszk, mely az idõk során lehullik,

s alatta a valódi arc egészen másként

fest.”
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