
mélyiséggel nem azonosak? „Összemosódik” minden. Kavarog a
cselekmény, mint az elöltöltôs mosógépekben forgó ruhák. Az
elôadás bravúrosan kivitelezett bohóctréfákkal teatralizálja az
ön- és létismereti káoszt. Bátran a végsôkig feszítik Malvolio le-
vélolvasásának klasszikus helyzetét. Gálffi László az ôt meg-
lesôkön támaszkodik, kezükre ül, elvakultságában velük tárgyalja
meg az írás tartalmát, persze közben senkit sem lát meg. Pazar az
elgyávult Viola és a rettegô Tompa Albert párbaja, amikor úgy bá-
boznak a futni akaró „párbajhôsökkel”, mintha alig bírnák le-
fogni ôket. 

A bemutató végén túlhabzik a szenvedély és két óriásmosógép.
A hab elborítja a színpadot, ahol egymást, önmagukat, a másik-
ban önmagukat hajkurászó szerelmesek, egy hórihorgas pap, egy
búvár stb. egyensúlyoz bizonytalanul. Van, aki alámerül, és eltû-
nik a tajtékban, mások csapzottan, csatakosan vádolnak és kö-
nyörögnek, senki nem ért semmit, kicsúszik a lábuk alól talaj,
nincs is talaj, a felhôkön járnak, de ettôl sem boldogok. Külön-
bözô variációkban egymás fejéhez (vagy sajátjukhoz) fognak re-

volvereket: gyilkolnának és halnának. A testvérek, Viola és Sebas-
tian egymásra találva vadul csókolózni kezdenek, mielôtt vissza-
térnének fekete ruhás párjukhoz. Kaotikus egy mennyország.
Frenetikus hatású szomorú-vidám zárlat, egy humánummal, öni-
róniával teli, féktelenül játékos, virtuózan teátrális elôadás végén.

WILLIAM SHAKESPEARE: VÍZKERESZT 
VAGY BÁNOM IS ÉN VAGY AMIT AKARTOK VAGY…
(Örkény Színház)

FORDÍTOTTA: Nádasdy Ádám. DRAMATURG: Várady Zsuzsa e. h. TÉR: An-
tal Csaba. JELMEZ: Benedek Mari. VILÁGÍTÁS: Csornai Levente. ZENE:
Márkos Albert. MOZGÁS: Érdi Ariadne. RENDEZÔ: Dömötör András e. h.
SZEREPLÔK: Csuja Imre, Kató Balázs, Dióssi Gábor m. v., Hámori Gab-
riella, Haumann Máté m. v., Kézdy György m. v., Czukor Balázs, Für
Anikó, Kerekes Éva, Anger Zsolt m. v., Debreczeny Csaba, Gálffi
László, Pogány Judit, Máthé Zsolt, valamint pap, zenészek, tengeré-
szek, rendôrök.
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lképzelni sem tudom, milyen színházat csinál majd Pintér
Béla úgy negyedszázad múlva, amikor a hatodik x-nél tart,

mindenesetre számomra most ô a Kálmán Imre. Egyéni és felis-
merhetô stílust alakított ki, és a legjobb szórakoztató színházat
tartja fenn e tájon. Egyébként már itt használhatatlannak bizo-
nyul régi színházi szótáram, merthogy végül is bármilyen

minôségi színházban jól szórakozom, legfeljebb nem biztos,
hogy nevetek is. A Pintérét nevezzük inkább a nevetés színházá-
nak. Ahová persze nem széles néptömegek járnak, mint az ope-
rettre egykoron (széles néptömegek ma már sehova sem járnak,
ami színház), de szûk és nevetô kritikus tömeg viszont annál in-
kább. Amely tömeg itt ugyanolyan fontos szereplô, mint a szín-

T o m p a  A n d r e a

A kókuszgolyó receptje
■  P I N T É R  B É L A :  K O R C S U L A  ■  

Deák Tamás (András), Szalontay Tünde (Kincsô), Thuróczy Szabolcs (Géza) és Pintér Béla (Mackó)
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padon lévôk: nélküle, vallja Pintér, nincs színház. Merthogy a
nagy nevettetôk, akik komolyan veszik a dolgukat, adnak a kö-
zönségre. És nem csak a pénztárban. 

Az új Pintér Béla-produkció ugyanabban a szellemben, stílus-
ban, színházi nyelven született, amelyben az utóbbi évek munkái.
Az egyéni stílus létrehozásának képessége tehetségre vall, bár ér-
dekes, hogy egyszerre tartjuk nagyra a felismerhetô, egy-egy sze-
mélyiséghez köthetô világot, valamint az ellenkezôjét, a stílus hi-
ányát is, az állandó változás képességét. Akkor tehát ki is köz-
megegyezés(ünk) szerint a biztos tehetség: az örökké változó –
vagy támogatóan fogalmazva: megújuló – rendezô (például
Schilling), vagy a stílusa, színházi nyelve alapján felismerhetô
(Pintér, Mohácsi, Zsótér, Bodó, és a sor folytatható)? Vélhetôleg
nem vagy, hanem és. Minthogy a tehetségre nincs recept. (Mert
lám, van, akinek van stílusa, mégis rossz. És van, aki a felismer-
hetetlenségig változó, és szintén rossz.)

Pintér nevetésszínházában most újabb kulturális törmelé-
kekbôl álló építmény készült. Ami egyébként nem kíván ércnél
maradandóbb lenni: a pillanatot szolgálja, az azonnali hatást,
mint ahogyan a vicceken való nevetés sem halasztható: most vagy
soha. A törmelék, amelybôl ez az elôadás építkezik, eredete sze-
rint ezúttal nem magyar (amint volt a korábbi produkciókban, a
Kórház-Bakonyban, a Parasztoperában vagy A sütemények ki-
rálynôjében), hanem nemzetközi: a k-európai kultúrszemétdom-
bon vagyunk, Korcsula szigetének hívják. Trash, ahogy az angol
mondja, ez egy trash-domb, ebbôl van összerakva minden Pintér
Béla-produkció: a kultúra minden szintjérôl összehordott anyag-
ból, magas- és mélykultúrából egyaránt, ezúttal a földrajzi hatá-
rokat is kitágítva. Mint a cukrászdabéli kókuszgolyó: összegyúr-
ják a maradékot, ami a süteményekbôl leesik, szélek, végek, fel
nem használt alapanyagok, krémek, aztán szép kerekre, úgy-
mond, formára sirítik, és meghempergetik kókuszreszelékben.
És lám, az egésznek mégis van saját, karakteres íze. Ki érti ezt?

Sok nyelven szól most ez a darab (eddig csak román betétek
voltak az Anyám orrában, oroszok a Gyévuskában), s eleinte úgy
tûnik, mintha a nyelvhasználatnak realisztikus magyarázata és
célja lenne a darabban – a szereplôk származására utalna –, aztán
kiderül, hogy a nyelv sem más, csak egy gönc, amit felöltünk-le-
vetünk. Mindennek oka, célja s valami haszna van, ahogy a költô
mondja (Szilágyi Domokos a Bartók Amerikában címû versében).
Aztán kiderül, hogy nincs, legalábbis célja, mert egy párbeszéden
belül úgy hullámzik az angol, német, magyar fecsej, mintha sen-

kinek sem lenne identitása. Nagy k-európai káosz. És színházi
helyzetek sorozata: egy magyar feleség olaszul beszél, Szalontay
Tünde alakítja, aki mellesleg pompásan recitál és énekel; nyilván
azért éppen olaszul (talán mert tud is, de ez mindegy), mert ola-
szul remekül lehet énekelni a recitativókat, mindjárt operának is
tûnik. A horvát nyaralásban – mert ez most a sztori – a vendégek
szórakoztatására karaokepartikat rendeznek, kiváló alkalom el-
dalolni néhány slágert. Vagy egyszerûen odaülni a dob mellé és
zenében dühöngeni. (A zenei társszerzô Darvas Ferenc.) 

Apropó Bartók. Ô is felcsendül ebben a (megint) zenés darab-
ban, sajátos pintéri opera buffában, amely viszont most új (leg-
alábbis Pintér számára új) zenei stílusokat ütköztet: a régi, jó,
agyonnyúzott diszkót váltakoztatja a szomorú horvát sanzon-
szerû dalokkal meg Bartókkal, eredeti nótákkal, valamint a reci-
tativókkal. És miért pont Bartók? Ki más értené ezt a nyelvi, ze-
nei zûrzavart? Ahogy a költô mondja (ugyanaz a költô idézett ver-
sében): „Kôrösfôi lányok, / mármarosi románok, / sátron sívó
arabok, / kunyhón tengô törökök: / hogy a nóta régi / s hogy min-
dig új: így örök – / egy nyelven szól az. mind, / magyarul, romá-
nul, / s ki más értené, ha / nem Bartók tanár úr?!” Az idô csak
annyit sepert el ebbôl, hogy most itt magyar, német, horvát, olasz
banzáj van, s Dunának, Oltnak angolul egy a hangja, merthogy
az a tört angol végül is itt egy generálszósz. 

Mellesleg Korcsula szigetén – egyrészt azért pont ott, mert az
elôadás társproducere egy zágrábi fesztivál (praktikus magyará-
zat), másrészt mert a magyarok és nem magyarok elôszeretettel
járnak oda nyaralni (társadalmi magyarázat), harmadrészt mert a
szigetmitológia megkívánja: ugyanis ezt a k-európai állatkertet
egy szigeten lehet a legjobban modellálni (színházi magyarázat),
negyedszer mert bizonyára errôl a keveredésrôl a „korcs” szó is
eszükbe jutott (még egy nyelvi-színházi magyarázat) –, szóval
Korcsula szigetén verôdnek össze a népek, embertípusok
(Ožujsko sörösüvegekkel körülrakott, mozdulatlanul bambuló,
végbélrákos magyar apa) és atípusok (a fônök, aki csupa jót cse-
lekszik, és mindig bocsánatot kér, és minden bajt magára vállal),
szövevényes viszonyok alakulnak az ismert, fordulatos pintéri
szappandramaturgia szerint: bonyolódnak a szigetre átörökített
munkahelyi és családi kapcsolatok, tarkítja gyilkosság, szerelem
meg családi hûha. Minden ízében magunkra ismerünk.

A sokféleséget, a minden irányba – földrajzilag, nyelvileg, kul-
turálisan, stilisztikailag – szerteágazó trasht a forma (kerek és kó-
kuszreszelékkel meghintett) tartja össze; Pintér egyre szigorúbb
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Szamosi Zsófia (Gabi) és Enyedi Éva (Miriam) 
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formába önti elôadásait. A mozgás, a ze-
nei szerkesztés is forma, a látvány is az. A
fürdôruhás, festett testû figurák – amely
testfestésnek a darabban is lesz magyará-
zata, itt semmi sincs önmagáért vagy az
úgynevezett mûvészet kedvéért: a történet
szerint a félkegyelmû fiú lemoshatatlan
festéket kever a napozókrémbe – mereven
állnak, vagy lassítva, stilizáltan mozog-
nak. Az egész mintha a most divatozó
mozdulatlan színházat idézné, kicsit mögé
nézve, finoman parodizálva tán. A társu-

latból most Thuróczy Szabolcs játékát élvezem a leginkább, aki a rejtett homoszexuális
fônök szerepében szinte megindító; Szalontay Tündét, akinek minden megszólalása
pontos; és a sérült fiút alakító Pintér Béla mozgását, testtartását, gazdag játékát. Akinek
története végül tragédiába torkoll. Mert Pintér, a nevetés színházának professzionális
mûvelôje egyre sötétebb darabokat ír. De a nevetés persze karneváli: kritikusan szemlél
és nevetségesnek mutat egy ismerôs világot. És én ezt nem tudom megunni. 

KORCSULA (Szkéné)

ZENE: Darvas Ferenc. ÍRÓ-RENDEZÔ: Pintér Béla.
SZEREPLÔK: Baranyi Szilvia, Bencze Sándor, Deák Tamás, Enyedi Éva, Kéménczy Antal, Pintér
Béla, Quitt László, Szalontay Tünde, Szamosi Zsófia, Thuróczy Szabolcs. 
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ligha tagadható, hogy a Koldusopera
tematikája megírása óta egyfolytá-

ban aktuális, ráadásul kicsiny a valószínû-
sége, hogy akár unokáink megéljék majd azo-
kat az idôket, amikor idôszerûségét veszti. Így
aligha kell miérteken törni a fejünket, ha a
darabot egyszerre két színház tûzi a mûso-
rára. Pedig ha valami összeköti a Bárka és a
zalaegerszegi Hevesi Sándor Színház elôadá-
sát, az az, hogy az alkotók nem vagy leg-
alábbis kevéssé játszanak rá a mû politikai és
szociális aktualitására, következésképpen
nem próbálják a társadalmi igazságtalansá-
gokat, hatalmi-gazdasági összefonódásokat a
nép, vagyis a színházi közönség képébe vágni.

Kérdezhetnénk, hogy akkor mégis mi
végre. Ha egy alapvetôen társadalmi-szo-
ciális indulatú mû mondandója kilúgozó-
dik, mi értelme elôadni? Másfelôl a mon-
dandó erôteljes, minden iróniától mentes,
a napi valóságra közvetlenül reflektáló
megjelenítése is problematikus, hiszen a
népszerû zenés mû elôadását megtekintô,
kiemelt helyárú jegyét kezében szorongató,
általában szépen felöltözött, a Weill-dalla-
mokat dúdolgató nézôsereg vélhetôen nem
a megnyomorítottak (de többnyire azért
nem is a megnyomorítók) közül kerül ki.
A szociális indulatot a nézôkre vetíteni –
vagy ami még rosszabb: velük együtt sápí-
tozni a világ igazságtalanságán – súlyos
képmutatás. Az eszményi Brecht-elôadás
alighanem egyszerre indulatos és ironikus;
a szerepbôl való kilépésnek nemcsak a sze-
rep és személyesség váltakozásának brechti
optimumát, hanem a nézôpontok váltako-
zását is magában kell foglalnia. Az aktuális

bemutatók nem ilyen ambícióval fogantak.
A Bárkán szórakoztató elôadás készült,
ahol nem Brechté, hanem Weillé a fôsze-
rep, s a rendezôi játékötletek is leginkább a
puszta szórakoztatást szolgálják; a nézô-
pontváltások többnyire csak az aktuális öt-
letekhez kapcsolódva, egy jeleneten belül
értelmezhetôek. A zalaegerszegi bemutató
ugyan hangsúlyosan épít a szerepbôl való
kilépésekre, a váltásokra, ezek azonban
nem a valóságra, hanem – az elôadás meg-
határozó irányához alkalmazkodva – a
színházra vagy legalábbis a színházon át
tükrözôdô valóságra reflektálnak.

A Bárka újjászületésének korszakát éli.
Ennek perspektívái ugyan még csak homá-
lyosan látszanak, de a közelmúltban mû-
vészileg elbizonytalanodni, anyagilag
összeroppanni látszó színház számára
alighanem életbe vágóan fontos, hogy az
új vezetés milyen sikerrel lát hozzá az új re-
pertoár felépítéséhez, az új közönségbázis
kiépítéséhez. És a siker itt természetesen
nem pusztán a szakmai reputációt, hanem
a közönségsikert is jelenti. Talán ez az oka
annak, hogy a társulat új vezetôje, Alföldi
Róbert nem a jelent látta az alkotói kísérle-
tezések optimális idejének, s inkább direk-
torként, mint szuverén rendezôként vitte
színre a darabot. Revelatív ötleteket, letag-
lózó jeleneteket, személyes érzékenységet
hiába keresnénk az elôadásban – humort,
kisebb játékötleteket és méltánylandó
szakmai tudást viszont lelhetünk benne.
Alföldi megidézi ugyan (a felvételrôl leját-
szott, Törôcsik Mari és Garas Dezsô által
énekelt Cápa-dallal és a „referenciaként” a
háttérben megjelenô busszal) a Ljubimov

U r b á n  B a l á z s

Színház az egész?
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Spolarics Andrea (Peacockné) és Seress
Zoltán (Peacock) a Bárka elôadásában
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