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izonyos szempontból aggodalomra adhat okot,
hogy Pintér Béla mindig saját kútfôbôl dolgo-

zik, évente egy-két bemutatót tartva társulatával. Vajon
lesz-e még sokáig ötlet, téma, muníció? Vajon jut-e
mindig friss energia és személyes mondanivaló az
egymást követô produkciókba? Vagy elég, ha egyre
profibb és megbízhatóbb szakmai színvonalon mûkö-
dik az, ami már jól bevált?

A legújabb, megjegyezhetetlen címû opus esetében
(Az ôrült, az orvos, a tanítványok és az ördög) Pintér
Béla az emberiség és az irodalom egyik legrégebbi és
leggazdagabb témájához nyúlt: a Bibliához. Konkrétan
Jézus történetének maiasított és nemet váltó verzióját
állítja elénk a Szkéné Színház családias, körbeülhetô
porondterében. Napjainkban, jelen viszonyaink között
játszódik le a régi mese mása: az anyaúristen elküldi
közénk egyetlen lányát, aki… (mit is akar pontosan?)…
csodákat tesz, prédikál, tanítványok csatlakoznak
hozzá. Azután elárulják, megtagadják, elpusztítják, s
utóbb legendát szônek köré.

Ennek a térben és idôben idehelyezett mítosznak
számos érdekes aspektusa lehet. Néhányat megkocog-
tat a darab, de a kibontásukra nem vállalkozik. Pedig
bizonyára megérne egy alaposabb misét például az,
hogy a Jézuslány megjelenését és térhódítását miként
fogadja a hivatalos egyház. De az a megközelítés is ta-
nulságos lehet, hogy a média szempontjából mit je-
lentene egy ilyen, hit alapú társadalmi megmozdulás,
s melyik interpretációja indulna a legnagyobb üzleti
eséllyel a nézettségi/olvasottsági versenyben. Ugyan -
csak izgalmas dolgok kerekedhetnének ki abból, ha el-
képzelnénk, hogy melyik politikai párt milyen módon
igyekezne a maga hasznára fordítani az eseményeket.
(Talán még a köztársasági elnökünk is kinyilatkoztat-
ná, hogy mit gondol ilyen esetben a Sándor-palota.)

A produkciónak felróható, hogy sokat markol és ke-
veset fog. Nekiveselkedik egy modern evangéliumnak,
de nem mond semmi újat vagy mást. Pusztán elvégez
néhány behelyettesítést és egyszerûsítést. Pintér Béla
elôadja az esetet az ô jellegzetes, nem komótos törté-
netmesélô módján, mûködésbe lendítve a maga be-
gyakorlott, vicces, naiv életszínházát. 

A megfeleltetések némelyike frappáns és evidens.
(Mint például az, hogy az Erdélybôl átjött Mária bér-
anyaként hozza világra szeplôtelenül fogant gyerme-

két.) Más analógiák viszont korántsem egyenértékûek
az eredeti mozzanatokkal. (Mint például az elmegyó-
gyász esete, aki úgy keveredik az ügybe, akár „Pilátus
a credóba”. De az, hogy egy orvost állása elvesztésével
fenyegetnek, aligha mérhetô az erôs nagyhatalmi
szándékok közé szorult római helytartó dilemmájá-
hoz.) Alapjában véve az is problematikusnak látszik –
túl az egész história blaszfém jellegén, ami remélhe-
tôen nem sérti a vallásos emberek érzékenységét, bár
ezt én magam tényleg csak remélni tudom –, hogy fô-
hôsnônk, Máté Edina kirúgott teológusnövendék szán-

dékai rejtve marad-
nak elôttünk. A ké-
pességeit megismer-
jük (a jövôbe lát, mi-

nimum az egyik szemével), de azt nem tudjuk meg,
hogy mit akar. Talán csak rágyújtani egy cigarettára.
Roszik Hella igen szuggesztíven formálja meg a
Lipótmezôre beutalt lányt, lógó intézményi hálóing-
ben, avval a jellegzetes járással, amivel kórházi folyo-
sókon szoktak sompolyogni a nôbetegek, ráérôsen és
nyughatatlanul. Keze állandóan gyufa vagy öngyújtó
után matat, hogy még slukkolhasson néhányat, mielôtt
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visszavonul a neki kijelölt ágyhelyre. Roszik Edinája
egyszerû is, rafinált is – zsótérosan tiszta és sugárzó az
arca. Mindenesetre megvan benne a képesség az álló-
víz felkavarására. 

A Pintér Béla-féle társasjáték másik új színész sze-
replôje Friedenthal Zoltán, aki egyrészt a produkció ze-
nei vonalát erôsíti – ô kísér szintetizátoron, míg a né-
zôk fölött csellista és nagybôgôs húzza –, másrészt szá-
razon szemlélôdve, bulgakovi reminiszcenciákkal,
értelmiségi attitûddel válik résztvevôjévé az elôadásnak,
amivel kétségkívül új színt fest a Pintér Béla-i tablóra. 

A többiek, a régi játszótársak nagyjából azt hozzák,
amit már a korábbi produkciókban is megismertünk
és megszerettünk tôlük. Ugyanakkor érzékelhetôen
folyamatosan fejlôdnek mind a színészi játék, mind
pedig az énektudás terén. A Pintér-darabokban az
éneklés és az énekbeszéd nem kis mértékben a komi-
kumot szolgálja. Darvas Ferenc muzsikájára olyan
szövegek hangzanak el, amelyek a legnagyobb precizi-

tással részletezik a legbanálisabb tárgyat. (Tipikus vo-
nása ez sok köznapi társalgásnak. Gyakran van úgy,
hogy valaki aprólékosan elmesél valamit, s miután vé-
gighallgattuk, nem értjük, minek mondta el egyálta-
lán.) Hanem amikor fennkölt dallamokban jön a köz-
lés, hogy a polgármester szennyvíztisztítót építtetett,
vagy hogy a nevezett elöljáró gyengéden tette magáévá
titkárnôjét a Hotel Stadion különtermében, esetleg ar-
ról trillázik az említett hölgy, hogy most védôoltást kell
beadnia madárinfluenza ellen a jelen lévô csecsemô-
nek (ô gondoskodik ugyanis az aprószentekrôl) – hát
ezek ellenállhatatlanul mulatságos pillanatok.
Történetesen Szalontay Tünde énekli az imént felso-
rolt dalszövegrészleteket, a maga izgalmas altján, fád
modorban, gyönyörûen. Szalontay minden Pintér-da-
rabban figyelemre méltó jelenség, s Benedek Mari pi-
rosat és feketét variáló, aszimmetrikus jelmeze most

még fokozza is a színésznô alkati eleganciáját. Ala -
kításának az a legragyogóbb betétje, amikor a tévéhír-
adó stúdiójából jelentkezik mûsorvezetôként. S ahogy
összehúzott szemmel, objektíven és idôtakarékosan ki-
mondja: „értem”, az Pulitzer-díj-gyanús. Vagy leg-
alábbis címlapfotós interjúkra tippelhetünk, sikeres
nôkrôl szóló magazinokban. (Közbevetôleg: ez már egy
másik televíziós korszak, mint az 1970-es Adás hi báé,
amikor is Bódogék úgy odaragadtak a tévéképernyô elé,
hogy észre sem vették a közéjük jött Em berfit.)

Míg Szalontay a feszes, távolságtartó modorból fejti
ki az iróniát, addig például Thuróczy Szabolcs a ter-
mészetes esendôségben, rekedtes hangjának mester-
kéletlenségében, az elragadóan civilszerû megszólalá-
sokban találja meg azt a jóféle humorforrást, amely oly
jellemzôen fel-felbugyog a pintéri asztalfmesékben.
Sza mosi Zsófia viszont szinte sztanyiszlavszkiji etûdö-
ket szerkeszt magának: bensôséges átéléssel hisz, csa-
lódik és árul el a Szentanya leányának tanítványaként.

Szállodásnô képében már a gyermek születésénél is je-
len van, sôt ô maga császározza meg Máriát egy snic-
cerrel. (Ez az elôadás elsô nagyjelenete. A következô a
„kánai menyegzô” szcénája lesz, amikor Edina látvá-
nyosan elvörösíti egy mûanyag palack folyadéktartal-
mát. Hozzávetôleg tízpercenként, menetrendszerûen
követik egymást a sokszereplôs, tágabban teátrális
nagyjelenetek.) Szamosi Zsófia elôbb hivatásszerû re-
zerváltsággal elutasítja a Hotel Kikeletbe tévedô min-
denórás asszonykát – Enyedi Évát, kinek kislányos al-
kata megint az együgyûség ábrázolását szolgálja – és
kísérôjét, Józsefet, vagyis a háttérben maradó Quitt
Lászlót. Nincs üres szoba – mondja Szamosi. Azután
viszont megszánja a vajúdó nôt, s oly rokonszenves se-
gítôkészséggel és megnyugtató határozottsággal áll
neki világra segíteni a kisdedet, hogy valósággal ked-
vem támad szülni nála. S mindeme különbözô színé-
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szi megoldásokat jóindulattal figyeli a színen Pintér
Béla, aki a derék Béla atya képében szenvedélyes felol-
vasásokat tart „kellemesnek hitt hangján” a szemtanú
memoárjából. 

Ami a kompozíciót illeti – a Pintér-mûvek általában
rövidek, gördülékenyek és ökonomikusak –, a csúcs-
pontok szisztematikus elrendezése és a szöveg verbá-
lis humorának fogadtatása jelzi, hogy a rendezô ered-
ményesen használja mindazt, amit a hatáskeltésrôl ez
idáig megtanulhatott. Megjegyezhetetlen címû darab-
ját kétszer megnézve feltûnô, milyen hibátlanul
mûködnek a szövegpoénok. Minden olyan szóra, ami-
re elsô alkalommal bejött a nevetés, éppúgy bejött a
másik estén is. S ha Pintér líraiságot alkalmaz – pél-
dának azonnal a Korcsula gyönyörû férfiszerelmi vallo-
mása jut eszembe –, az szintén megbízhatóan funkci-
onál nála, akárcsak a drámaiság. Pedig nem általános
tapasztalat, hogy amit a rendezô drámai jelenetnek
képzel el, azt a nézôk is annak érzik. Pintér ritkán té-
veszt. Amikor itt az elôadás végén megrendítônek
szánja Máté Edina meggyalázását, akkor azt a közön-
ség túlnyomó része – statisztikai hibaszázalék: plusz-

mínusz tíz – annak is találja. Nemhiába vesz igénybe
a rendezô nagy érzelmi hullámokat verô zenét (Pergo -
lesi Stabat Materét), lemeztelenedô férfiakat, lassított
mozgást, törzsi szertartásnak ható, stilizált cselekvéssort.

Máté Edina rosszul végzi ugyanis. Pintér Béláék elô -
adásában a feltámadás elmarad. Megváltásról meg szó
sem volt. 

PINTÉR BÉLA: AZ ÔRÜLT, AZ ORVOS, 
A TANÍTVÁNYOK ÉS AZ ÖRDÖG 
(Pintér Béla és Társulata – Szkéné)

Író: Pintér Béla. Zene: Darvas Ferenc. Jelmez ter -
vezô: Benedek Mari. Tér: Tamás Gábor. Dramaturg:
Enyedi Éva. Rendezô: Pintér Béla.
Szereplôk: Roszik Hella, Enyedi Éva, Quitt László,
Szalontay Tünde, Thuróczy Szabolcs, Szamosi
Zsófia, Friedenthal Zoltán, Pintér Béla. Zenész:
Sipos Gergô, Vámos Marcell, Ács Péter, Császár
Péter, Póta György.

Ehhez képest a Bagó Bertalan rendezte elôadásban
egyetlen Richárd van: Szemenyei János. Szegezdi
Róbert pedig egy baljós árnyalakot játszik, aki mindig
a negatív hôs sarkában van, eleinte görnyedten, fenye-
getô tekintettel, vagy fejét fel sem emelve, a szavakat a
mikrofonba suttogva-hörögve, késôbb mind magabiz-
tosabban, csaknem vonzó férfiként, csillámport szét-
szórva. Jelenléte eleinte ambivalensebbnek tûnik, el-
gondolkodtat test és lélek, bûn és erény viszonyáról.
Késôbb egyre inkább Richárd sötét lelkeként kezd vi-
selkedni, s nem meglepô, hogy míg a címszereplô
bûnei súlya alatt fokozatosan megroggyan, addig ô ki-
virul, s Richárd halála után is tovább él majd, immár
Richmondhoz közeledve. Trouvaille-nak kissé közhe-
lyes ez – a megoldást, ha nem is feltétlenül ennyire di-

rekt, fizikailag-érzékileg is kivetített formában, de
nem egyszer láthattuk már, arról nem beszélve, hogy
Richmond nyugtalanító uralmának elôrevetítése gya-
korlatilag kötelezô klisé (magam legalábbis nem em-
lékszem arra, hogy láttam volna a közelmúltban elô-
adást, ahol az ifjú trónkövetelô valóban a béke és har-
mónia reményét, nem pedig egy új, legfeljebb
finomabb és ravaszabb diktatúra ígéretét hordozta vol-
na). Ettôl persze még hathatna revelatív erôvel, struk-
turálhatná az elôadás egészét, ha sikerülne új kontex-
tusba helyezni vagy legalábbis érdekesebbé, izgalma-
sabbá, összetettebbé tenni. Ám talán egyetlen olyan
jelenetet láttam, ahol éreztem ilyen törekvést, s amely
indokolta volna az árnyalak jelenlétét: ama szaunába
helyezett színben, ahol Richárd megkéri a megölt fiait
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zalaegerszegi Hevesi Sándor Színház honlapján sokáig felettébb rejtélyesnek tûnt a III. Richárd
szereposztása. A címszerepet játszó Szemenyei János neve alatt közvetlenül ott szerepelt Szegezdi

Róberté, aki xxx-t játssza. Nem kell különösebb színházi rutin ahhoz, hogy az ember ebben némi rendezôi
trouvaille-t sejtsen, s ím, a bemutató elôtt egy-két nappal már Szegezdit is III. Richárdként tüntette fel 
a honlap. A mûsorfüzet pedig még egy tipográfiai csavart is alkalmazott, hiszen a Szegezdi játszotta
Richárdot tükörírással szedte.
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