
132 0 0 7 .  m á j u s www.szinhaz.net

K R I T I K A I  T Ü K Ö R

keny Égôszemû ifjú (Mátyássy Ben -
ce) is. Bár kezdetben nem egyér tel -
mû, a fôszereplô mégis a csetlô-bot -
ló pin cér, Jenôke (Cho ván Gá bor), a
le endô „Pii Ho ward”, aki nek je len -
tékeny – vagy inkább ter me lékeny –
íróvá válása körül ki tar tó an bá bás -
kodik seregnyi író tár sa.

És hogy Jenôke alias Pii Howard
ho gyan is képzeli el az irodalmat?
Ahogy az ifjú védence által mûvelt
„formabontó betûfestészetet” sum    -
mázza a Vörös Plack: „Figurák be -

lib bennek, kilebbennek, mint az asz fodélosz illata.” Épp úgy, ahogy az
Novák Eszter szín padán is tör ténik. 

KÁRPÁTI PÉTER – REJTÔ JENÔ: AZ ÖLDÖKLÔ TEJCSARNOK
(AVAGY PISZKOS FRED NEM LÉP KÖZBE SAJNOS)
(Jászai Mari Színház, Tatabánya)

Zene: Lázár Zsigmond. Díszlet: Valcz Gábor. Jelmez: Ôry Katalin. Moz -
gás: Foltin Jolán. Rendezô: Novák Eszter.
Szereplôk: Tóth Ildikó, Mucsi Zoltán, Chován Gábor, Mátyássy Bence e. h.,
Molnár Csaba, Honti György, Vallai Péter, Bajomi Nagy György, Horváth Vir gil.

agy apám an nak ide jén min- 
dig rosszal lón csó válta fe -

jét, lát ván, mi lyen kap kodva-si etve
dön töm ma gamba reg ge lente nagy  -
anyám mû gond dal el ké szí tett ka -
kó ját, s már az aj tót fel tépve tö -
möm ma gamba ro po gós héjú, túl -
zás nél kül messze föl dön hí res nek
tu dott kug lóf ját, s ro ha nok dol -
gomra. Ô a múlt szá zad elsô fe lé -
ben még rend sze re sen kávé ház ban
reg ge li zett, fa ke re tes tar tó ban hoz -
ták neki a saj tót, s csak ami kor már
min dent tu dott a vi lág ról, s jól is la -
kott, kezdte meg a na pot. Ma már
sej tem: ô iga zán tu dott élni (mí -
nusz munka szol gá lat, de ez eb ben
az össze füg gés ben nem szá mít;
XX. szá zadi ab szurd). A Szép Ernô
meg ha tá ro zá sá ban kávé csar nok nak
ne ve zett in téz mény ben és a ha son -
címû, 1917-ben írt szín mû ben
(pon  to sab ban: je le net ben), mint
csepp  ben a ten gert, az éle tet ta nul -
mány hoz hat juk: a ma gány, a ki szol  -
gál ta tott ság, a tra gi kus élet hely ze -

tekbôl való ki tö rési le hetôsé gek két ség be e sett ke re sése lé gi e sen könnyed
hang nem ben, gyen gé den iro ni kus stí lus ban – hogy stíl sze rûek ma rad -
junk: mint egy cu kor mázba cso ma gol tan – áb rá zo ló dik: egy férfi (Laj csika,
a ma ma ked venc, már nem túl fi a tal agg le gény) kug lóf- és sze re te téh sége
gro teszk, meg könnyez tetôen re a lista élet hely ze te ket te remt. A kér ges
szívû fôpin cér(nô)nek lát szani csak je lentôs erôfe szí tés sel, ko moly ön fel -
adás árán ké pes egy kori úri asszony, ma kávé csar nok-tu laj do nosnô szó pár -
ba juk so rán e kiss tílû csaló, je le sül fa na ti kus kug ló fi mádó fé lel me tes el -
len fele lesz. Össze csa pá suk a konf lik tu sok ab szur di tásba hajló in du lat tal
élezôdô esz ka lá ló dá sát a végsôkig fo kozza, hogy az után az em beri kap cso -
latra éhes, ma gányba kény sze rí tett nô le foj tott sze re tet vá gyá nak ki tö ré sé -
vel mind kettôjük meg elé ge dé sére bé ké ben fel ol dódó egy más ra  ta lá lás sal
zá rul jon tör té ne tük. 

Az egy kori Ka bos Gyula-slá ger kezdô rig musa mint fal védôre hím zett
élet böl cses ség dí szíti a tûzrôlpat tant de recs kei me nyecske – pon to sab ban
öz vegy, még pon to sab ban víg öz vegy – szép szo bá já nak fa lát (mind két da -
rab dísz le tét és jel me zét Bod nár Enikô ter vezte). Eb ben a ne gé des ál mo -
do zá sokra, soha nem volt bol dog ságra csá bító (ál)vi lág ban kell majd az ide
be csa lo ga tott, fess tû zol tónk nak meg bir kóz nia – egy idô után a szó szo ros
ér tel mé ben is – a férfi szív el un ci lis mun ci li zá sá nak min den for té lyát vir -
tuóz mó don ke zelô szé passzonnyal. Mint a cse lek ménybôl ez le gott ki vi -
lág lik, elôér ze tünk nem csalt, egy tra gi kus konf lik tus szé dítô mély sé gei
nyíl nak meg sze münk elôtt. Sú lyos em beri-fér fiúi, ugyan ak kor szi go rúan
tû zol tó szak mai di lem má val kell hôsünk nek meg küz de nie: a köz va gyont
fe nye getô (itt, konk ré tan: tyú kól-) tü zet, avagy egy szép öz vegy szí vét és
tes tét el árasztó (te hát igen csak par ti ku lá ris ér de ke ket meg je le nítô) lán go -
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lást oltsa-e el? S ím, csak egy, biz’
csak egy le gény van tal pon a vi dé -
ken, hogy ren det te remt sen e fe ne -
kes tül fel for dult vi lág ban! 

Szép Ernô az 1910-es évek má so -
dik fe létôl az új ság írói tárca mû faja
mel lett – min de ne kelôtt a jobb
meg  él he tés ér de ké ben – ka baré je -
le ne te ket is el kez dett írni, ame lyek
a késôbbi, ki ér lelt szín mû vek
(Vôle gény, Lila ákác, Pa tika) elôgya -
kor la ta i ként is te kint hetôk. Per sze
ezek a leg fel jebb egy fel vo nás hosz -
szú ságú szössze ne tek is szi gorú
mû faji sza bá lyok sze rint ké szül tek: szó ra koz tató pár -
be széd, hab könnyû „konf lik tus”, könnyed le zá rás; de
ami min den nél fon to sabb, az a sze re pek ben meg írt
szí  né szi ju ta lom já ték. Pél dául a Kávé csar nok 1917-es
be mu ta tó ján Med gyasszay Vilma ját szotta a kávé ház-
tu laj do nos nagy sá dot, késôbb töb bek kö zött Bulla
Elma, Tol nay Klári, il letve az el ár vult, kissé túl ko ros
(öt ven két éves) kug lóf-csaló agg le gényt, Laj csi kát Pá -
ger An tal és Zenthe Fe renc. 

An nak ide jén ál ta lá ban há rom Szép Ernô-egy fel vo -
ná sos tett ki egy szín házi es tét. Az utóbbi évek ben
elsôsor ban szín mû vé szeti egye temi vizs gaelôadá sok
vissza térô prog ramja az a két egy fel vo ná sos – a Kávé -
csar nok és a Tû zoltó –, amely most az Ör kény Szín ház -
ban, Be re mé nyi Géza sze re tet tel nosz tal gi ázó, kort és

em beri kap cso la to kat ka ri kí rozó ren de zé sé ben lát ható
(két év vel ezelôtt pél dául a fôis ko lás Mol nár-Ke resz -
tény Gab ri ella elôbb a Szín mû vé szeti Egye te men,
majd ta valy Ka pos vá ron ren dezte meg fel tûnôen nagy,
meg ér de melt si ker rel a Tû zol tót). Per sze Be re mé nyi -
nél is min den ér tel me zési öt let nél elôbbre való a szí -
né szi ju ta lom já ték-jel leg hang sú lyo zása, s eh hez a két
fôsze rep kö zül az egyikre min den te kin tet ben tö ké le -
tes „ju tal ma zan dót” ta lált  Ke re kes Évá ban, míg Szé les
László – per sze le het, hogy csak Ke re kes Éva fer ge te -
ges, el bû völôen fe gyel me zett ko mé di á zása és szín padi
min den tu dása mel lett tû nik ez így – csak a Kávé csar -

Széles László (Alajos) 
és Kerekes Éva (Fanny) 

a Kávécsarnokban

Kerekes Éva (Egy szép özvegyasszony) 
és Széles László (Tûzoltó) 
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nok nagyra nôtt cse csemôjé nek ön tu dat lan sárm ját,
sze retni való gyá mol ta lan sá gát játssza meg fe lelô ön -
mér sék let tel, míg a Tû zoltó testi-lel ki konf lik tu sok ban
ôrlôdô hôsszerel mes vi té ze ként idônként a könnyû ha -
tá sokra va dá szó ri pacs ko dás amúgy ért hetô, ezút tal
bo csá na tos bû nébe esik. 

A Kávé csarnok ban Há mori Gab ri ella egyé ni sége,
szép sége és te het sége, mond hatni, ter mé sze tes mó -
don emeli je lentôs ala kí tássá a ba rátnôjé vel (Ro szik
Hella) itt reg ge lizô „Egy kis asszony” mint egy két per ces
sze re pét: mo to ros bôrka bát ban, pro szek tú ra gya kor -
latra (!) ké szülô me di ka ként eman ci pált nô, ener gi kus
moz du la tai s fôleg, hogy dolga van az élet ben, az ener -
vál tan ücsörgô „úri em ber” Laj csika el len pont jává te szi,
még mielôtt a tör té net egy ál ta lán el kezdôdne. Ô bez -
zeg elôve szi pénz tár cá ját, és fi zet....

Ta kács Nóra Di ána mind két egy fel vo ná sos ban pon -
to san, te het ség gel hozza az úrnôje sor sát szí vén vi selô,

a szín pa don el mond ha tó nál sok kal töb bet tudó szol gá -
ló lány-bi zal mas fi gu rá ját. A Tû zol tó ban egyet len rö vid
pil la natra, dra ma tur gi a i lag jól meg vá lasz tott stí lus ban
(dra ma turg: Gás pár Il dikó) fel tû nik még Máthé Zsolt
mint „Sze gény em ber”.

SZÉP ERNÔ: KÁVÉ CSAR NOK; TÛ ZOLTÓ
(Ör kény Szín ház)

Dra ma turg: Gás pár Il dikó. Dísz let, jel mez: Bod nár
Enikô. Zene: Dar vas Fe renc. Vi lá gí tás: Csor nai Le -
ven te. Ren dezte: Be re mé nyi Géza.
Sze replôk: Ke re kes Éva, Szé les László, Há mori Gab ri -
ella, Ro szik Hella, Ta kács Nóra Di ána, Máthé Zsolt.

Póka Mi hály áll az ib rá nyi puszta kö ze pén, a ma gas -
sá gos égbôl ufó eresz ke dik alá. A két föl dön kí vüli el -
me séli, hogy az Árva Csil lag ról ér kez tek, a szom szé -
dos égi test kö nyör te len ura ugyan is ül dözi ôket. Az ûr -
lé nyek ci gány lánnyá vál toz nak át, és a de rék ma gyar
em ber se gít sé gét ké rik: üzem anyagra lenne szük sé -
gük pá lin ká val mû ködô jár mû vük höz. Bár a Mi hály
flas ká já ban ta lál ható nedû – mint utó lag ki de rül – vi -
ze zett, arra azért elég, hogy út nak in dul ja nak vele Skó -
ci ába, ahol ál lí tó lag olyan whisky kap ható, amely bár -
med dig el rö pít. 

Pin tér Béla tár su la tá nak erôssége, hogy mi köz ben
iro ni zál va la min, az iró nia tár gya nem ve szít ön nön ér -
té kébôl, esz té ti kai minôsé gébôl. Ma gya rán: a ma gyar
nóta, a ne ki ke ser gés vagy akár a pá tosz alak za tai, bár
ne vet ség tár gyává vál nak, még sem sem mi sül nek meg,
csu pán idézôje lek közé ke rül nek. A nép dal szerû son -
gok ban lük tetô tra gi kus fáj da lom ak kor is su gár zik, ha
köz ben egy nyolc va nas évek beli ha zai sci-fi má sod -
rendû jel me ze ibe bújt ûr-ci gány lány pre zen tálja a dalt.

A he gedû ke ser ves sí rása („nem va gyok én ide való”)
nem hogy ke vésbé lenne hi te les – ép pen el len kezôleg:
Pin tér Béla ké pes arra, hogy a bús ma gyar sor sot an nak
min den ab szur du má val, gro teszk sé gé vel együtt áb rá -
zolja, anél kül hogy nyög ve nyelôsen di rekt lenne. A tár -
su lat nak mint ha ter mé sze tes kö zege lenne az a vi lág,
amely ben szív fa csa róan meg szó laló ke sergô köz ben
Mul der ügy nök vo nag lik a re pülô csé sze alj stro bosz kó -
pos fé kezôsu ga rá ban.  

Az elôadás ban nin csen köz vet len szo ci og ra fi kus tár -
sa da lomk ri tika. De le het-e pon to sabb ké pet adni a mai
ib rá nyi való ság ról an nál, mint hogy a semmi kö ze pén
lévô ma gyar fa lu ban egy ne me zsap kás alak meg kérdi
az ûr lényt, nem ta lál koz hat tak-e már ko ráb ban eset leg
egy „út le zá rá son, ne tán gaz da tün te té sen”?

Min deb ben per sze je lentôs sze repe van Dar vas Be ne -
dek he lyen ként ezút tal is ope ra pa ró dia-ele mek kel tûz -
delt ze né jé nek is. S bár az el múlt évek egyik leg si ke -
rül tebb szín házi kí sér le té vel, a Pa rasz to pe rával nem
ve    te ke dik az elôadás, az ári a fosz lá nyok most is di na mi  -

Szé kely Sza bolcs

Csil lag közi he gedû sí rás
P I N  T É R  B É L A :  Á R V A  C S I L  L A G

a az em ber a Nagy Gön cöl hátsó ke re kérôl, vagy is a jobb sorsra ér de mes Árva Csil lag ról Bel gi umba 
kí ván jutni, ak kor szük ség sze rûen Ib rány ban kell vé let le nül lesz áll nia, hogy az tán el in dulva Skó ci ába,

meg kell jen áll nia Bur gen land ban, ahol ki de rül: még sem jobb az oszt rák ûr pá linka a ma gyar nál. Al földi 
sci ence fic tion, csil lag közi sze re lem folk lór szür re ál ban. Pin tér Béla tár su la tá nak új da rabja úgy szól a Ga la -
xis Ma gyar or szág nevû szeg le térôl, hogy a víg já ték köz ben ôszin tén sír a he gedû.
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