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Van, akit a kényszerûen és tragikusan rövid életút,
másokat stílus- és mûfajteremtô, ám hozzáértôk le -
szólta írásmûvészete, a legtöbbeket mégis városi le gen -
dák termékeny táptalajául szolgáló jellegzetes alak -
jainak egész sorozata fog meg. Tekintélyes men nyi -
ségû írásának irodalmi minôségérôl nyilván le het ne
vitatkozni. Ám ki merné ezt kockáztatni olyan szer -
zô esetében, akinek népszerûsége évtizedekkel tra -
gi kus halála után mind a mai napig töretlen, lelkes
hívek hada ápolja emlékét, s egynémely ügyes könyv -
kiadó is rendre megszedi magát mûvei ismételt kia dá  -
sával?

Mindezt csupán a szóban forgó elôadás alapjául
szol gáló Kárpáti Péter-színdarab s annak szerzôje vé -
delmében jegyeztem meg. Merthogy Rejtôvel, róla-
be  lôle színházat csinálni épp a fentiek miatt koc ká -
zatos. Az elvakult rajongó ellentmondást nem tûrôen
követeli viszontlátni a színen saját fantazmagóriáit, a
ponyvairodalmat kultúrához méltatlannak fitymálók
köre értetlenkedve böngészi a színlapot: ugyan minek
ezt még színpadra is vinni? Kárpáti Péter gondolt egy
merészet, és kicselezte a már látatlanban kétkedôket.
Rejtônek egy kevéssé ismert – megjegyzem, szerin -
tem nem az élvonalba tartozó –, ám remekül kibont -
ható alapötletet tartalmazó kisregényéhez nyúlt,
ahelyett hogy a ponyvaszerzô valamelyik unásig
idézett klasszikusát dramatizálta volna. A detektív, a
cow boy és a légió címû szöveg lett tehát a kiindulópont.
Kárpáti megnyugtató lazasággal viszonyult maga
választotta alapanyagához, s így ha nem is forma bon -
tóan merész, de átgondoltan egyéni Rejtô-olvasatával
szórakoztat el. Elismerést érdemel a tény, hogy rá buk -
kant az írásra. Meg az a színpadon igen hatékony
mód  szer, amivel Rejtô más, jól vagy kevéssé ismert
figu ráit, helyzeteit olykor belesimítja szövegébe,
máskor meg éppenséggel plakátszerûen kiemeli ôket.
Ahogyan Rejtô Jenô egykor látta a világot, Kárpáti Pé -
ter mai tolmácsolásában. És persze Novák Eszter kis -
számú, jól megválasztott eszközt használó, mérték -
tartó rendezésében.

A regénygyárban, vagyis Nany tejcsarnokában

üzem   szerûen dolgozik, reggeltôl estig körmöl, firkál,
jegyzetel és plagizál a tucatnyi írócska. Pontosabban
este hatig – ekkor zár ugyanis a kiadó pénztára. Meg -
élhetési szerzôk a javából, habozás nélkül lenyúlják
egymás használhatónak vélt ötleteit, sztereotip figu -
ráit, kacagtatóan vagy szívszorítóan giccses jeleneteit.
Az irodalom kétkezi munkásai nem akarnak beke rül -
ni az irodalomtörténetbe, épp csak a napi kávé- meg
túróssüti-adagjukat akarnák kifizetni (bár ha lehet,
inkább nem). És persze az olvasóközönség kegyeit
akar ja az idôsebbje megôrizni, a fiatalabbja elnyerni.
A tatabányai Jászai Mari Színház alkalmi játszó he lyé -
re, a sokat ígérô nevû Közmûvelôdés Há zá nak szín pa -
dá ra Valcz Gábor furfangosan üres, helyesebben köny-
nyedén kiüríthetô teret tervezett. Balról a színlapon
tizedik fôszereplôként aposztrofált méretes gépzon -
go ra álldogál, amely egyszer végze tes re hangolt futa -
mokat, máskor könnyed burleszk mu zsi kát lármáz
látványos külsôségek közepette (Lázár Zsigmond
zené jét támogatja Foltin Jolán változatos koreog ráfi -
ája). Középen Nany mindentudó bárpultja, benne az
íráshoz elengedhetetlen italok, ételek gar ma dája, s
még egy vécécsészének is akad benne hely. A ma gas -
ban igazi békebeli, méltóságteljesen poro so dó, szí -
nes re világított, olcsó üvegbôl való kris tály csil lár. Író -
ink nemcsak az idôvel, egymással is versenyt futnak:
kis asztalaikon kerekek, hogy idôn ként profi dod zsem  -
versenyzôként száguldhassák körbe kávéhá zi szeg le -
tüket. A vészjósló hangokat rivalló gépzongo rához
passzolnak a mindkét oldalról olykor fenye ge tôn a
szereplôk felé dôlô, kétembernyi éles kések (utalva
persze a szöveg vissza-visszatérô s a Rejtô-élet mû tán
legismertebb epizódjára is: „Uram! A kés e mért jöt -
tem!”). Ôry Katalin változatos ruhákba búj tat ta a
játszókat: a munka rögvalóságát kávé(zó) bar nás
alaphangulatú, pasztellbe hajló öltönyök jel zik, a fan -
tá zia világába röppenô szcénákban grotesz ket és re -
álist könnyeden vegyítô jelmezek szerepelnek (elôb bi -
bôl Mucsi Zoltán vörös parókával meg ko ro ná zott zöld
és lila ruhája, utóbbiból Vallai Péter kék szakálla és
Tóth Ildikó gólyafészeknyi vendéghaja a kedvencem). 

Jászay Tamás

Az aszfodélosz illata
K Á R P Á T I  P É T E R  –  R E J T Ô  J E N Ô :  A Z  Ö L D Ö K L Ô  T E J C S A R N O K

ejtô Jenô azon kevés magyar szerzô közé tartozik, akirôl mindenkinek van véleménye. Annak is, 
aki nem olvasta. Rejtô generációk számára több mint jelkép: egy különös életérzés, egy nyakatekert,

ám végtelenül szórakoztató, egyedisége ellenére könnyen elsajátítható, átélhetô világlátás egyszeri 
és megismétel hetetlen képviselôje. Sikere magyarázatát mindenki másban keresgéli. 
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A szöveg végig játékosan ugráltatja szereplôit az
írás kínkeserves folyamatának stációi és az írógépbe
pötyögött álvalóság háromdimenzióssá varázsolt ké -
pei között. Magyarán: kerüljön szóba vagy papírra egy
jó(nak tûnô) ötlet, a szereplôk máris Wágner úr vagy
Fülig Jimmy bôrében teszik élesben is próbára ide -
ájukat. Dilettantizmus és profizmus szétválaszt ha tat -
lanul keveredik mindegyik alakban, ez is biztosítja a
remek szórakozást. (A tatabányai ôsbemutató esté jén

a közönség enyhe bizonytalansága
és a színpadról idôn ként érzôdô
meg illetôdöttség persze eltûnik
majd. Vagy inkább eltûnne, ha a
darabot két hónap alatt nem ösz -
szesen hatszor, három különbözô
hely színen lehetne csak látni…) 

És akiktôl az egész mûködik: a
Rejtôt (vagy Kár pá tit?) értô színé -
szek. Az összes nôi szerepet ala kí -
tó Tóth Ildikó nem tipikus múzsa:
büszke tejcsarnok tu laj ként óvja,
táplálja, szükség esetén anyai po -
fo nok ban részesíti az ôt körbe ra -
jon gó íróhadat. Mucsi Zol tán bril -
lí roz a higgadtan közönyös képpel
a leg haj me resztôbb ötletekkel elô -
álló Vörös Plack sze repében. Vallai

Péter tudálékos Igaldysként és rejtélyes Wág ner úr -
ként is meg nye rô. Az izgága és sunyi Név há mos
(Hor váth Virgil), a zseni áli san ama tôr Dosto jewsky
(Molnár Csaba), Puskenovics (Honti György) és Bar-
t holdy (Bajomi Nagy György) teszik a dolgukat, mint
a végül romantikus hôsszerelmessé változó túl érzé -

Tóth Ildikó 
és Mucsi Zoltán

Az elôtérben: Tóth Ildikó, Bajomi Nagy György 
és Mátyássy Bence 
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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 -

Kar sai György

A kug lóf-be tyár és 
az un cili-smun cili
S Z É P  E R N Ô :  K Á V É  C S A R  N O K ;  T Û  Z O L T Ó
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