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K R I T I K A I  T Ü K Ö R

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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ku san tur bóz zák fel az ab szurdba hajló pár be szé de ket. 
A zene, a dik ció és a ren de zés fel épít mé nyé nek sta -

bi li tása per sze a szí né szek tel je sít mé nyén mú lik. A ját -
szók pe dig hoz zák, amit meg kí ván a szür re á lis já ték:
ki ma gasló egyéni tel je sít mé nyek nél küli, de kon cent -
rált csa pat mun kát. Er zsike (Bár dos And rea) leg in kább
egy ja pán tu rista at ti tûd jé vel és hang hor do zá sá val pis -
log bele az ib rá nyi éj sza kába. A Va nesszát ala kító Sza -
lon tay Tünde a tôle meg szo kott, iro ni ku san túl gesz ti -
ku lált pá toszba bur kolja az ûr her cegnô-ci gány lány
alak ját – bár me lyik show-mû sor ban meg állná a he lyét.
Tóth Jó zsef Póka Mi há lya a fa lusi kis em ber tipo fis sója,
öt ve nes fé lénk föld mun kás, még szûz. And rea (Sza -
mosi Zsó fia) az Al föld kun fajta nagy szemû le á nya,
aki nek néha han go sabb „baz me gok fa kad nak aj ka -
in”, s táj szó lá sos esz me fut ta tá sa i nak ba rok kos csi ga -
vo na lat ka nya rít. Osz kár (Csa tári Éva) a pesti ke mény   -
fiú, ra ci o ná lis és ri deg, kül seje mint az al  ko nyat ban
tova vág tató wes ternhôsé. Nem mel lé ke sen a né zô nek
oly kor el kell gon dol koz nia, Osz kárt nem férfi játssza-e
tény leg, még ak kor is, ha ál ba jusz az ál ba jusz, és mé -
lyí tett nôi hang a mé lyí tett nôi hang. Pa ma csot, a ne -
me zsap kás ma gyart ül dö zik a disz nók, csak tôle fo gad -
ják el az ételt, be szél nie kell hoz zá juk, mint ha meg  vál -
tó juk lenne. Ilyen kor el dis ku rál ve lük po li ti ká ról és
szá mí tás tech ni ká ról. Max, az Al földre sza kadt Moul -
der ügy nök, X-ak tás ti tok za tos ság gal veti ma gát a hi -
deg lelôs pusz tai je len sé gek vi lá gába, míg nem ki de rül
róla, hogy ô az el len sé ges csil lag ve zére, aki em ber
alak ban ké szült le csapni Va nesszára és Er zsi kére, a két

ûr lényre, akik földi me ta mor fó zi suk ban azért öl töt tek
ci gányala kot, mert va laki in nen azt az üze ne tet küldte
az ûrbe, hogy Ma gyar or szá gon min den ki zsidó vagy
ci gány. 

Nem le het nem el ide ge nítô ef fekt ként fo gadni,
ahogy a ré szeg bur gen landi pá lin kafôzô gya lázza a
ma gya ro kat: „négy száz évig ural kod tunk raj ta tok.” Az
Árva Csil lag – amel lett, hogy elsôsor ban leg in kább ne -
ve  tésre kész tetô já ték – a ho va tar to zás ról is szól. Ezek -
rôl a sze ren csét len in ter ga lak ti kus ma gya rok ról, akik a
Mo nar chia cí me rébe is csak mint szürke mar hát te relô
pa rasz tok ke rül tek bele, s akik va la hogy test vér ként
bot la doz nak együtt az ül dö zött föl dön kí vü li ek kel. S vé -
gül már el sem dönt hetô pon to san, nem ôk jöt tek-e az
ûrbôl, s nem az ufo na u ták-e in kább Ib rány ár vái. 

ÁRVA CSIL LAG
(Pin tér Béla Tár su lata, Szkéné Szín ház)

Dísz let: Hor gas Pé ter. Jel mez: Be ne dek Mari. Jel -
mez ki vi te lezô: Beda Jutka. Fény: Gyor gyo vics Zol tán.
Hang: Rem beczki Já nos. Tech ni kai munka tár sak:
Sánta Sán dor, Ku li fai Ta más. A ren dezô mun ka tár -
sai: Csiz ma dia Ka ta lin, Ma tók Szil via. Dra  ma turg:
Enyedi Éva e. h. Zene: Dar vas Be ne dek. Írta és ren -
dezte: Pin tér Béla. 
Sze replôk: Bár dos And rea, Sza lon tay Tünde, Tóth
Jó zsef, Sza mosi Zsó fia, Csa tári Éva, Thu róczy Sza -
bolcs, Deák Ta más, Pin tér Béla. Ze né szek: Ké -
ménczy An tal, Veér Ber ta lan, Pelva Gá bor, Nyíri
László, Qu itt László, Bencze Sán dor.

Csatári Éva (Oszkár), Szalontay Tünde (Vanessza),
Bárdos Andrea (Erzsike), Szamosi Zsófia (Andrea) 
és Tóth József (Mihály)
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