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nkább énekelnek, mint beszélnek. Recitálása kö-
eti Gorkij szavait, és épp annyira egyházi zengé-
ű, mint amennyire Brecht énektanfolyamáról való.
ukát látják is, nemis, de végül is oly mindegy e
églényeknek, kit látnak ebben az átjáróházban,
tjárópincében, ahol mindenki mindig itt volt, és
indenki mindig itt is marad, amíg meg nem hal,

agy nem megy Szibériába.
Galambos Erzsi hibátlanul megélt, fölényes és

nironikus angyala, ez a fekete bársonyba csillan-
ott, fejékes Éj királynője remekül megoldja kötet-
en kötődésével, föltűnéseivel és eltűnéseivel a
ramaturgiai problémát, kicsoda is Luka? A bra-
úros rendezői és színészi fogás viszont itt is
ojtogatja a produkció egészét. A Luka-figurához
érhető több nagy szerepötlet nincs, s a ruhák
eg a pozitúrák kiszolgálói csak a színészek.
bben a minőségben mind jók; és nem is jók, ha
gy-egy percre visszabillennek megszokott
tílusukba. Tordai Teri mint Vaszilisza veszi ki

egkevésbé a részét a színpadi lengésekből,
zökkenésekből, dübörökből - viszont lassított,
les, hűvös metszésekkel ő vág leginkább

ellembe, húsba. A magáéba és máséba. A
endég Bregyán Péter talán túlzottan is
llandósította s viszi szerepből szerepbe
amaszos hangját, megjátszott, töprenkedő
rtetlenségét, királyi gyöngeségét, jóságos go-
oszságát - a legszebb pillanat, a legjobb hang-
úly azonban az övé Színészként. Luka elénekli
eki, hogy kigyógyulhat az alkoholizmusból, újra
ezdheti az életét. Újra kezdeni? A színész hang-
ában rémült és szent borzadály: újra kezdeni...?!

Van spiritusz a túlhabzó zalaegerszegi Éjjeli
enedékhely áriáiban, és a sokkal zártabb, vég-

egesebb, készebb pesti kamaraoperában is. Van
piritusz: rendezői ész, szellemesség, amely
gyan néha csak ötlettabletták lángocskáját gyúj-
ogatja, de - ott ritkábban, itt gyakrabban - ben-
e táncol a spiritusz a vonagló lélek is.

delenn. Jelenetek Makszim Gorkij Éjjeli menedékhely
imű szinműve alapján (zalaegerszegi Hevesi Sándor
zínház)
szöveg Morcsányi Géza fordításának felhasználásá-

al készült. Díszlettervező: Mira János m. v.
elmeztervező: Dőry Virág m. v. Dramaturg: Faragó
suzsa m. v. Zenei vezető: Hajdú Sándor. Rendező:
erebes István m. v.
zereplők: Zalányi Gyula, Mester Edit, Kenéz Marian-
a, Tóth Loon, Palásthy Bea-Spilák Klára, R. Kárpáti
éter. Gáspár Tibor, Balogh Tamás, Farkas Ignác,
egesvári Gabriella, György János, Borhy Gergely,
cse-di Erzsébet, Avass Attila, Baj László, Simon
ihály, Laki Anikó, Gosztola Adél, Szűcs István,
erebes István m. v.
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sef Attila Szinház Aluljáró stúdiója)
ordította: Gábor Andor. Díszlet, jelmez: Árvai György
. v. Szcenikus: Éberwein Róbert. Zene: Faragó Béla.
ramaturg: Hársing Hilda. Rendező: Gaál Erzsébet.
zereplők: Háda János, Tordai Teri, Radó Denise,
ovács Titusz, Vándor Éva, Lux Ádám, Mátrai Tamás,
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roszmann Péter m. v.. Galambos Erzsi.

Befilcesedett vatelindarabokból
összekotort alom

Petri Gyögy

ézem Gorkij Drámák című kötetenek
bori-tóját, színházi fotók vannak rajta,
híres színészek. Tegnap jöttem
Kaposvárról, a pompás
színházépületben - de mintha csak a

pincéjébe estünk volna hirtelen - megnéztük az
Éjjeli menedékhelyet Ascher Tamás
rendezésében. Itt az asztalnál töprengve most
úgy érzem, mintha egymástól távol álló dolgokat -
melyek találkoztak, és kétségtelenül létrejött
belőlük egy szerves együttes - kellene a
fejemben összeillesztenem. „Gorkij" - „Kapos-
vár" - „Ascher" - hogy jön ez össze? Első gon-
dolatom az - miközben a jellegzetes színházi fo-
tókat méricskélem -, hogy a kaposvári előadás,
Ascher Gorkija szerencsére nem lett „oroszosra"
véve. Ezek a nagyon széles, túlzott gesztusok, a
túlcsorduló, az alakokról szinte patakokban ömlő
lélek - a „könnyes-szíves", „orosz' lélek - nem
kapott szerepet ebben az előadásban; sablon,

Bezerédi Zoltán (Kosztiljov) és Lukáts Andor
(Luka)

közhely és prekoncepció nem díszítette azt. Az
Éjjeli menedékhely primér és műközpontú olva-
sata szolgált itt alapul. A többi: aprólékos, türel-
mes és elmélyült munka. Ebből viszont - az
analízisből, precíz kidolgozásból, figyelemből -
mégis „csoda" született, vagyis: teremtés lett
belőle. Semmi mágia, hanem kimért építkezés,
átgondolt formálás - és a színtér folyamatosan
élettel telik meg. Az így létrejövő világ aztán időt-
álló, „bírja a strapát", hitelességgel történnek
meg benne a dolgok. Ez a hitelesség furcsán és
épp ezét érzékenyen érintheti a nézőt: nem úgy
történik meg, ahogy azt a színházban ülő ember
(el)várja. Minden egészen másként van, mint
ahogy azt prekoncepcióink, szokásaink a „bel-
ső" színházban előjátsszák. Ascher rendezése
egy csöppet sem akarnok, egy csöppet sem
ideologikus. A megalománia, a nagyotmondani-
akarás, ami a produkcióközpontú színházra jel-
lemző, itt el van vetve. Ehelyett a kicsinységek,
az individuumok, a romlandó-kibicsakló, esendő
emberi történések felé fordul az intenzív figye-
lem. Érzékenyen, gondosan forgatja, elemzi
Ascher ezeket az apróságokat. Az emberi töré-
kenységet még nem láttam így észlelni, tapinta-
ni. Ascher keze között semmi sem törik el. Meg-
értés, empátia és meleg figyelem - ezekkel a
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szavakkal jellemezném rendezői karakterét.
Igen, nincs más szó: valamiféle okos, látó szere-
tet bujkált ott a rideg „pincében". És ettől egytől
egyig fölébredtek és megnyilatkoztak az éjjeli
menedékhely toprongyos lakói.

A díszlet, Khell Zsolt munkája hidegséget,
nyirkosságot árasztott. Mintha rossz állapotban
lévő, beázó, valaha gyárrá átalakított, de akként
is tönkrement templombelső lett volna a szín. Ez
a leromlottság, elfakultság, kosz, a térnek ez az
érzéketlensége már-már sugallatos, de azért
még nem metaforikus, nem jelent semmit. A
díszlettervező pontosan megérezte, hol a határ.
A környezet nagyon lecsupált és kopár - de nem
jelentőségteljesen ilyen. Szóval nem apokalipti-
kus, nem katasztrofális - negatív módon sem
segít megoldani a helyzetet. Ez is mutatja, hogy
Ascher nem applikál, nem olvas rá a dolgokra
ideologémákat. És valóban, nézzünk csak ki az
ablakon: ez van. Semleges, szinte semmi: be-
mocskolódott, félholt, félipari vidék, ahol azért el
lehet vackolódni. Véd is ez a lezüllött templom,
majdnem koporsó; más hely nincs a számunkra.
Itt muszáj élni. Ez a muszáj, ez a nehézkes élet-
igyekezet kisebb-nagyobb létszünetekkel állan-
dóan ott munkál, nyüzsög a színpadon. Ascher
rátapintott a kreatúrának erre az állati „muszáj-

Jelenet a kaposvári Éjjeli menedékhelyből

kodására", gyakran nevetséges, abszurd igye-
kezetére, ahogy meg akar maradni, össze akarja
hozni valahogy a kis életét ezen a világon, még
akkor is, még az is ezt szolgálja, amikor bőszen
legyint mindenre. Ettől acsetlés-botlástól, furcsa
elcsendesülésektől és duhaj felbuzdulásoktól
nemcsak abszurd ez a kreatúra, de szeretni is le-
het: ez szegény jót akar! Mindez persze akkor
látszik így meg, amikor erős negatív tendenciák,
halálos tendenciák állnak az úton keresztben. Az
életigyekezet akkor bújik ki a zsákból a maga ko-
mikus-tragikus mivoltában, amikor nem megy az
élet „normálisan", amikor messze a standard
alatt vagyunk, és napra nap az fenyeget, hogy itt
el kell pusztulni. Ez a halálos fenyegetés, ami a
mi szociális világunkat is átjárja, bensővé válik
a kreatúrában, beleivódik a spontán élet-
igyekezetébe, mint a méreg, mint a vérbe az al-
kohol, úgyhogy elviszi őt arra a pontra, ahol már ő
sem tudja, mit akar: élni vagy halni. Mivel az élés-
nek megszűntek a hagyományos útjai-módjai,
azok a jó kerékvágások, amelyek a szilárd társa-
dalmakban létrejönnek és utat kínálnak az éle-
teknek, a kiszolgáltatott individuumok összeza-

varodnak: nincs hova lenniük. Ráadásul az ilyen,
az összeomlás szélén táncoló társadalmakban
van egy nagy adag agresszió: nem segít, hanem
azt üzeni, hogy dögölj meg, ha nem bírod, nekem
annál jobb. Az ilyen társadalmakban valóban,
nem a szó transzcendentális értelmében, hanem
tényszerűen valóban, semmit sem számít az em-
beri élet; ha valaki szerencsétlenül elpusztul, ab-
ból még csak abszurd történés sem lesz, egy-
szerűen kisöpri a társadalom söprűje a maradék
élők közül, mint a szemetet. Harmadnapra
tökéletesen elfelejtik, mintha nem is létezett vol-
na.

Hát létezett? Létezett egyáltalán Anna (Szi-
gethy Brigitta), aki az első felvonásban hossza-
san és kínosan haldoklott az ágyban, aztán egy-
szerre csak arra leszünk figyelmesek, hogy bé-
nán mered ki a talpa a takaró alól, a darab végére
pedig mindenki tökéletesen elfelejti? Amikor ol-
dalt, mint mellékszereplő, csúnyán fuldokolva
halódott, csak a kínosságot éreztük, semmi, de
semmi mást.

Létezett-e egyáltalán az a vállas fiatalember, a
Vaszka (Szakács Tibor), aki tolvajnak szüle-tett,
s természetszerűleg egyszer csak eltűnt, tán
Szibériában? Amíg színen volt, vehemensen élni
akart, mintegy erős, fiatal férfi, akinek a mun-
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kára, a szerelemre minden adottsága bőven meg-
van. Letűnt, hát letűnt. Ez előre meg volt írva.

Élt-e egy percig is saját magának megfelelően
a Színész (Hunyadkürti György), akinek minden
mozdulata kibicsaklás volt, rángott, mint egy ko-
pott marionettfigura, és egyetlen szép és adek-
vát mondat sem jött ki a száján, pedig olyanokat
akart volna mondani, de soha sem sikerült, és
amikor fölakasztotta magát, csak azzal játszotta
le epizódszerepét?

De még Kosztiljov (Bezerédi Zoltán), a legmó-
dosabb (bár még ő is szegény), a gyönge gazda
sem élt. Amikor megölték, tulajdonképpen csak
le lett váltva, akár egy rossz politikus, akit egy
másik rossz politikus követ majd.

Ebben a világban nem jönnek létre az életek.
Kipurcannak, mielőtt megformálódnának. A tö-
megnek ezen a menhelyén, ahol folyvást össze-
ütköznek, szorongásukban egymásra uszulnak,
tolakodnak a nyomorult emberek, nem életnek,
csak egzisztenciák elhasználódásának és tönk-
remenésének lehetünk a tanúi vagy inkább a
szenvedő alanyai.

Ez mégsem abszurd színház. Az abszurd drá-
mában mindig van valami hidegség, valami felül-
nézet, éles irónia. Abban a helyzetben, melyben
vagyunk, ez nem megy. Nagyon is részesei
ennek a mizérikus, sanyarú világnak színház,
rendező, színészek, közönség. Ez az
esztétikumra, kultúrára, az élet átgondolására
törekvő réteg ott van - a fenéken. Akárcsak az
alkoholizmussal küszködő Színész, akárcsak a
züllött Szatyin, aki valaha művelt ember volt;
mint a szépreményű lány, aki prostituálódott,
mint a szorgos munkások, akiknek üresen
maradt a két keze... És mást nem tehet az ilyen
ember, akit mintha kihányt volna valami rendes
világ, amilyen talán nincs is, minthogy - ha
egyáltalán cselekvőképes - lassabban vagy
gyorsabban végez magával, vagy rögeszmésen
ismételgeti, akár Csehov hősei: dolgozni
fogunk. Élni fogunk. Ez már nem is munkaetika,
hanem elkeseredett próbálkozás a túlélésre,
reménytelen igyekvés a jóra. Es szeretnénk azt
gondolni, hinni, hogy mégsem abszurd. Hogy
nem hiába jött létre sok munkával, ez a színházi
előadás például; hogy ez jó, értelmes dolog.
Szeretnénk. Ez a kereső érzelmi feszültség
okozza, hogy nem egy abszurd szín-házból
jövünk ki a végén, hanem egy olyan meg-indító
előadásról, mely létrehozta az emberek közti
megértés állapotát. Szomorú megértés ez, nem
reményteljes. De van benne némi megvilá-
gosodás. Annyi, hogy ilyen kreatúrák vagyunk.
Nem tudunk mostan segíteni egymáson. De ha
nem, akkor csúnyán tönkremegyünk. Ennyi,
nem több. A dilemma nincs oly módon megfogal-
mazva, mint mondjuk a Hamletben. Nemis bírjuk
megfogalmazni. Talán azt kellene megérteni,
hogy mizerábilisak vagyunk mindannyian. Lenne
olyan szem, aki így lát minket? Hogy mindebből

Lukáts Andor (Luka), Kovács Magdolna (Nata-
sa) és Szakács Tibor (Vaszka) (Ilovszky Béla fel-
vételei)

mi következhet, azt ez a színház nem tudja előre.
Ez munkaszinhaz, nem eszméket kínálgató szín-
ház. Nem hazudik; dolgozik, nem kereskedik.
Ascher addig jut el, ameddig eljut, és nem to-
vább. De oda aztán igen, és ez mindig revelatív
erővel hat. Innen tovább lehet lépni, ahogy to-
vább lehetett lépni a Három nővértől, a
Platonov-tál. Ez így már mégis élet.

Persze egy kérdőjelet azért oda lehetne bigy-
gyeszteni az előző mondat végére. Mert hol a tar

talom? Klescs, a lakatos (Szalma Tamás) rende-
sen munkálkodik, csiszol, bütyköl. Semmi meg-
fogható nem kerül ki a keze közül, ő maga sem
gyarapszik. Sőt közben közönyösen hagyja ki-
múlni a feleségét - bár ezt így mondani vulgáris
és nem is igaz, mert hát semmit sem tehet érte,
sem magáért. Dolgozik, „munka a munkáért",
hozam nélkül, ettől valahogy talpon marad, míg a
gyengébbek kidöglenek - de mit? miért? Az
egyik jelenetben egy harmonikát reparál, meg-
húzza a csavarokat, rendbe hozza. Fényes, pi-
ros hangszer, az egyetlen szép tárgy az egész
előadásban. Halvány öröm és élvezet dereng fel
néha az arcán, a szépség, az ügyesség, a jól
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végzett munka öröme. Aztán visszaadja az ös-
szefagyott koldusfiúnak, Aljoskának (Lipics
Zsolt), örül, hogy az örül neki, kicsit boldogok:
íme, a hangszer. De ennek az örömnek mi a tar-
talma? Legfeljebb keserű, ittas dajdajozás kö-
vetkezik belőle.

Van egy kis sárga alma is az előadásban, az is
szinte szép. A tolvajlegény nyújtja át Natasának,
a meggyötört kislánynak (Kovács Magdolna), s ő
szinte vidáman harap belé. De nem tartalmaz ez
a parányi derű se semmit, rögtön szétfoszlik. A
szerelem már a születése pillanatában, sőt
„magzatkorában" csúnyán eltorzul, és halva jön a
világra.

Nasztya, a prostituált (Pogány Judit) is szép
szerelemre vágyik, ebbéli vágyában rúg be rend-
szeresen, úgy, hogy az már idétlen. A legtisztább
vágyak fulladnak a legnagyobb hülyeségbe, os-
tobaságba, ez már így van, mindenki megszokta,
le- és elnézi vigyorogva.

A cinizmus ettől sokkal érdekesebb? Ez is ha-
zugság, miként a lesüllyedt báró (Kulka János)
begurulásaiból kiderül. A cinikusban van a legki-
sebb önismeret. Ő azt hiszi, hogy deli, gazdag és
méltóságos volt valaha, és nem fogja fel, hogy
már semmiképp sem az. A katatón némaságba
süppedt utolsó nyomorult is okosabb, mint ő, a
flegma, kvázi úr.

Talán csak a katatóniás (Dunai Károly) nem
hazudik, aki nem is csinál, és nem szól, és nem
akar semmit.

A legérdekesebben Luka (Lukáts Andor), a
legpozitívabb, legrendesebb szereplő hazudik,
az, aki mindenáron élve tartja magában a rész-
vétet, a vigasztalás képességét, a jóakaratot, aki
még serkenti, segíti az embereket. A rendező és
a színész nem egy bölcs „sztarecet", afféle min-
dentudó „atyuskát", sem nagyérzelmű, széles
gesztusú oroszt nem formái belőle, csupán egy
toporgó, szorongó, tehetetlen emberkét, aki va-
lóban okos, de azért, mert tudja, hogy nem tehet
más semmi jobbat, minthogy lelket próbál önteni
a felebarátaiba, s ezzel magába, még akkor is,
ha ez értelmetlen. De jobbat az ember még nem
talált ki annál, minthogy megvigasztalja a hal-
doklót, pártolja a gyengét, felsegítse az elesettet,
szépítsen. A haldokló kimúlik, a gyenge elpusz-
tul, az elesett tönkremegy. A gyengédségnek
nincs értelme. Az öregnek is nyoma vész, de
hagy maga után valamit az éjjeli menedékhe-
lyen. Rejtély maradt utána. Ha hazudott is, de
mégsem egészen; volt valami igaz tartalma, ha
nem is a szavainak. Jelenségének nagyobb je-
lentősége van, mint a sorozatos haláloknak,
pusztulásoknak. Hogy mi ez a jelentőség, azon
töpreng az utolsó ember is, aki a színen maradt, a
hars, züllött Szatyin (Gyuricza István). Mi a jelen-
tősége a feltűnő-eltűnő, derűs öregnek ahhoz vi-
szonyítva, hogy például a Színész felakasztotta
magát? Csak morog, mormog Szatyin részegen,

bólogat a vakvilágba, mintha igent mondana rá, a
Színészre is meg az öregre is, egyszerre bután
és okosan.

Mindegyik szereplő magatartását, karakterét
részletesen elemezni kellene, akárcsak a kap-
csolataikat. Az egzisztenciák, a viszonyrendszer
pontosan, következetesen ki van dolgozva ren-
dezőileg is, színészileg is. Nincs fő-, nincs mel-
lékszereplő, hanem ilyen-olyan emberek, életek.
Belőlük és viszonylataikból, szenvedő életük és
nehéz kapcsolataik hullámzó változásaiból ala-
kul ki az éjjeli menedékhely sűrű világa. Ez a világ
rossz, nyomorult, siralmas. A tárgyi világ, a kör-
nyezet is ronda, mizérikus, vigasztalan. A kettő
együtt silány, retkes bugyor. (Szakács Györgyi
jelmezei ezt jól érzékeltetik.) Ezt a „bugyrot"
bontja, szálazza szét hatalmas munkával az elő-
adás, hogy meglássuk, mit tartalmaz. A bugyor
nem esik szét. Összetartják a minősíthetetlen ér-
zelmek, indulatok, ösztönök és a közös szeren-
csétlenség.

Még egyszer fel szeretném idézni az utolsóje-
lenetet. Piszkos félhomály van, a deszkaasztal-
nál ülő, kókadozó Szatyin alakja egyre homályo-
sul. Csönd. Harsány, vad, torzonborz férfi pedig.
Ül, majdnem kidől a székből - beivott -, néz
csak és mormolászik. (Az imént hallotta, hogy

Először az szúr szemet, hogy nincs tojás.
Természetesen, amióta Shaw ezzel a profán
mondattal kezdte a Szent Johannát, az ilyesmi
mindig feltűnik. Ha egy konyhában nincs tojás.
Pláne olyan konyhában, ahol addig úgy tetszett,
minden megvan. Minden, ami egy - ki tudja,
amúgy milyen - vendéglátóipari intézmény
lepusztult, nagy-üzemszerű konyhájában
meglehet: a díszlettervező, Khell Zsoltmunkája
nyomán majdnem plafonig csempézett falak,
asztalok, elkülönített fülke a főszakácsnak,
tűzhelyek, sőt még láng is. Később ugyan
rájöhet, aki figyel, hogy gáz sincs, enyhe
temetési spirituszszag üti meg az orrunkat. De
a gáz nem hiányzik. Igazából a kellékek közül a
tojás hiányzik. Meg azután az összes többi
élelmiszer. Az anyag, amivel a konyhában dol-
gozni kellene. Nincs se hús, se zöldség, se hal,
egyáltalán semmi, amiről beszélnek a színészek.
S még ha csak beszélnének róluk. De ernyedet

társa, a Színész fellógatta magát.) Nem kétség-
beesett, hisz semmi váratlan nem történt. Azt
sem lehet rá mondani, hogy reménytelen vagy
vigasztalan lenne, részegségében túl van az
ilyen egyértelmű érzelmeken. Mintha csak azt
mondaná, hogy értem. Az akasztottat, az elhü-
lyült magamagát, a sors kíméletlenségét. De mi-
vel ezt színházban „mondja", vagyis sugallja,
velünk szemben, meggyőzően - hisz egy
hosszú, pontos drámai folyamat az előzménye
ennek a morgásnak -, ezzel konszenzust
teremt. Mint valami szomorú, foszlott zene,
olyan ez a mormolás, és mintha kórusban
dünnyögné az egész színház.

Azt hiszem, ennyire, ide jutottunk, egy színhá-
zi este erejéig.

Gorkij: Éjjeli menedékhely (kaposvári Csiky Gergely
Színház)
Fordította: Gábor Andor. Díszlet: Khell Zsolt. Jelmez:

Szakács Györgyi. Segédrendezö: Czeizel Gábor és
Péntek Csilla. Rendezte: Ascher Tamás.
Szereplők: Bezerédi Zoltán, Nagy Mari, Kovács Mag-
dolna, Spindler Béla, Szakács Tibor, Szalma Tamás,
Szigethy Brigitta, Pogány Judit, Magyar Attila, Kulka
János, Gyuricza István, Hunyadkürti György, Lukáts
Andor, Tóth Eleonóra, Lipics Zsolt, Tóth Béla, Tóth
Géza, Dunai Károly, Szűcs Ágnes.

len szorgalommal vágják, aprítják, szeletelik, ke-
verik, habarják, felverik, öntik, tálalják, hordoz-
zák a semmit. A konyhában lázas semmittevés
folyik.

Csakhogy nem erről szól a játék. Nemcsak Ar-
nold Weskerdarabja, de a Lukáts Andor rendez-
te szegedi előadás sem. Semmi sem utal arra,
mintha a munka üresjárata, értelmetlensége fon-
tos tartalmi tényező lenne. Valószínűleg
megold-hatatlan is volna ilyesféle tartalomra
áthangszerelni az eredeti Konyhát. A hajsza, a
kimerültség, a forróság, a tömegesség, az
összezártság, szóval a fizikai fáradtság
meghatározó Wesker művében. Abból fakad az
emberek idegi kimerültsége, durvasága,
elgyötörtsége, ki-kirobbanó ha-ragja,
szenvedélye, az, hogy végül is kipusztul-nak
belőlük az emberibb érzések. Tehetetlenek az
életükkel, a kiszolgáltatottságukkal szemben a
konyha különféle nemzetiségű munkásai.

Úgy tetszik, az élelmiszerek nem költségveté-
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