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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.
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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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si okok miatt hiányoznak a konyhából. Hiszen ös-
szetörni való tányérra, szétverésre szánt beren-
dezési tárgyakra futotta a színháznak. Inkább
játéktechnikai okok miatt hagyhatták el a sok
bonyodalmat, váratlan nehézséget okozó
anyagokat. Bonyolult annyi mindennel bánni a
színpadon. Nehézkes felpörgetni a tempót, ha
valódi húst kell vágni, ha teli tálakkal kell
rohangálni, ha tényleg fel kell törni és fel is kell
verni a tojást. Imitálni kétségkívül könnyebb a
buzgó tevékenységet. Csak éppen a
tevékenység hitele vész el. A darab sűrű
anyagszerűsége sikkad el.

Wesker darabja azonban másféle nehéz-
ségeket is támaszt az előadására merészkedők-
kel szemben. Eleve bonyolult feladat harminc-
egy szereplőt mozgatni, mégpedig úgy, hogy
gyakran szinte valamennyien a színen vannak,
és mindegyiknek van valamilyen szerepe, egyé-
nisége, eszményi esetben soha senki sem sta-
tisztálhat, hanem mindig mindenkinek alakítania
kell, hoznia kell a figurát. De még nagyobb ne-
hézség, hogy a köznapi élet, a folyamatosan
végzett munka menetéből, mintegy annak alá-
rendelve kell kibontakoznia számos drámának,

Jelenet a szegedi Konyhából

amelyek ráadásul dramaturgiai szempontból bi-
zonyos hierarchiát képeznek. Vannak közöttük
fontosabbak és mellékesebbek, s ahogy telik a
munkanap, úgy bukkannak fel és tűnnek el ös-
szeütközések, életproblémák, sorsok. Bizonyá-
ra főképp a ritmuson múlik, hogy ezek valamilyen
művészi összhatást teremtsenek. Mert még eb-
ben a konyhában sem elegendő, ha a színház
pusztán felmutatja az élet szennyesét, rettene-
tét, fájdalmait. S az sem elég, ha ehhez hozzá-
rendelve (alárendelve?) olykor megcsillan az ál-
mok, az ábrándok szebb világa. Az esztétikum,
az esztétikai hitel alighanem egy ilyen naturalis-
tának elkönyvelt mű esetében sem eredhet más-
ból, csakis a formából. Wesker igazán sokféle
hangulatot fogalmaz meg jeleneteiben. Kedvet-
len semmittevés, derűs munkálkodás, utálkozó
hajsza, feszült semmitmondás, szenvedélyes
összecsapás, kényszeredett humorizálás, köz-
napi évődés és igazi érzések, ábrándok egya-
ránt megtalálhatók a darabban. Az esztétikai for-

ma részint ezek váltakozásából jöhetne létre.
Részint persze a szó szerinti, a fizikai tempók al-
kalmas megválasztásából. Lukáts Andor ve-
zényletével a színészek nem mindig találják el a
megfelelő ritmust. Ez persze az üresjáratok, a
tárgy nélküli munka miatt is lehet. De a szöveg-
ben rejlő szellem, érzelem is mintha gyakran üre-
sen futna. Külsődleges, máshonnan vett, a
darab sajátos világához nem kellően hozzátört
esz-közök tűnnek fel időnként. A rendező pedig
végül úgy próbálja megteremteni a továbbiakhoz
szükséges feszültséget, hogy az előzményektől
szinte függetlenítve, burleszkszerű
körberohangálássá fokozza a konyha
csúcsforgalmát. A forszírozott tempó azonban
ezúttal sem pótolja a ritmust, a nagy lótás-futás
hosszadalmas, a néző számára fárasztó, és
ugyanakkor mégsem kelti a kimerítő munka
benyomását.

Az elsőnél jóval rövidebb, szünet utáni rész tö-
mörebbnek, összefogottabbnak, megkompo-
náltabbnak tetszik. Talán mert itt bontakoznak ki
azok az emberi konfliktusok, társadalmi problé-
mák, amelyekre a korábbi töredékes összeütkö-
zések, felcsattanások, összeszólalkozások utal-
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tak. A rendező és a színészek is mintha
otthonosabban mozognának ott, ahol végre
lekerekednek, egésszé válnak a dolgok, mint ott,
ahol még semmi sem látszik igazán világosan,
ahol többjelentésű lehet minden szó, minden
gesz-tus.

A színészi játék aprólékos kimunkálására nyil-
ván nagy gondot fordította rendező. Akit csak le-
het, megpróbál helyzetbe hozni, szinte minden-
kinek van néhány pillanata, amikor a középpont-
ba kerül, amikor felvillanthat egyjellemet, de leg-
alább egy sajátos, jellegzetes gesztust. Más
kérdés, hogy ezzel nem mindenki tud igazán
élni. Van, aki csak sablont képes előhozni
eszköztárából, s akad, aki egyszerűen
jelentéktelen marad. S persze van, aki
jelentőssé tudja tenni a jól bevált klisét is. A
konyhán nyüzsgő tömegből természetesen Peter
alakja tűnik ki, tehetetlen vergődése mintegy
magába sűríti a többiek különféle módon és más-
más intenzitással átélt drámáját. Stohl András
lassan specialistája lesz a tehetetlen lázadónak,
aki düheit értelmetlen cselekvésekben, célt
tévesztett támadásokban, oktalan sértésekben
éli ki. Arcán, szemében, ajkán

Jakab Tamás (Max) és Stohl András (Peter)
(Ilovszky Béla felvételei)

mindig bujkál valami szeretetre méltó félmosoly.
Rokonszenves, bármit tesz is. Minden mozdula-
tában érezhető, hogy más világba vetődött, mint
ahol igazán élni tudna. A konyhán ugyan min-
denki idegen. Ki azért, mert német vagy ír, vagy
zsidó. Peter inkább azért, mert felfokozottabbak
az érzései, kifinomultabb az erkölcsi érzéke, ala-
csonyabb az ingerküszöbe a többiekénél. Stohl-
nak a vérében, az idegeiben vibrál ez az állandó
feszültség, a szüntelen felháborodásra való
készség. Még ha oktalan is olykor haragja, sze-
retni lehet a haragvót. A szerelmére méltatlan
Monique-ot Fekete Gizi kissé leegyszerűsíti. Hi-
ányzik belőle a morális gyengeség sajátos ereje.
Nem érződik a viselkedésén igazán, hogy miköz-
ben bujkál, rejtőzik Peter szenvedélye elől, sú-
lyos küzdelem zajlik benne, mély konfliktust él át,
hogy nem képes elszakadni gazdag férjétől, de a
fiút igazán szereti. A körülöttük nyüzsgő
sokada-lomból Hőgye Zsuzsanna, Jakab
Tamás, Rácz

Tibor, Kiss László, Galkó Bence és Kátó Sándor
tűnik ki egy-egy jól megformált figurával, egy-
egy emlékezetes megoldással. De mindenki fe-
gyelmezett igyekezettel teszi, amit tesz. Az emlí-
tett ritmikai és egyéb problémák semmiképpen
sem írhatók a gondatlanság, a figyelmetlenség
számlájára. S ez az előadás minden megoldat-
lan mozzanata ellenére is biztató jelenség.
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