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z egri Gárdonyi Géza Színház A konyha címû
elôadása nem elégszik meg a homlokukról 

izzadságcsöppöket törölgetô, a belüket is kidolgozó
konyhai munkások sanyarú sorsának bemutatásá-
val. Máté Gábor rendezése – az aprólékos kidolgo-
zottság, a társulat csapatmunkája és az egyéni
színészi teljesítmények – túljut a naturalista 
bíbe lô désen, és Arnold Wesker drámájának
metafizikai ré tegét is megjeleníti: az örök emberire
nyitogat kapu kat a moslékot nagyüzemben 
termelô, olajszagú konyhából.  

A konyha egy nap története, a munkahelyek világá-
nak keresztmetszete: a színpadon tesz-vesz, zsibong
közel harminc szereplô, a hierarchia tagjai (a mosoga-
tófiútól a tulajdonosig), akik tüzetes részletességgel
mutatják be a különbözô munkafolyamatokat (a nyers-
anyag feldolgozásától a felszolgálásig) és a munkahe-
lyi eseményeket (a konfliktusoktól a baleseteken és a
lopáson át a szerelmek szövôdéséig). A rendezésen és
a színészi teljesítményen múlik, hogy az enciklopédi-
kus aprólékosság nem válik-e unalmassá, és hogy a
dráma értelmezési lehetôségeinek rétegzettségére fel-
figyel-e a nézô. 

Az elôadás naturalisztikus rétegének alapja a szín-
padon végzett konyhai tevékenységek kidolgozottsága,
a díszlet (Cziegler Balázs) és a jelmezek (Izsák Lili),
melyekben realisztikus és stilizált elemek keverednek.
A szereplôk a munkát konyhai eszközök segítségével
imitálják, rendkívül profi módon: mintha némafilm-
ben fôznének, melybôl kimontírozták a karikákra hulló
sárgarépát és a sercegô olajat. A két cukrász még a felvert
tojásfehérje keménységét is ellenôrzi, amikor a felfor-
dított tálat egymás feje fölé tartják. A csúcsidô köze-
ledtével a fütyörészô jókedv az egyre feszítettebb mun -
katempónak adja át helyét. Amikor a közönség már
kapkodva figyel, a szakácsok még összhangban vannak:
a serpenyôket, merôkanalakat, tányérokat ütôhang-
szerként használva egy zeneszámot adnak elô. Aztán a
hangok véletlen zajokra esnek szét, s a már szinte le-
hetetlen teljesítményt követelô ôrült tempó áthelyezi a
konyhát egy másik, valószínûtlen világba, miközben a
színpadon stroboszkópszerû fények villognak.  

A jelmezek – mind a civil, mind a munkaruhák – be-
lesimulnak a konyhai környezetbe, a különbözô szí nû

egyenruhák ugyanakkor egyénítik a szereplôket, Peter
égszínkékje például kívülállást és elvágyódást sejtet. A
díszlet minden elemében valóságos konyhára emlé-
keztet: a csempe sárga a kosztól, a „Dohányozni tilos!”-
tábla piros, és a hátsó falra helyezett ventilátor hango-
san zúg a munkaidô alatt. 

Az elôadás egy másik rétege az embert megnyomo-
rító munkahelyi miliôt mutatja be. Az erôsen bevilágí-
tott nézôtéren nehéz feledni, hogy az irodában, az
ügyfélszolgálaton vagy, teszem azt, a tanáriban is érvé-
nyesek A konyha mindenkit bedaráló farkastörvényei,
az össze- és elnézések, a halk kuncogások, az összerö-
högések és -súgások világának szabályai. A konfliktu-
soktól megfeszülô közösséget ennek megfelelôen a
színészek egy-egy pillantással, gesztussal ábrázolják,
és a családi perpatvarokat ingerültséggel vegyes kíván-
csisággal nézik végig. A személyzetet egy dolog köti
össze: az étterem tulajdonosától való rettegés és az
iránta érzett gyûlölet. Amikor Marango keleti bölcsek-
re emlékeztetô ruhájában, Evian-palackkal a kezében
légiesen a színpadra lép, a konyha elcsendesül, és meg  -
fagy a levegô. Kaszás Gergô eszköztára ezúttal is telibe
talál: a színész flegmatikusan tárja szét a karját, szájá-
val csücsörít, fintorog, közönybe burkolt dühvel veri le
a csikkekkel teli hamutartókat.

Az elôadás színészei nemcsak közösségként jelení-
tik meg az étterem alkalmazottait, hanem könnyedén
felrajzolt jellemvázlatokat is felvonultatnak. Az iszá-
kos Max (Venczel Valentin) gyûlölködô, bárdolatlan
bunkó. Fekete Györgyi keserû Berthája apatikus bo-
szorkány. A kôszívû Frankot (Görög László) csak a ke-
rek nôi mellek és fenekek hatják meg. Sata Árpád
Alfredója munkáját lelkiismeretesen végzô jelentékte-
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len kisember, akirôl kiderül, hogy hôsies tettekre ké-
pes. Hans (Szívós Gyôzô) harsány bajtárs. Ács Norbert
Gastonja hirtelen dühû, izgága ciprusi. A kicsinyes
Michael (Hüse Csaba) szemérmetlen tolvaj. A cukrá-
szok, Paul (Vajda Milán) és Raymondo (Mészáros
Máté), évôdve válnak jó haverokká. Blaskó Balázs séfje
remegve várja a nyugdíjat. Anne (Bozó Andrea) min-
dentudó és mégsem oly pletykás, s a kávégép mellett
álldogálva is kedvességet sugároz, ami titkos szerel-
mére, Frankre nincs kellô hatással.

Ötvös András Kevinje megállja helyét új szakácsfiú-
ként: a kemény ír legény – akit egyébként sosem szó-
lítanak rendes nevén – lassanként elfogadtatja magát a
közösséggel. Akkor nô meg igazán mind a konyha,
mind a közönség szemében, amikor zseniális paródi-
át ad elô Marangóról, azaz Kaszás Gergôrôl. Peter dé-
mona, Monique (Járó Zsuzsa) kemény nô, aki min-
dent megkap, amit akar: Petertôl héjanászuk túlfûtött
szexualitását, férjétôl a biztos megélhetést. Schruff
Milán elkallódott angry young mant alakít Peter sze-
mélyében, aki mintha még nem nôtte volna ki gyer-
mekkori magatartás-problémáit. Tartalmasabb életre
vágyik, de suta önreflexiós kísérletei, ebbôl adódó te-
hetetlensége és párkapcsolati válsága hebrencskedést
és agressziót szül. 

Az elôadás tágabb, az élet egészére vonatkozó réte-
gét elôször a közjátékban kezdi el érzékelni a nézô,

majd a szimbólumként értelmezhetô motívumok, a
baljós jelek egyre sûrûbben fordulnak elô egészen
a végkifejlet mély tragikumáig. Az ebéd és a vacsora
közötti délutáni pihenô, a közjáték erôs képpel indul:
Peter egy polc tetején ül, s egy hatalmas doboz van a
fejére húzva. Amikor azt mondja: álom, leugrik a ma-
gasból. A pihenô utáni hajrá könnyebb, de az este az
aznap történtektôl terhes, s a Peterben maradt kérdé-
sekre „Két roastbeef!” a válasz. Bár az elôadás során fo-
kozatosan gyülemlik a feszültség, a konyhásfiú várat-
lanul és felfoghatatlanul gyorsan kattan be: egy szem-
pillantás alatt rángatja a földre az idegengyûlölô
megjegyzést tevô pincérnôt, majd hatalmas csöröm-
pöléssel ledönti a polcot, a húsvágó bárddal hadonász-
va megsebesíti magát, és az elôtérbe rohan. A követ-
kezô pillanatban a konyha csempés falai a levegôbe
emelkednek. Eltûnhet a konyha? Lehet változtatni a vi-
lág szerkezetén?

Mire az étterem-tulajdonos bejön, Peter vérzô kar-
ral, pihegve, megtörten ül a színpadon. Marango foj-
tott dühvel, széttárt karral, az égre emelt tekintettel
kérdezi: mi van ezen kívül? A konyha falain túl a szín-
ház falai, tátongó feketeség.

Az étterem-tulajdonos leveszi zakóját, felgyûri ing-
ujját, és kezébe vesz egy tányért. Elkezd törölgetni.  

ARNOLD WESKER: A KONYHA 
(Gárdonyi Géza Színház, Eger)

Fodította: Lôrinczy Attila. Díszlet: Cziegler Balázs.
Jelmez: Izsák Lili. Dramaturg: Sirokay Bori. Szín pa -
di akció: Stohl András. Rendezôasszisztens: Lázár
Rita. Rendezô: Máté Gábor.  
Szereplôk: Venczel Valentin, Fekete Györgyi, Görög
László, Sata Árpád, Szívós Gyôzô, Schruff Milán,
Ötvös András, Ács Norbert, Hüse Csaba, Bányai
Miklós, Vajda Milán, Mészáros Máté, Blaskó Balázs,
Kaszás Gergô, Bozó Andrea, Rácz János, Pálfi
Zoltán, Balogh András, Ágoston Péter, Járó Zsuzsa,
Mészáros Sára, Dimanopulu Afrodité, Dér Gabi,
Nagy Adrienn, Ivády Erika, Tatár Gabi, Szabó Emília
e. h., Nagy András. 

FENT: Jelenet az elôadásból

JOBBRA: Görög László (Frank), Ács Norbert (Gaston), 
Ötvös András (Kevin), Blaskó Balázs (Chef) 
és Hüse Csaba (Michael) 
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