
te, a maga képére" formálta az Equus Alan
Strangjét, méltán váltva ki nagy vishangot
- érthető tehát; hogy János éretlenségét is

ebből az irányból alapozza; a pimaszságot
és az üldözöttség-érzetet úgy mentve át,
hogy e vonások m é g i s új figura
jellemébe épüljenek.

Tahi Tóth László meggyőző mint
Rochette, változatlanul ő a legmaibb
figura: biztos szellemi támaszt hajszoló,
idégérzékeny XX. századi fiatalember.
Arra a további erőfeszítésre azonban nem
volt hajlandó, ami legutóbbi szerepei fölé
emelte volna ezt a karaktert.

Bács Ferencről továbbra is csak a leg-
jobbakat mondhatni: a Gyulán is teljeset
most tökéletessé lényegítette át. Charnay
inkvizítora hallgatásaival okos taktikus-
nak, legjobb pillanatban lecsapó érveivel
veszedelmes stratégának bizonyul. Az
elegáns politikai gazság nem kaphatott
volna hitelesebb megtestesítőt a fölé-nyes
és rezzenetlen, mégis a vita sodrával
együtt remegő arckifejezésű színész-nél.
Mádi Szabó Gábor most is jól rajzolja meg
Rabaut-t, de megelégszik a pontos
kontúrokkal. Kozák László Börtönőre
mesterkélten sertepertélő maradt: nem
kellően jelentős alak.

„ A Grénier testvérek a lángok felé lép-nek,
de halálba indulásuk éppen azt nem tudja
bizonyítani, amit egész vitájukkal próbáltak :
hogy Gérard-nak nincs igaza."

Gyulán, a szabadtéri szcenírozásban a
fivérek máglyára indulása azt kellett volna
sugallja, hogy - ellentétben a legidősebb
szavaival - az emberi faj nem láz-álmokért
küzd, s egyik eszme nem olyan, mint a
másik. Ha így van, nem hihető s nem
érthető, hogy miért vállalja mind-három
testvér a máglyahalált (amely a gyilkosság
után már aligha is vállalás kérdése).
Gyulán tehát Gérard-nak igaza volt - s ez
volt az előadás gyengéje. A Pesti
Színházban Gérard-nak igaza van - és
ezért sokkal jobb és meggyőzőbb a mű. Az
utolsó szavak után a börtön sötétje borul a
szereplőkre - nem adatik meg a máglya
pátosza és színi pompája. Ez a felfogás
közelebb áll Székely János darabjához, s
bár ellene lehet mondani, legalább belülről
nem ellentmondásos.

Székely János: Protestánsok (Pesti Színház)
Rendező: Szinetár Miklós m. v. Szcenikus:
Éberwein Róbert. Jelmez: Jánoskúti Márta.
Díszlet: Fehér Miklós. Dramaturg: Radnóti
Zsuzsa. A rendező munkatársa: Dobák
Lívia.

Szereplők: Lukács Sándor, Hegedűs D.
Géza, Gálffi László, Tahi Tóth László,
Mádi Szabó Gábor, Bács Ferenc, Kozák
László.

SZÁNTÓ JUDIT

M e i e r , a z e m b e r

Tulajdonképpen improvizálok. Van egy
meggyőződésem: az első haza i színpadi
Kroetz-bemutató, a Meierék nem sikerült.
Az okok elemzésének azonban ezúttal el
kellene vezetnie egy mércéhez, egy-
másfajta, általam megfelelőbbnek vélt
előadási stílus felvázolásához. Ez nem
minden esetben szükséges; olyan
szerzőnél vagy olyan műnél, amelynek
megvannak a maga színpadi hagyomá-
nyai, említés nélkül is kézenfekvő lehet,
mihez képest minősíti az ember az épp
tárgyalt produkciót. Az a stílus azonban,
amelyet Kroetz képvisel - méghozzá
szinte egymaga, leszármazási tabellája
(Ödön von Horváth, Marieluise Fleisser)
épp oly közvetett lévén, mint rokonsága
(elsősorban a Kinn vagyunk a vízből Edward
Bondja) -, magyar színpadon merőben
újszerűnek számít, tehát illenék, hogy a
kritikus előtt ott lebegjen egy általa
eszményinek tartott megközelítési mód.
Sajnos azonban idegenben még soha nem
láttam Kroetz-előadást, és hiába
böngésztem át lelkiismeretesen a külföldi
visszhangot: a nyugatnémet kritika olyan
irodalom-, illetve szövegközpontú, mint
volt a hetvenes évekig a miénk, az NSZK-
n kívüli produkciók sajtója pedig
ugyanolyan meglepett, mint ez esetben,
egy-két kivételtől eltekintve, a hazai:
megragad az ámuló deskripciónál.

Ascher Tamást kiemelkedő rendezői
egyéniségnek tartom, és a Játékszín né-
zőterére úgy ültem be, hogy kész voltam
átengedni magam művészi látomásának.
Úgy gondolom, csalódásom a legfőbb
jogcím rá, hogy okait felfejtve a magam
színpadi Kroetzéről elmélkedhessem.

Kroetz elemzői - és a műalkotás nem
mindig szavahihető tanúja, azaz maga az
alkotó is - túl nagy hangsúlyt helyeznek a
kommunikációképtelenségre, a társadalom
margójára szorított figurák csökevényes
szókincsére, amelyet az író, állítólag,
fotografikus pontossággal ad vissza.
Gerhart Hauptmann óta legalább
annyiszor estek már bele a csapdába a
kommentátorok, ahányszor meg is
cáfolták őket: a naturalizmus legalább
olyan gondosan válogat, mint bármely
más irodalmi irányzat - csak

más, sajátos szempontok szerint. Kroetz
naturalizmusa meg éppen messzemenően
stilizált - a figurák aszerint nem tudnak
beszélni, illetve aszerint tudják időnként
villámfényszerű élességgel kifejezni ma-
gukat, ahogy az írói mondanivaló kíván-
ja. Ez a stilizált dialógustechnika nagyon
pontosan megfelel az egész kroetzi drama-
turgiának, amely többnyire hétköznapi-
nak korántsem mondható, a bűnügyi kró-
nikákból átemelt extremitásokra van ki-
hegyezve: gyermek- és szülőgyilkossá-
gokra, öngyilkosságokra, a tabletta korá-
ban ritkaságszámba menő házi abortu-
szokra s más váratlan erőszakcselekmé-
nyekre. Ám ezek sem értelmezhetők a
tény naturális jelentése szerint, mert akkor
valóban csak periférikus jelentésű és
jelentőségű művekről lenne szó. A klasz-
szikus naturalizmus korában a Kroetz által
ábrázolt életforma a nagy átlagot
képviselte - művészi ábrázolása ezért
akkoriban úgyszólván spontán termelte ki
magából a tipikusságot. A második
világháború utáni Európában azonban ez
az életforma már sehol nem tipikus, és így
Kroetz világa látszólag a kivétel, az
egzotikum, a nagy átlagon kívül rekedtek
szomorú, de elszigetelt kórlelete. Hasonló
elszigetelt beltenyészeteket nálunk is
bőséggel mutatnak fel riportok, interjúk
vagy szociográfikus-dokumentatív
műalkotások, de ezek egyértelműen jelzik,
hogy bennük végeredmény-ben
kivételekről, bárha természetesen indokolt
kivételekről van szó, a korhoz képest nem
adekvát, hosszabb távlatból nézve
kihalásra ítélt jelenségekről, amelyeket a
társadalom konkrét intézkedésekkel s ami
még fontosabb: éppen saját
törvényszerűségének fokozott érvényesí-
tésével előbb-utóbb meg tud szüntetni.

Kroetznél, akárcsak Bondnál, nem erről
van szó; legalábbis a szándék, a tendencia
más, ha a megvalósítás nem is mindig
hibátlanul meggyőző. Az itt ábrázolt
jelenségek, bár extrém formában, de a
társadalmi fejlődés lényegi tendenciáit
képviselik; a figurák és körülményeik nem
egy távoli, még le nem küzdött múlt
maradványai, hanem a jelenlegi rend által
tudatosan manipulált formációk, s
fennmaradásuk éppenséggel nem
fékezője, hanem feltétele az adott rend
stabilitásának. Kroetz nem rezervátumokat
kíván felmutatni; drámái akkor érnék el
maximális hatásfokukat, ha az ábrázolt
figuráknál sokkal magasabb anyagi és
szellemi szinten élő nézők is felismernék
életükben azokat a tényezőket, tudatukban
azokat a torzulásokat,



amelyek kevésbé látványosan, de épp oly
nyilvánvalóan hasonló mechanizmus
alapján vezérlődnek; ha rájönnének, hogy
magasabb élet- és tudati színvonalukat
ugyanaz a társadalmi szereposztás teszi
lehetővé, amely persze bő teret enged a
születés, a körülmények, sőt, az egyéni
akarat véletlenszerű tényezői-nek is, de
joggal bízik a nagy számok törvényében: a
rétegződés végső soron megmarad, ki-ki a
maga helyére rázódik, a lent és lentebb, a
fent és fentebb kategóriái mindig
megmaradnak a fő az, hogy kit ilyen, kit
olyan szinten, mindenkit manipulálni
lehessen. Ezek az azonosulási lehetőségek
másfelől nálunk is megvannak, hiszen a
fogyasztói maga-tartás nálunk is egyre
elterjedtebb, és a legkülönfélébb tudati
szinteken a legkülönfélébb torzulásokhoz
vezet; sőt, még azt se mondhatjuk, hogy e
tendenciákban nem érhető tetten szubjek-
tíve esetleg jó szándékú manipuláció.
Elvégre nálunk íródott meg az Adás-hiba,

egészen más hangvételben, de hasonló
jelenségek ellen; az Adáshiba pedig,
ellentétben például az Ezer érvel vagy a
Kiáltással, nem szociográfikus
dokumentumdráma.

Mindez nem azt jelenti, hogy Kroetz
drámáit megfosszuk a maguk szociog-
ráfikus izgalmától és sokkhatásától, hiszen
e művek esztétikai vonzereje is erősen
kötődik a bennük ábrázolt lényeg-beli
„csúnyasághoz". Am az előadások-nak
egyben túl is kell lépniük ezen a
hatásszférán, mert különben az író naiv
reformistának tűnik. Hogy triviális példát
válasszak: a Stallerhof majdnem fél-
kegyelmű parasztlányát a vásári szellem-
vasút kiváltotta izgalom hatása alatt
sikerül elcsábítani; de ugyanez a mecha-
nizmus lép működésbe akkor, ha a művelt
diáklányt, mondjuk, egy kábító-szeres
happeningre vagy a polgáraszszonykát egy
tóparti luxushotelbe invitálják, s a Felső-
Ausztria „kicsi vagy kocsi"-dilemmája sem
változik meg alapvetően attól, hogy itt
kocsi helyett már-már az emberinek
mondható lét az alternatíva. Kroetz
mondanivalója csak a hasonlóság és
különbözőség nagyon finom dialektikáján
ár érvényesül, és épp itt oldódik fel az az
ellentmondás, amelyet a nyugatnémet
kritikusok elő-szeretettel hangsúlyoznak,
hogy ti. Kroetz műveit soha nem azok
nézik meg, akikről szól, mert azok vagy
nem jutnak el színházba, vagy ha igen,
akkor a Víg özvegyet részesítik előnyben.
Ilyen értelemben: bár persze jó lenne, ha
meg-

néznék, nem alapvetően fontos, hogy ők
nézzék meg, mert nemcsak róluk szól.
Sőt, talán több haszon remélhető abból,
ha e művek sajátos tükrében azok ismer-
nek magukra, akik magasabb szinten
vannak manipulálva, mert tőlük nagyobb
hatósugarú felismerés és reakció várható.

Ezzel kapcsolatban felmerülhet a kér-
dés: ha mindez valóban így van, akkor
Kroetz miért nem tágít tematikáján, hogy
a közönség elhatárolódását
megnehezítse, önfelismerését
megkönnyít-s ? Nos, pályája első
szakaszában még igen erősen munkált
benne a szociográfikus indulat, az
együttérzés és düh konkrét jelenségekhez
kötődő keveréke (bár akkor sem volt
kizárólagosan meg-határozó). Aztán meg
kétségtelen, hogy a perifériára szorult
emberek, a leplezet-len és egyértelmű
nyomor ábrázolása látványos
lehetőségeket kínál, és itt a legkiáltóbb az
ellentét a manipulatív szlogenek és a
tényleges életminőség között. Később
azonban Kroetz is rájött, hogy
mondanivalója éppen ennek az e
lentétnek a gyengítésén át válhat még
erőteljesebbé s főleg általánosabb érde-
kűvé. A Felső-Ausztriában, a Fészek-

en, de épp a Meierékben is már sokkal
közelebb áll egymáshoz a tömegkom-

munikáció és a reklám sugallta eszményi
életstílus és a szereplők tényleges
életmódja - és épp az ilyen körülmények
között felbukkanó konfliktusok teszik
igazán kérdésessé az eszmény értékét. Itt
válik világossá, hogy ezeken az em-
bereken nem az elegánsabb márkájú ,utó,
a drágább szabadidőruha vagy a
spanyolországi nyaralás segíthet; őket
csak az válthatná meg, ha a társadalmi
rend lehetővé tenné s egyben igényelné,

hogy tagjai egyéniségre, emberi méltó-
ságra, tudatos helyzetfelismerési képes-
ségre tegyenek szert.

Ezzel összefüggésben e darabok sze-
replői lépéseket is tesznek személyiségük
felfedezésére és érvényesítésére.

Meierékben például a család mind-
három tagja a maga módján fellázad az
adott keretek ellen; az apa hobbyjával és
erőszakkitöréseivel, az anya és a fiú
azzal, hogy kilép a családi kötelékből, s a
maga lábára próbál állni. A darab persze
mégsem zárul happy enddel; a
szereplőknek oly kevéssé volt módjuk
életük során önmagukkal tisztába jönni,
hogy reagálásaik őket magukat is meg-
lepik. Rosszul érzik magukat az önálló-
ságban, de homályosan sejtik, hogy nem

vagy legalábbis még nem - adhatják fel
a harcot, mert az újbóli együttélés
azokkal, akik pedig a legközelebb áll-nak
hozzájuk, akikhez a világon egyedül van
közük, ismét beszorítaná őket az
értelmetlen, tompult automatizmusba.

Mindamellett valószínű, hogy a kroetzi
dramaturgia ennél radikálisabb átalaku-
lásra szorul. A pálya eddigi szakasza vagy
máris lezárult, vagy csak önismét-lés árán
folytatható. (A jelek szerencsésen inkább
az első lehetőségre utalnak.) Kroetz
eddigi, mennyiségileg is impozáns
életműve rendkívül érdekes fejezete a
kortársi drámaírásnak, de a valósághoz
való viszonya működésének első évtizede
alatt lényegileg nem fejlődött, és dra-
maturgiája lassan sablonok gyűjteményé-
vé merevedett. (Persze nagy minőségi
különbség, hogy ezek mindenesetre a
saját sablonjai!) Csak a kritikákból ítélve
gyanítom: ebben a színházi gyakorlat is
ludas, amely rövid életű szenzációk
sorozataként zsákmányolta ki drámáit,

b

Kroetz: Meierék (Játékszín). Puskás Tamás f. h. és Vajda László



és a túl mohó műveléssel hamar kime-
rítette táptalajukat. Az író maga is sérel-
mezte a vele kapcsolatos „ősbemutató-
mázát" (mintha magyar szerzőktől is
hallottunk volna hasonló panaszt!); azt
szerette volna, ha művei bekerülnek a
rendes színházi vérkeringésbe, reper-
toárdarabokká válnak, ahelyett, hogy
avantgarde vállalkozásként nagyobb port
verjenek fel a sajtóban, mint a közönség
tudatában. Minden bizonnyal e helyzet
folyománya, hogy a produkciók a drá-
mák anekdotikus magvára koncentráltak,
a bűnügyi és szexuális sokkhatásokat
aknázták ki, ahelyett, hogy egy velük

való folyamatosabb együttélésben kita-
pogassák a mondanivaló lényegének
megfelelő stílusvilágot. Egy ilyen gya-
korlat bizonyára hamarabb lendíthette
volna át a szerzőt a holtponton.

Es most itt az ideje, hogy rátérjünk a
Játékszín előadására, amelynek leg-
könnyebben észlelhető negatív tünete a
viszonylagos hatástalanság. Ascher Ta-
más, nyilván tudatos döntés eredménye-
ként, nem nyúlt vissza korábbi rendezé-
seiben már kimunkált eredményekhez,
melyeket most tovább lehetett volna
építeni - gondolok itt elsősorban a Mesél a
bécsi erdő és a Gyöngyélet, de akár

a Pat ika színrevitelére is. Ehelyett -
legalábbis kénytelen vagyok ezt feltéte-
lezni, holott a szóban forgó szándék
igencsak messze esik Ascher művészi
alkatától - megpróbálkozott azzal a
reménytelen és művészileg sem kifizetődő
domesztikálással, amelyet Kroetz egy
jónevű elődje esetében némiképp
eufemisztikusan a „magyar" Brecht
megteremtésének neveztek. Ez a fajta
háziasítás, vagyis a hazai átlagízléstől
távoli jegyek semlegesítése ugyanis ha-
tározott arcélű szerző esetében soha nem
vezethet a „nekünk szóló" mondanivaló
kiemelésére, hanem a formával együtt
óhatatlanul a tartalmat is elszürkíti vagy
épp feloldja.

Mindenesetre: Kroetz stilizált neo-
naturalizmusa a színpadon egy jól ismert
átlagrealizmusra szelídült, minek követ-
keztében a Meierék úgy fest, mint egy
átlagdarab a magyar néző átlagétlapjáról,
csak épp a gyengébbek, vázlatosabbak,
erőtlenebbek közül. Végtére realista
drámát Miller, Albee vagy Wesker igazán
jobbat, húsosabbat írt Kroetznél. Tükrözi
ezt a döntést már az eléggé érdektelen,
átlagos-realista színpadkép is; még a
Játékszín tágasnak igazán nem mondható
tere is üresnek hat, holott a kroetzi világ
kísértetiességét épp a tárgyak
zsúfoltságának és a belső világ
ürességének kontrasztja adja; a neo-
naturalista részletgazdagság, a telített-
ségben megnyilvánuló sivárság itt he-
lyénvaló lehetett volna, s a jól megvá-
lasztott tárgyak sokasága érzékletessé
tehette volna mind a velük szembeni
kiszolgáltatottságot, mind azt a tényt,
hogy az egyéniség érvényesítését Meierék
számára az egyforma tucatárukon belüli
„szabad" választás jelenti. Úgy gondolom:
a kroetzi világ mágiája és költészete a
neonaturalizmusból hajthatna ki, amely jól
eltalálva szinte automatikusan stilizálná
önmagát. Ehelyett Ascher színészei is
realista szerepépítés-ben jeleskednek,
átélnek, gondosan dolgoznak ki
szituációkat és lelkiállapotokat, és ily
módon jelenetről jelenetre
kompromittálják a drámát, amely az ilyen
játék anyagaként szegényes, sőt,
közhelyszerű. A jelenetek jól megoldott
helyzetgyakorlatok ra emlékeztetnek,
ahelyett, hogy önmaguk mitikus felfoko-
zásaiként egy nagyon mai mondává
állnának össze, úgy, ahogy arra a cím is
utal: Mensch Meier - a huszadik század
végének szomorú kis Everymanje. Azt
hiszem, fölösleges részletezni, hogy míg a
realista kezelés a darab egzotikumát

A Meier házaspár: Vajda László és Molnár Piroska (lklády László felvételei)



juttatja érvényre, és a cselekményt sivár
magánüggyé vékonyítja, a mágikus na-
turalizmus vagy a naturalisztikus rituá-
lészínház az általános érvényt emelné ki.
(A részletezés már csak azért is fölösleges,
mert hiszen az utóbbi lehetőség a
Gyöngyéletben már megvalósult.) Vagy-is:
a Kroetz-darabok természete olyan, hogy
csak a minél nagyobb eltávolítás
közelíthet, a hasonlóság a különbözőség
minél élesebb kiemelésén át érvényesül.

Legkevésbé vonatkoznak az elmondottak
a nagyszerű főiskolai férfiszínész-termés
legújabb példányára, Puskás Tamásra,
akinek (még?) a vérében van a megfelelő
stílusérzékenység. O valóban nem
pepecsel: rendkívül finoman és
nagyvonalúan mutat be egy magatartást, a
kényszerű lázadásig korbácsolt közönyt,
amely oly jellemző a fiatalokra. Pontosan
annyit mutat meg az ifjú Meierből, amennyi
Kroetz mondani-valója szempontjából
lényeges, nem próbálja meg értelmezni a
lázadás értékét, nem akar körüljárható
realista figurát teremteni, nem bíbelődik
motivációkkal ; játékának legnagyobb ereje
a mód, ahogy a színpadon létezik. Molnár
Piroska a tőle megszokott magas színvo-
nalon alakítja egy realista dráma Meier-
néjét, így aztán a darab feléig hiteles, ha
különösebben érdekesnek nem is
mondható; utána viszont a nézőt nem
hagyja nyugodni a kérdés, hogyan is
szánhatta rá magát ez a sótlan, pedáns
kispolgárasszony a kitörésre és az önálló
életre. Igaz, Meierné jellemfejlődését,
elhatározásának indokoltságát külföldi és
magyar kritikusok egyaránt vitatták, s a
megvalósítás terén valóban vannak is
problémák, az írói elgondolást azonban
meggyőzőnek érzem. Meierné, ápoltsága,
relatív civilizáltsága ellenére, nem
különbözik alapvetően a többi Kroetz-
figurától, akiket közérzetüknek számuk-ra
is érthetetlen változása valamilyen
erőszakos megnyilvánulásra késztet. Ez az
asszony addig hiszi magát egyensúlyban,
amíg otthonában a szó minden értelmében
rendet lát; amikor férje ezt a rendet
felborítja, az otthon szó elveszti számára
tartalmát, és nem lát más lehetőséget, mint
kilépni belőle. Kroetz Meiernéje más, mint
amit Molnár Piroska bensőséges realista
játékával megmutat-hat: tompább,
primitívebb, tehát ki-számíthatatlanabb s
ugyanakkor nyugtalanabb, bizonytalanabb
közérzetű

csakhogy ezt a vonalat (részben az író
hibájából is) pusztán a jelenetek betű
szerinti értelméből nem lehet sem kiele-

ezni, sem eljátszani. Viszont csakis y
ilyen ábrázolás alapozhatná meg a tá-
vozás hitelét, amelyet a férj dührohama é,

a fiú ellen elkövetett brutális akciója
önmagában valóban nem motivál.

A legproblematikusabb azonban Vaj-
d László alakítása. Sajnos, az utóbbi évek
tapasztalata alapján úgy tűnik, ajda
nemigen tud saját színészi figuráján kívül
mást játszani (igaz, ilyen értelemben is
foglalkoztatják) : megmarad a jó
szándékú, bumfordi, tohonya mac-
kónak. Ebből a „buta melós"

érzékeltetésére futja is, de "Meier, az
ember"
e nél sokkal több. Vajda színészi
matériájából például nem futja a lappangó
b utalitásnak, a társadalom által bele-
s sulykolt családfőszerep gőgjének
érzékelte- tésére, és így nagy kitörése nem
több a mumus handabandázásánál;
valóban nehéz elhinni, hogy ez az ember
képes lenne szétrobbantani a családot,
ahelyett, hogy anya és fia
összekacsintanáak és jót nevetnének rajta.
A későbbiekben épp így nem tudja
eljátszani a
felsőbbrendű szerepétől váratlanul meg-f
)sztott ember döbbent értetlenségét,
t ljes céltalanságát és tragikomikus, meieri
szinten már-már leari magányát;
siránkozása inkább tisztán komikus hat'st
kelt.

Az előadás egy ponton idegenít cl, s .pp
ott, ahol ez így fölösleges: a szöveggel.
Megértem a magyar Kroetz-fordító,
Oravecz Imre döntését, amikor

inden magyar fordító rémét, a dialektust
argóval akarja pótolni, de ez magyar
zínpadon mindig kockázatos vállalkozás:
nálunk ugyanis nemcsak dialektusok
nincsenek, de széleskörűen elterj dt, tehát
természetesnek ható réteg-t yelvek és
argóvariánsok sem, s ezért

inden ilyen kísérlet a színpadi nyelvet
iemelt, hangsúlyos dramaturgiai
funkcióval ruházza fel, ellentétben az író
eredeti szándékával, amely a dialektus
vagy a szleng alkalmazásával éppenséggel
a mindennapiság, a természetesség
benyomását akarta fokozni. Akármelyik
"arabban hasonlítjuk össze Oravecz szö-
egét az eredetivel, kiderül, hogy mind-z,
amire a magyar néző felkapja a fejét, mi
számára szokatlanul, idegenszerűen,
ikítóan hangzik, az merő fordítói kitaálás.
Kroetz szereplői kajálás helyett -sznek,
dumálás helyett beszélnek, sku izás helyett
néznek, figyuzás helyett -gyelnek, frankó
helyett jónak találják a dolgokat, tökziher
helyett természetesnek, a „túrót" még csak
szolidabb változatban sem fordul elő
náluk. Vagy

két, komplettebb példa, történetesen a
Felső-Ausztriából: „jugó takarító csaj"

helyett ott bizony egyszerűen „jugoszláv
takarítóidőről" esik szó, és ha a magyar
Anni azt mondja: „De nem cikizel le", az
eredetiben pusztán, szürkén és civilizáltan,
ezt közli férjével: „De nem szabad
megsértődnöd."

Nem a fordítói szabadság, a fordítói
lelemény létjogosultságát vitatom; például
elképzelhető a fiatalok beszédének ilyen
értelmű színezése, sőt, egyes fordulatok
más szereplők nél is növelhetnék a hazai
hitelt. Viszont ha középkorú, családos
emberek mindvégig csak ezen a szinten
társalognak, ez az egzotikum szűk
kalickájába zárja a figurákat. Kroetznél a
nyelvhasználat, a dialektust is bele-értve,
abszolút természetes (elvégre bajor földön
mi lehetne természetesebb a bajor
dialektusnál); a lelki elsivárosodást nála
nem az alkalmazott nyelvi fordulatok
abszolút értéke fémjelzi, hanem relatív
minőségük, vagyis az, hogy a szereplők
szókincse félelmetesen szürke és gyér,
alkalmazása pedig az adott helyzetekhez
képest drámaian, helyenként tragikusan
nem adekvát. Ezt pedig még egy
tükörfordítás is érzékletesebben adná
vissza, mint Oravecz egzotikus és látvá-
nyos nyelvhasználata.

Azt lehetne mondani: Kroetz nem olyan
jelentős író, hogy érdemes lenne hozzá
megfelelő nyelvet és megfelelő játékstílust
kitalálni. A mondat első felében van
igazság; Kroetz eddigi élet-műve inkább
izgalmas és jelentékeny kísérlet, mint
nagyszabású beteljesülés. Ám az úton,
amelyet választott, feltét-lenül érdemes
elkísérni, s ha már erre elszántuk
magunkat, érdemes a szóban forgó utat
pontosan feltérképezni. Annál is inkább,
mert nincs is szó holmi vadonatúj
eszközökről; többen, köztük maga Ascher
is, már forgatták őket. Tudom, hogy a
rendező mostani döntése tudatos volt, csak
tudomásul venni nem tudom; s remélem,
hogy improvizált megfejtési kísérletemet
további hazai előadások igazolni fogják.

Kroetz,: Meierék (Játékszín)
Fordította: Oravecz Imre. Rendező: Ascher
Tamás. Jelmeztervező: Scháffer Judit. Dísz-
/eltervező: Székely László.

.Szereplők: Molnár Piroska, Vajda László,
Puskás Tamás f, h.


