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K r o e t z - b e m u t a t ó k

A televízió, majd a színházak Kroetz
bemutatói után - némi túlzással - né-
melyek már Kroetz-dömpingről, Kroetz
divatról beszélnek.

Kétségtelen, hogy szinte sorozatban
követték egymást a Nagyvilág-beli bemu-
tatkozások után, majd a kötet megjelenését
követően (Felső-Ausztria, Modern
Könyvtár, Európa, 1980.) a Kroetz-
bemutatók, Ez egyrészt a reveláció-nak
tulajdonítható, másrészt annak, hogy a
szerző gondolatain keresztül mind
azoknak, akik a darabjaihoz nyúlnak,
többé-kevésbé fontos mondandójuk, ha
úgy tetszik, „üzenetük" van. Ezek a
drámák olyan színjátékszövegek (vagy
legalábbis kezelhetők annak is), ame-
lyekből izgalmas színházi előadások kere-
kíthetők. Valljuk be, ez önmagában is
vonzó lehetőség rendezők, színházak
számára.

Nem kívánok Kroetzcel kapcsolatban
sem drámaelméleti, sem filológiai érteke-
zést tartani. Akit alapvető gondolatok
érdekelnek e tárgyban, az lapozza fel a a
SZÍNHÁZ 1981, márciusi számát, és
olvassa el Szántó Judit fontos észrevé-
teleket tartalmazó kritikáját. Viszont ér-
dekel, hogy a Kroetz-drámák miért kel-
tenek ma nálunk különös izgalmat,

Azt hiszem azért, mert - azon felül,
hogy Kroetzöt saját nyilatkozata szerint is
a ma élő ember érdekli, és ez ter-
mészetszerűen érdekel minket is - lé-
nyeges, társadalmi gyökerű problémákról
ír, és ősi drámai magokat kibontva teszi
ezt.

Szinte közhelyszámba megy az, hogy
Kroetz „hőse" a deformálódott és el-
idegenedett átlagember. Ennél lényege-
sebb - számomra - az, hogy egy társa-
dalmi gyökerű, de nem egyfajta társa-
dalmi rendszerhez kötődő életmódról tu-
dósít. Egy kispolgári-félproletár élet-
módról, a fogyasztói társadalom bőségé-
ben létező, elsősorban lelki, szellemi,
érzelmi és tudati szinten mérhető élet-
formáról. (Ennek hazánk béli változata is
él, kevésbé reprezentatív fogyasztói ke-
retek között, mindenesetre egy olyan
társadalomban, ahol nem a munkát,
kenyeret!" a probléma, szociális bizton

ság van és bizonyos fogyasztói attitűd is
fellelhető.) Erre az életmódra jellemző --
összefüggésben az elidegenedettséggel - a
szellemi, művelődési, vala-mint az etikai
igényszint lefokozottsága, bizonyos
mértékig az anyagi lehetőségek
emelkedésével párhuzamosan. Ezt az
életmódot és az effajta igények-ben,
illetve igénytelenségben jelentkező
társadalmi modellt nagymértékben ala-
kítja, befolyásolja a jó és rossz értelmű -
mindenekelőtt tömegkommunikációs

manipuláció.
Ez a társadalmi modell a kroetzi

dramaturgia sajátos drámai alaphelyzeté-
ben jelenik meg. Bár a szerző bevallása
szerint is drámáiban átlagsorsokról van
szó, s akikről ír, azok társadalmilag
„reprezentánsok", mégsem életszeletet
mutat be, Konfliktusrendszerét ősi tra-
gikus mag köré építi, mindenekelőtt az
élet-halál ellentét köré. Például a Felső
Ausztriában a születendő, A fészekben

a megszületett gyerek életéről, illetve
haláláról, a Vadászatban is halálról, sőt
minősítetten apagyilkosságról van szó.

Mindez egy jellegzetes naturalista vagy
újnaturalista stílusban fogalmazódik meg.
Nem mérvadó az, hogy mit mond erről az
író, ő ugyanis „sajátságos szocialista
realizmus" megnyilvánulásaként minősíti
drámáit. Ábrázolás-módja valójában
realistának tartható, bizonyos fokig a
legaprólékosabb bemutatást követő
„mikrorealizmusnak", amely azonban
stílusában megengedi, sőt feltételezi a
naturalizmust is.

Az alapkérdések pontos felvetése, a sű-
rítettség lehetőséget adott - a debreceni
előadás rendezőjének, Pinczés Istvánnak,
és a Vadászat vígszínházi elő-adása
rendezőjének, Marton Lászlónak arra,
hogy bizonyos - különböző --fokú
stilizálással megemelje, általánosabb
érvényűvé tegye az ,átlagemberek"
konkrét történetét.

Menszátor Magdolna és Sziki Károly a debreceni Kroetz-bemutató szereplői (Kalmár István felvétele)



A debreceni Csokonai Színház Stúdió-
színházának előadása - a két felvonás-
ként játszott Felső-Ausztria és A fészek
című két dráma - a televízió jegyében
fogant. Több értelműen. Sok külső jegy
utal erre (például a műsorfüzet televízió-
újság), de ennél fontosabb: a televízió-
készülék nek dramaturgiai funkciója van,
valamint a játékstílus, a színészvezetés
„tévés" jellegű.

Az előadás kezdetekor a kamaraszín-
ház folyosóján (és a színpadon) felállított
készülékeken a TV-Híradó első ki-adása
megy. Nem az aznapi műsor, hanem egy
jól szerkesztett, átlagos nap-ra jellemző
híranyag. Ez az erőteljes indítás megadja
az előadás hangvételét, amit lényegében
következetesen érvénye-sít a rendező. A
következetesség különösen fontos a
naturalista stílusú és test-közeli
előadásoknál. Ugyanis ha előadás-
szervezési, kellékhasználati vagy színész-
vezetési szempontból csak egy pillanat-ra
kihagy a rendezői figyelem, a konvenció
felbomlik, hiteltelenné válik az előadás.
Sajnos volt néhány ilyen pillanat (a
falikar a leoltás után még egy ideig égett,
a tévékészüléket a színész kapcsolta be és
az ügyelő ki, a konyhában van víz, a
többi mellékhelyiség-ben nincs stb.), de
ezek nem koncepcionális gyökerű és
átgondolatlanságból származók, hanem
jórészt technikai összeéretlenségből
származó „bakik".

A naturalisztikus részletezéssel gaz-
dagított stilizáció, melynek alapja a tele-
víziójáték-szerű snittélésekben, kiemelé-
sekben gyökerezik, olyan „nézői" maga-
tartást alakít ki, amely bizonyos távol-
ságtartást eredményez, a történés szem-
lélését feltételezi.

Ezt segíti elő a térképezés, a szcenika
és a darab textusa között feszülő lát-
szólagos ellentét is. Egy típus-panellakás
metszete látható a színen. Balra a loggia,
mögötte a „nagy szoba", jobb-ra, fallal
elválasztva, a színpadszél síkjáig nyúló
konyha. A nagyszoba hátsó ajtajával
szemben az előszobára nyíló fürdőszoba,
W. C.; az előszobából balra nyílik a „kis
szoba", szemben a lakás

kijáratával. Minden lakótelepen lakó
számára ismerős ez a helyszín. Tipikusan
magyar lakótelep, magyar típusbútorral,
magyar típusízléssel berendezett át-
laglakás ez, ahol a magyar televízió
magyar nyelvű átlagműsorát látjuk. A
szereplők Bécsbe vágynak, meg Párizsba,
Índiába meg New Yorkba, „saját
szigetre", akárcsak egy átlagos magyar
házaspár. De Heinznek és Anninak hívják
őket, márkában számolnak és bajorok. Ez
a furcsa ambivalencia erősíti az
alapproblémák itt és ott egyszerre
megtörténhető és hihető voltát. Ezt erősíti
még az a rendezői ötlet, hogy a második
rész kezdetén a televízió bemondónője
(aki szintén ismert a magyar néző
számára) az első részben játszott Felső-
Ausztriát úgy konferálja, mint színházi
közvetítést a debreceni Csokonai Színház
Stúdiószínházából, a műsorfüzetben
szereplő stáblista teljes felsorolásával. Á
televízió szerepe tehát az előadásban
kettős. Egyrészt készülékeivel, műsorával
tölti be a dráma menetének nagy részét,
másrészt a képernyőn való megjelenés
önálló dramaturgiai funkciót kap.
Legerősebben és legelgondolkodtatóbb
módon akkor, amikor a házaspár nem az
újságból, mint az eredeti drámában,
hanem a tv műsorából értesül a felső-
ausztriai feleséggyilkosságról. Több
értelművé válik a kép: Heinz saját -
képernyőn látható - arcára mered,
miközben a következőket mondja:
„Micsoda hapsik vannak". Az
élethelyzetek uniformizáltsága, az élet-
szerepek felcserélhetősége kitűnően fogal-
mazódik meg. Ezt erősíti a két darab egy
előadássá szervezése is. Á Felső-Ausztria
logikusan folytatható A fészek-kel. Az első
rész fiatal házaspárjának életében
fordulatot jelent annak eldöntése:
megtartsák-e a születendő gyereket, s ha
igen, milyen áldozatok árán. A fészekben
a férj gondatlanságból kis híján megöli
saját gyerekét azzal, hogy plusz keresetért
a csak általuk ismert kis tóba önti a vizet
szennyező anyagot, de a felesége ezt nem
tudván, abban fürdik meg a kisgyerekkel.
Ezekben a

drámákban nem azon van a hangsúly, hogy
mi történik, hanem azon: hogyan.

Ebben a nagyon is ismerős közegben a
generációs megközelítés közel hozza a
történetet a nézőhöz. Igen fiatalok a
szereplők. Heinz - Sziki Károly meg-
formálásában kakaskodó, a fájdalmat
nehezen bíró, az életbe még eléggé be-le
nem tanult kamasz vonásait hordozó
fiatalember. Anni - Menszátor Magdolna -
szinte szemünk láttára válik érett felnőtté,
éppen a gyerek vállalása és az érte való
küzdés révén. Ez a változás teljesedik ki
alakításában a második rész fiatal
anyájaként. Szöveginterpretálásuk,
színpadi jelenlétük hitelt és illúziót kel-tő.

Ez a két ember sok mindenben riasztó: a
körülmények által manipuláltak,
„gondolataikat" a reklámszövegek vilá-
gából merítik, de kettősük ben mégis van
valami megható kikezdetlenség: meg-
próbálnak emberi értékeket visszakeresni
magukban és ezt felmutatni egymásnak.
Riasztó sivárságuk mögött érzelmileg
épeknek tűnnek. A rendező
érzelemgazdagsága itt találkozik Kroetz
humanizmusával.

A Vígszínház társulata - „rendkívüli
előadások a Vígszínház háziszínpadán" -
éjszaka, csak tizennyolc éven felülieknek
(!) játssza F. X. Kroetz Vadászat című
drámáját. Ez a dráma jóval bonyolultabb
élethelyzeteket ölel fel, mint a
Debrecenben bemutatott két darab. Extrém
a történet, bár alaphelyzete, csa-
ládmodellje, az a bizonyos „életmodell"

közös azokéval. Ami Kroetz korábbi
drámáira igaz - mint, nyilatkozza:
„ezekben nincs gyilkosság, lottófőnyere-
mény - átlagsorsokról van szó" - nem
egészen áll a Vadászatra. Ebben apagyil-
kosság van, halva született gyerek, börtön,
nyíltszíni szeretkezés (kiskorúval, tehát
büntetendő). A papírforma szerint
eseménydús krimi is kerekedhetne a szto-
riból. De erről szó sincs, sem a drámában,
sem a vígszínházi előadásban. „Csak" ez a
dráma - az extrémitás miatt -más
metszetben, kegyetlenebbül, jobban
ütköztetve beszél ugyanazokról az alap-
kérdésekről, mint a többi Kroetz-dráma.
Feszítettebben, szélsőségesebben és nyi-
tottabb politikai utalásokkal mindarról,
ami motiválja a fogyasztói lét első és má-
sodik generációjának egymásból
következőségét és egymással szembeni
értetlenségét. Ezekben az emberekben
érzelmi épségről már szó sincs, szinte csak
érzelmi torzulásokról, a kiüresedés teljes-
ségéről. A szeretet majomszeretetként,

A család: Pap Éva, Mádi Szabó Gábor és Pap Vera a Vígszínház Vadászat című előadásán



megszokásként vagy testi birtoklásvágy-
ként jelenik meg. A tehetetlenség gyil-
kolási vágyban tör ki, úgy, mint egy tv-
krimibem és megvalósítása is olyan. egy-
szerű.

A történet alapjaiban egy Romeo és
Júlia-történet. A. tizenhárom éves Hannit
tiltják a tizenkilenc éves Franztól, akivel
szerelmi kapcsolata van. Elsősorban nem
erkölcsi meggondolásokból, hanem. mert
Franz „senki" - segéd-munkás. A fiút
börtönbe csukják, de szabadulása után, a
tilalom ellenére, a fiatalok tovább
folytatják a kapcsolatot. Hanni teherbe
esik. A leleplezés miatti rettegése arra viszi
rá, hogy Franzcal közösen megölje apját,
aki „szerelmük útjába áll", Hanni és Franz
gyermeke a börtönben születik torzan,
majd egy-két óra múlva meghal. A
tárgyalásra hívó mondattal zárul a dráma.
E mondat előtt hangzik el Hanni
feltehetőleg a kihallgatások alatt szájába
adott - kulcs-mondata válaszul Franznak,
aki legalább a gyerek nevére kíváncsi:
„Nem is volt ez egy igazi szerelem. Csak.
egy szex volt."

A vígszínházi előadásban kiemelkedő
színészi teljesítmények hitelesítik a figu-
rákat, a szituációkat és a belső feszültsége-
ket, a cselekedetek. motiváltságát. Ugyan-
akkor előadásszervezési, térkialakítási
következetlenségek nehezítik a néző és a
dráma maradéktalan egymásratalálását,
(Bár a téralakítás következetlenségéért
maga. a „tér" is felelős.)

Ez az előadás nem a társadalmi azo-
nosságokat emeli ki, nem vonatkoztat-
ható konkrétan a magyar valóságra, csu-
pán áttételesen fejezi ki a bemutatott „csa-
ládmodell" általános érvényességét.

Az előadás akkor kezdődik, amikor a
néző belép a háziszínpadból kialakított
játék- és nézőtérre. A. bal oldali terem-ajtó
mellett fogassor, néhány felakasztott
grillcsirkével, a polcon két korsó sörrel.
Fürdőszobai mosdókagyló, tükörrel, tisz-
tálkodószerekkel, Mögötte - kissé ferdén -
- egy paraván, a paraván előtt
televíziókeszülék, állólámpa, dupla he-
verő, amelyen mély álomban nyugszik az
apa és az anya (Erwin és Hilda). A heverő
fölött a falon ablak, amelyet egy fütőtest
követ. A jobb sarokban egy férfi
próbababa áll, rajta szőrmegalléros nőí
kabát. A nézőtér előtti játéktér közepe
táján asztal négy szék kel. A nézőtér
mögött a két bejárati. ajtó között
szélesebb, a nézőteret felébe osztó
keskenyebb járás. A színészek - mint
később kiderült - a teljes teret, a néző-

tér előtti és mögötti területet is bejátsz-
szák,

A néző számára tehát a belépése pil-
lanatában, amikor felfedezi a heverőn fek-
vő két szereplőt, elkezdődik a játék. De
ténylegesen nem, mert az ügyelő még
először rakosgat valamit az asztalon,
majd beállítja az ágy melletti ébresztő-
órát, kisiet a jobb oldali ajtóhoz, sötétet
„csinál". Az óracsörgésre ébred fel Hilda,
felkel, a bal oldali ajtót kinyitva behozza
a Bildzeitungot, leteszi a tv elé. Ezek
szerint ez az ajtó a lakás ajtaja. Az
ablakok a lakás ablakai (valóban, mert
később Hilda az első ablakon szól le
Emin és Hanni után az utcára). Ezért
meglepő, hogy Hanni egy-azon jeleneten
belül ezen az ajtón lép be, mint aki a saját
szobájából jön. A továbbiakban is a
kemény, részletező és részmegoldásaiban
is erőteljes naturalista játékmód
hitelességét az ehhez hasonló
következetlenségek olykor megzavarják.
Oly erőteljes és kimunkált, sokkírezó,
meghökkentő és hitelt keltő a játék stílus,
hogy kár minden tér- és előadásszervezési
következetlenségért.

Az előadást végül is a testközelben
folyó színműi játék hitelesíti. Pap Vera
abszolút hiteles, nem pedig „illúziót
keltő", Tizenhárom éves, otthon még
babázik, és mégis romlott nyíltsággal adja
oda magát Franznak. Ez a jelenet
egyébként, amely az egyik ablakban ját-
szódik, iskolapéldája a színészi játék sti-
lizáltan emelt naturalizmusának. Pap Vera
vihogásai, kétségbeesett üvöltései,
ravaszkodó hízelgése, közönségessége és
törékenysége egyaránt varázslatos. Apró
mozzanatokból építi fel figuráját, az os-
tobasághól és szorongatottságból, féle-
lemből motiválja, a. végső kiürülésig. Az
a józan. ésszel hihetetlen mondata is el-
hihető, amit apja agyonverése közben
üvölt zokogva: „Apuka tessék már meg-
halni, nem hallod?" (Egyébként ez a je-
lenet a legjobb ritmusú és a legjobban
megkomponált I)

Gáspár Sándor olyan, mintha róla írta
volna egyszer Kroetz, „mi lenne, ha egy
mai fiatalember lenne Romeo szere

pében. Ez biztos nem mondana mono-
lógot Júliának, hanem pár rövid mondat
után nadrágzsebből »lőne«." Rengeteg
színe van, amivel él és nem él vissza. A.
„nem csinálok problémát a csajból"

indítástól eljut a gondolkodás nélküli
szenvedélyig. Durva és szeretetre-méltó,
tudatos és befolyásolható, félre-vezetett
és szorongó, gyerek és vagányságra
apelláló dörzsölt fickó.

Pap Éva törődöttsége, vertsége és az
eseményeket követő értetlensége dominál
a többinél valamivel halványabban meg-
írt szerepben. A lányával közös jelene-te,
amikor elmeséli esetét a nylon haris-
nyával teljes életutat villant fel,

Mádi Szabó Gábor Erwinje nemze-
dékének olyan reprezentánsa, aki nem
tudja, mennyi köze van ahhoz, hogy
lánya „mitől lett ilyen", A figura
alaptermészetéből következik a
majomszeretetből a kegyetlen szigorba
való váltás. A Kroeta-hősidk közül ez a
leginkább motivált táradalmilag és
történelmileg. Erwin szorongatott
kétségbeesése Mádi Szabó
megfogalmazásában mélyről tör föl, a
színész érezteti., hogy a figura,
korlátoltságának önmaga is oka.

E két bemutató azt bizonyítja, hogy
nem divatról van szó Kroetz darabjai-nak
korai felfedezésekor, hanem egy itt és
most érvényes mondandó sajátos
kifejezésmódjának. kereséséről és egy
stílus kimunkálásától.

Franz Xaver Kroetz Felső-Ausztria, -.l fészek
(debreceni Csokonai Színház)

Fordította Oravecz Imre. Díszlet- és
jelmeztervező¬ Szabó Ágnes. Hang:
Dombrády Csaba. Video: Csizi András
Stúdiószínpadra alkalmazta és (rendezte:
Pinczés István.

.Szereplők: Menszátor Magdolna, Sziki
Károly.

Franz Xaver Kroetz: Vadászat (Vígszínház
Fordította: Oravecz Imre. Rendezte: Mar-

ton László játéktér: Eberwein Róbert.
Zenei összeállítás: Zsedényi Erzsébet. A
rendező munkatársai: Deák Rózsa és Som-
hegyi György

Szereplők: Mádi Szabó Gábor, Pap Éva,
Pap Vera Gáspár Sándor, Sipos András f.
h., Szatmári láza, Kiss Péter, Tóth Imre.

Gáspár Sándor és Pap Vera a vígszínházi Kroetz-előadáson (Iklády László felvételei)


