
lasztás miatt, hanem a viszonyuk, az
erővonalak nem kellő rendezői kidolgo-
zása miatt is. Persze kényes egyensúlyi
helyzetet kellene kialakítani, hiszen ha egy
erős, aktív Ádám járja végig az álombeli
utat, akkor is felborul az eredeti
koncepció.

A legkevésbé Éva figuráját érintette a
Tr ag é d i a dramaturgiai átértelmezése.
Almási Éva alakításában harmonizált
legtisztábban a mindig változatlan Éva és
a színenként új és új alakban megjelenő
hősnők magatartása. Alig tetten érhető
apró gesztusokkal, jelzésszerűen ad egyéni
arcot figuráinak, mintha csak egy-egy
újabb álarcot rakna Éva arca elé. Almási
Évája hol segítője, hol ellen-fele Huszti
Luciferének, s ez újabb sajátos
erőviszony-átcsoportosulást eredményez:
még inkább egyedül marad Juhász Jácint
Adámja.

Hideg elegancia

Az előadás néhol ingatag konstrukcióján
belül néhány reveláló erejű részlet szüle-
tett. Például természetesek és magától ér-
tőtedőek az álom és a nem álom, illetve
az álom és az álom az álomban állapotok
közötti átmenetek. Ez semmiképpen nem
szcenikai kérdés, hanem a rendezői
értelmezés eredménye. Azzal, hogy eleve
és szüntelenül éreztették a színház szín-
ház jellegét - anélkül, hogy elidegenítettek
volna! - minden valamiféle nem valós
síkba helyeződött, amelyben csak fokozati
különbség lehet az álom, a nem álom vagy
az álom az álomban között. A harmadik
szín végén, az előadás egyik nagyon
fontos, hangsúlyos pontján, amikor
Lucifer az emberpárnak biztatóul egy
sugárt ad, a reményt - újabb bizonyságát
adva annak, hogy Lucifer nem az ember
ellen, hanem az emberért és az emberrel
akarja céljait megvalósítani -, a három
színész egy-más mellett térdel. Középen
Huszti, jobbján Almási, balján Juhász. Az
utolsó mondatok alatt Huszti a
homlokához húzza, oda szorítja
partnereinek felé eső kezét, s mintegy
magába vonja Ádámot és Évát, miközben
lassan elsötétedik körülöttük a színpad.

A befejező kép különben az előadás
értelmezése szempontjából külön is em-
lítendő. A színpad közepén áll az Úr,
előtte térdel Ádám és Éva, a balján - de
most már az első színnel ellentétben
egészen közel hozzá -, a híd szélén ül
Lucifer. Az Úr először az emberpárhoz
szól, és kijelöli számukra jövőjüket. Majd
Luciferhez fordul, és most ő mond-

ja ki de még mint utasítast azt, amit az
első színben Lucifer vágott az ő szemébe,
s amiért e harc tulajdonképpen
ki'leződött, hogy ugyanis

„Hideg tudásod, dőre tagadásod
Lesz az élesztő, mely forrásba hoz ..."

Papp János minden pátosz nélkül, nagyon
emberi hangon beszél, s Luciferrel
szemben egyszerre érezteti a győztes és a
vesztes pozícióját. Iluszti Lucifere viszont
a vesztesként is győztes nyugodt
öntudatával fogadja az Úr vallomásnak is
beillő parancsát. Az angyalok dalát csak
Adám és Éva hallja. Amikor el hangzik a
dráma zárósora, s Papp

az
egymás kezét fogó Ádám és Évára néz,
Huszti tágra nyílt szemekkel, csodálkozva
és csöppnyi elégtétellel, cinkos mosollyal
tekint föl az Úrra. Bosszú idő után
találkozik Papp és Iluszti pillantása: értik
egymást. Papp megfordul és la san,
fáradtan kimegy. 1 luszti együttérző és
biztató mosollyal hosszan nézi a n it sem
sejtő emberpárt.

Az előadás egészét a korrektség és az
elegancia jellemzi. Pontosak a sokszor
bonyolult koreográfiájú mozgások, a
jelenetváltások, a színpadi apparátus
összehangolása. Kitűnő Petrovics Emil
főleg ütőhangszerekre komponált, s n m
a környezetek hangulatfestésére,
illusztrálására szolgáló, hanem önálló,
dramatikus funkciójú zenéje. Szép,
funkcionális és szinte zeneileg
megkomponált a világítás - amely
egyértelműen expreszszionista „örökség".

Mégis valami hidegség, unalom és ér-
dektelenség sugárzik az előadásból. Olyan
az egész, mint egy szavalat, amelyben
minden szó tökéletesen érthető, de mert
minden szón hangsúly van, el-vesznek a
versnek a hangsúlyai,
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Hugenották helyett -
Protestánsok

Székely János drámája
a Pesti Színházban

Nyáron a Gyulai Várszínház színpadán
szólaltak meg a három Grénier testvér
szavai, a júliusi éjszaka csillagai alatt
vívták elvi vitájukat a hugenották Annak az
előadásnak igazi díszlete nem a tégla-vár
volt, nem a vastag falak, a lépcsők, a
vaskapu, hanem az égboltozat: a fizikai
fogvatartottságot, a szereplők két éve
tartó rabéletének keserűségét azonnal
ellenpontozta a szellem bebörtönözhe-
tetlensége. A tágasság uralkodott a be-
zártságon; a tömlöc is a szabadság része
lett.

Az eredeti terveknek megfelelően a hét
színész s vélük az előadás évad elején
átköltözött a Pesti Színházba. A kezdettől
ide szánt produkció a sajátos gyulai
„próbaszakasz" után elfoglalta végleges
helyét. Menet közben a címe is
megváltozott: most Protestánsokként
játsszák. Székely János drámakötetében, a
Képes krónikában is így szerepel. Az új cím
bizonyára azt is nyomatékosítja, hogy új,
más előadásról van s zó . A nyomasztóan
zárt színpadra beszorított dráma valóban
már puszta megjelenésében is erősen eltér
a korábbi változattól. Am - természetesen
szem előtt tartva az önálló meg-ítélés
követelményét - a gyulai bemutató
kapcsán a SZÍNHAZ-ba írott kritikám
egyes passzusait idézve igyekszem vé-
leményt formálni. Nem az összehasonlítás
igényével, inkább azt vizsgálva, mi-ben
változott a rendezői felfogás, a színészi
játék. (Az említett kritika az 1980.
októberi számban jelent meg, Erős várunk
a tömlö c címmel, a Tüzek Gyulán című
nagyobb beszámoló részeként.)
,,Annyi a látottak alapján is bizonyos,

hogy a Hugenották bemutatójával gazdagodni
fog a magyar színházi repertoár ... Székely
János veretes jambusaiban szép és
meggondolkodtató eszmék kelnek szárnyra
hitről, istenhitről, európaiságról, barbárságról,
a szellem nagyszerűségéről és hitványságáról,
reményről és reménytelenségről, hősiességről és
gyávaságról ám ha röptük íve kecses, iramuk
gyors is, eddig ismeretlen magasságokba nem
jutnak. A dráma filozófia, erkölcs,
kultúrtörténet és história elegye: ismert
gondolatok megfogalmazása új színekkel, új
változítban."."



A Pesti Színházban a fából ácsolt
díszlet zárt, bunkerszerű helyiségbe pré-
seli a figurákat. A Grénier fivérek bör-
tönét egyetlen hasadék köti össze a kül-
világgal. Fehér Miklós színpada frap-
pánsan, már-már túlhangsúlyozott egy-
értelműséggel adja a néző tudtára, hogy a
reménytelenség, a kiúttalanság drámája
lesz a Protestánsok. Az a kontra-dikció,
amit Gyulán a csillagoktól kép-viselt
univerzum a föllobbanó máglyával, a
testvérek mártírhalálával is szembe-
szegezett, itt elmarad - de el, a darabhoz
híven, a kivégzés sejtetése is. A díszlet -
matt barna színével, durva bútordarab-
jaival -- jó és kifejező tere a drámának
(bár - elnyomhatatlan az érzés - némi
turistaház-jellege van).

Ebben a közegben megnövekedett a
lírai fűtöttségű és filozofikus mélységű
szöveg intenzitása. Sokkal előnyösebb
oldaláról mutatkozik a darab - lebilin-
cselni azonban most sem tud, mert a XX.
század drámairodalmában csak
valamelyest is tájékozott, a hatalommal
és az erkölccsel kapcsolatos alapvető
koncepciókat körvonalaiban ismerő néző
új eszmerendszerrel, új fölfogással nem
találkozik. „Ó , ez az egész l Emberi faj,
hogy örökkön-örökké / Lázálmokért kell
hadakoznia! . . . / Holott az egyik olyan,
mint a másik" - idézhetjük újra a
drámából Gérard szavait Székely János
szemléletének jellemzéséül. Egyet kell
értenünk Márkus Béla nemrégiben
megjelent, okos, szellemes, bár érzelme-
sen túlbecsülő tanulmányának észrevé-

A Grenier fivérek Székely János Protestánsok
című tragédiájában (Gálffi László, Lukács Sándor és Hegedűs D. Géza)

kínzást, börtönt a XVIII. század pro-
testánsüldöző Franciaországában. 176z
januárjának első napja - az újév - több-féle
szabadulással kecsegteti a három
különböző jellemű fiút. A velük együtt
raboskodó Rochette a pap és a barát
hitével akarná megnyugtatni háborgó
lelküket, noha maga is segítő szóra szorul.
A börtönbe lopódzó protestáns prédikátor,
a nagy tekintélyű Rabaut, majd az
ugyancsak megérkező jezsuita páter,
Charnay ádáz hitbéli egyezkedése tény-
legesen is megnyithatná a börtönkaput.

A Pesti Színház előadása megőrzi a már
Gyulán kimunkált erővonalakat: a három
pap egymással is küzd, de mind-hárman a
fivérekért küzdenek ; a testvérek
egymással is csatáznak, de mindhárman a
hitüket keresik. E mellé új, meg-
határozóbb viszony is beépült a két hármas
csoport szellemi viadalába. A papok:
befejezett emberek, a végérvényesség
megtestesítői, hitük tántoríthatatlan kép-
viselői (Charnay a katolikus vallás sötét
angyala, Rabaut erős hugenotta markát
szorítaná meg minden nem hugenotta
nyakon, Rochette ugyancsak e hit re-
megőbb kezű, zaklatottabb papja) - a
Grénier testvérek: nyitott fiatalemberek,
folytonos vívódásban-változásban élők,
hitük fáradhatatlan keresői (Gérard jelle-
mét a tomboló kételkedés, Albertét a
szélsőségeket váltogató fanatizmus, Já-
nosét a hazardírozásig játékos filozofálás
határozza meg). A dráma dinamizmusát és
eleven hitelét az adja, hogy miként a
Grénier-k nem hibátlanok, úgy a papok
sem csupán ellenszenvesek. Hatan hatféle
hitelv képviseletében állnak ki: hárman
vonzó szuverenitással, hárman a
dogmatizmusig makacs merevséggel.

Székely kultúrpesszimizmusa mind-
nyájuk életét a hetedik szereplő, a Bör-
tönőr kezébe teszi. Ez a jótékony szerep-
ben tetszelgő, hamisan atyáskodó öreg-
ember a primitív fiziológiai lét, az er-
kölcsösnek láttatott erkölcstelenség, az
elvinek tetsző elvtelenség ördöge - s mégis
maga is „szegény ördög".

Az értelem mindenkor kiszolgáltatott a
másik értelemnek, s minden értelem ki-
szolgáltatott a nyers erőnek -- ez a Pro-
testánsok képlete az első szinten. A má-
sodikon, magasabbon viszont az, hogy az
értelem vereségében is monumentális, a
nyers erő fölényében is vesztes. A har-
madik, legmagasobb szint pedig azt fog-
lalja össze: a szellem annál lenyűgözőbb
és alkotóbb, minél inkább meg tudja őrizni
hajlékonyságát, fogékonyságát,
nyitottságát. S ez végső soron már a

telével: a francia egzisztencialisták, kö-
zelebbről Camus hatása kétségtelen (nem
az „átvétel", hanem a „termékenyítő hatás"
és az „életérzés azonossága"). Még akkor
is, ha Camus és mások nevét hiába
keresnénk Székely elmélkedő műveiben is
(a Camus Caligulájának és Székely János
Caligula helytartója című darabjának
párhuzama sem föltétlen közvetlenül
bizonyít). Márkus ebben a fiktív
beszélgetésben (Az irgalmatlan sors-
szerűség. Tiszatáj, 198o. november) jó
érzékkel ragadja ki az író Soó Péter bánata
című regényéből ezeket a sorokat: „Mit
számít aztán, hogy valódiak-e ezek az
akadályok vagy pedig koholtak? A célok
és eszmények amúgy is jönnek és mennek
..., de maga az erőpróba, az emberi
teljesítmény megmarad; ez ad értelmet és
tartalmat az élet bolondériájának, ez,
csakis ez emel föl és ragyog tovább az
időben." Most a Protestánsok is a „heroikus
pesszimizmust" láttatja elsősorban, de
belőle inkább a heroikus-ra figyelve.

„A dráma szerkezete kivételesen tiszta,
áttekinthetősége a gondolatok áttekinthetőségét
szolgálja. Három testvér áll szemben
egymással viszont szövetségesekként, egyet-len
testvéri ölelésbe zártan hallgatják az egy-más
után hozzájuk forduló három papot .. . A
szereplők rendszerét tehát két, nagyjából
szimmetrikus - de dinamikus belső életet élő -
csoport határozza meg. A három pap célja a
három fiú kimentése a börtönből - de más-
ként és másért."

A három Grénier fivér hitéért szenved



szabadság kérdése: a gondolat csakis
önmagának lehet elkötelezve, egyetlen
erőterét csakis önmaga képezheti.

A valóság természetesen nem engedi
meg soha, hogy ez a vegytiszta, ideális-
nak tűnő állapot létrejöjjön. A Protes-
tánsok azért fojthatja el a Székely János
jellegzetesen értelmiségi, a történelmi
díszletek ellenére is történelmietlen föl-
fogásával való vitát, mert itt a haladás-
ellenes, erőszakos hatalom veri bil incsbe
a gondolat szabadságát, veti - vagy űzi,
viszi - a börtönbe azokat, akik gondol-
kodnak. A különállás, az elvonulás, a
szellemi bezárkózás ebben a viszony-
rendszerben pozitív magatartás, de mint
az emberi lét , a gondolkodó élet örök és
elkerülhetetlen feltétele így már az ér-
telem esélyeit lefokozó tévesztés, az ön-
célúság kultiválása. (Székely Képes kró-
nikája átfogóbb nézetrendszert rajzol ki,
mint egy-egy darabja. A sorozatból az
derül ki, hogy a szellem csak akkor tart-
hatja meg önmagát, ha önmagán kívül
semmi másra nem figyel, önmagáról más
véleményét nem fogadja el. A szu-
verenitásnak ez a minden érintkezést,
kapcsolatot elutasító, a gondolati talál-
kozástól idegenkedő - mert azt lehetet-
lennek ítélő - túlhajtása egyszemélyes
gondolkodó műhelyekbe izolálja mind-
azokat, akik gondolkodnak.)

Az „erőpróba" , az „emberi tel jesítmény"

nagysága rangsorolja a Protestánsok
szereplő it . Önmaguk helyzetét vala-
milyen - jobb vagy rosszabb: de nem
egyértelműen jó és nem egyértelműen
rossz - f o r m á b a n mindnyájan megold-
ják, a helyzetet azonban képtelenek
megoldani. Az eszmék helyébe teljesség-
gel véletlenül lép a tett : az idegesen vib-
ráló János akaratlanul gyilkosa lesz
Charnav-nek. Jellemző, hogy a cselekvés
csupán esetlegesen kaphat helyet ezen a
színpadon. Ezért megbocsátható az is,
hogy a Börtönőr szép hosszú késeket
szervíroz nyilván napról napra a fiúk
falatozásához. A három Grénier nem fog
a kések után kapni.

Szinetár Miklós egyelőre e g y e t l e n de jelentős
rendezői érdeme, hogy a dráma s z e rkezetét, a
jellemek, a szereplők rendszerét .. . aprólékos
gonddal, pszichikai érzékenységge l elemezte, s e
szerkezetet, a figurák rendszerét¬ vizuálisan is
érzékeltette ..."

Ez az érdem érdem maradt: ha a vál-
tozott színpadon nem is olyan könnyű
észrevenni, mértaniasan tiszta látvány-
ban, koreográfiában elevenedik meg ez a
szomorú okossággal kiszámított, az
érzelmi kitöréseket is a biztosan kezelt

jambikus forma monotóniájával
lehigasztó dráma. Szinetár értelmezése a
két csoport viszonyának föltárásában
szerencsésen mélyült , színészvezetése
pedig a korábbinál jóval több erélyt és
több
agy intenzívebben kihasznált -
ráfordított időt , próbát sejtet. Azt
azonban most sem tudta elérni, hogy az
akciókban szegény bár mögöttes
akcióígéretekkel, lehetséges akciókkal
bíró - gondolati ráma helyenként ne
legyen unalmas. Az általában sok
különféle eszközt egységbe komponáltan
fölhasználó, változatos effektusokkal élő
Szinetár számára való színű leg jó és
tanulságos erőpróba volt olyan művet
színpadra áll ítani, amely legföljebb
intellektualitásában áll közel hozzá (vagy
legalábbis utóbbi munkái-

oz) de az előadás még sem arról tanús-
odik, hogy az író és a rendező az író és a rendező

szeméyében rokon alkotók találkoztak volna.
egyelőre nem dicsérhető ... további

erő/estéssel jó esélye van ... a előadás erőssége
... jól rajzolja meg ... darabbeli jelentőségére
emelni nem tudja ..."

A gyulai bemutatón a színészi játék
nagyon vegyes benyomást keltett most
egységesebb és sokkalta jobb a művészi
teljesítmény. A három Grénier fiú immár
dicsérhető , sőt dicsérendő . Lukács Sán-
dor (Gérard) a külsőségek felő l az átélt
belső ábrázolás felé terelte az alakfor-
málást. Mozgásában, gesztusaiban, dik-
ciójában érezhető a koncentráltság; így
sikerül a legidősebb fiút az egész dráma
szellemi hierarchiájában a legmagasabb
pontra emelnie. Hegedűs D. Géza (Al-
bert) leküzdötte játékának aritmiáját.
most már sokkal jobban súlypontozza a
szerepet. Lukács és Hegedűs alakításában
rokon vonások is megjelentek : végre
nem két idegennek, hanem valóban
testvéreknek látjuk Gérard-n és öccsét.
Gálffi László korábbi szerepeiből ötvöz-ik

Mádi Szabó Gábor (Rabaut) és Bács Ferenc (Charnay) a Protestánsok pesti színházi előadásában (Iklády
László felvételei)



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,


