
ben. Az előadáson egyébként a kis lét-
számú színházi kórust, figyelemre méltó
módon, szegedi egyetemisták és általános
iskolások együtteseivel egészítették ki,
méghozzá igen jól; a diákok énekkarai
egységes összhatásban olvadnak bele a
színházi produkcióba.

Néhány jelentékeny alakítás mellett,
mint amilyen Pimenként a kitűnő Sinkó
György. Marinaként a rendkívül szépen
éneklő és ezzel a szerep súlyát megnövelő
Lengyel Ildikó, Xéniaként Vámossy Éva,
Sujszkij hercegként Réti Csaba,
trónkövetelőként a feladatát jól értelmező
Juhász József, Bolondként az értékes
hanggal éneklő és jól is alakító Bárdy
Sándor - csak azt nem tudni, hogy miért
kell láb nélkül, a naturalisztikus hatást
fölerősítve becsúsznia a színpadra -, két
szereplőről külön kell szólni. Nem azért,
mert jók.

Kisebb a probléma Kenesey Gáborral,
aki Varlaamot énekli; itt főképpen arról
van szó, hogy az énekesnek ehhez a sze-
rephez nem alkalmas a hangja, ezért ha-
tástalan a megjelenítés is. Gregor József-
ről viszont azért kell külön írni, mert
meggyőződésünk, hogy ő a vidéki opera-
játszás legnagyobb erőssége, aki immár
európai színvonalú alakításokkal örven-
dezteti meg Szegeden kívül Budapesten is
nézőit. Gregornak nemcsak különlegesen
szép basszus hangja van, hanem nagyszerű
alakító készsége is. Csak utalunk arra,
hogy olyan kisebb szerepben is, mint
amilyent például Vántus István
operájában, az Aranykoporsóban kapott,
megnövesztette a figurát. Borisza azonban
az általam látott vasárnap délutáni
előadáson csalódást keltett. Néha úgy
hatott, mintha Pomádé király jelent volna
meg - ezt a szerepet is énekelte egyébként,
Székely Mihállyal rokonít-ható tehetséggel
és pompás komédiázó kedvvel -, nem
pedig az önmagát marcangoló, önvádtól
sújtott cár. A bevezetőben már utaltunk
Saljapin címszereplésére Muszorgszkij
operájában; ki-tűnő Saljapin-életrajzában
Jankovszkij részletesen leírja, milyen nagy
műgond-dal készült erre a szerepre a nagy
orosz énekes. „Fjodor szenvedélyesen
tanulmányozta Puskin cár-drámáját,
megismerkedett Karamzin műveivel. De
mind-ezt kevésnek érezte. A
legtökéletesebben be akart hatolni Borisz
személyiségének rejtelmeibe, cl akart
igazodni Godunovnak, az uralkodónak
tettei között ..."

írja Jankovszkij, majd elmondja, hogy
milyen további történelmi kutatásokkal
folytatta előkészületeit a szerepre Salja-

pin. Nos, nem azt kérjük számon Gregor
Józsefen, hogy nem fordult a törté-
nelemtudományhoz - lehet, hogy meg-
tette -, hanem hogy ezt az elmélyülést
szerepformálása alig engedi sejtetni.
Szinte már természetes, hogy gyönyörű,
melegfényű hangja ebben az operában is
megfelelően érvényesül, de hiányzanak az
alakításból a nagyságnak azok a vonásai,
amelyek nélkül Borisz csak báb-figura, és
nem a történelem egyik alakítója lehet.

Debrecenben a Pillangókisasszonyt

Szabó László vezényelte, akinek zenei
munkásságában örvendetesen megfigyel-
hető a fokozatos oldódás, a merevségből
való fölengedés. Ennek jó példája ez az
előadás, amelyben színesen szárnyalnak
Puccini dallamai, az érzelmeknek is tág
terük van, és ahol a zenekar is a
szokottnál bensőségesebben játszik. A
címszerepet Hegyes Gabriella meg-
győzően állította elénk, Csocsoszán
alakjának tudatos fölépítésével, magas
érzelmi hőfokon, szép énekhang kísé-
retében; talán csak a híres nagyáriára nem
fordított elég figyelmet és energiát.
Horváth Bálint Pinkertonja jelentős
színészi és énekesi teljesítmény, annak
minden színárnyalatával, könnyed élet-
elvűségével, lírájával és magára döb-
benésével. Kissé fakó középhangjaiért
bőséges kárpótlást nyújt azoknak a magas
hangoknak érces kiéneklésével, amelyek
sok kiváló tenoristának büszkeségévé
válnának. Varga Magda Szuzukija
nemesfényű, szép alakítás, nem-különben
jelentős Krémer József éneke és játéka is
Sharplessként. Az előadás jó színvonalát
mutatja, hogy az olyan kisebb
szerepekben is, mint amilyen Goróé,
Yamadori hercegé vagy Bonzóé, Kecskés
Sándor, L. Bíró János és Börcsök István
nemcsak a helyükön vannak, hanem
figyelmet is keltenek. Az együttes munka
újabb eredményes lépéseire utalnak ezek a
mozzanatok, arra, hogy Debrecenben
kialakulóban van egy jó színvonalú
ensemble-kultúra. Remélhető, hogy a
további előadások nem cáfolnak rá erre a
megállapításra.

HELYREIGAZÍTÁS

Lapunk 1978/2. száma 24. oldalán tévesen
Vadász Ilonának tulajdonítottuk a Király-
pince Philoktetész előadását, melyet valójában
Tatár Eszter rendezett. Az 1977/12. számunk
37. oldalán közölt képaláírásban betűhibával
jelent meg Demján Éva neve A hibákért
elnézést kérünk,

BELIA ANNA

Ödön von Horváth
Kaposváron

1932-ben Ödön von Horváthtal interjút
készített egy Willy Cronauer nevű újság-
író, aki a müncheni Wilhelmgymnasium-
ban, majd a Realgymnasiumban az író is-
kolatársa volt. Beszélgetését Horváthtal
így kezdi: „Gyakran a szemünkre hányják
nekünk, fiataloknak, hogy kedveljük az
iróniát és a szatírát - mértéktelenségünk
jelének tartják ezt, a tisztelettudás és az
elragadtatás hiányának. Pedig valójában
ennek épp az ellenkezője igaz. Isten a
tudója, hogy nem elbizakodottságból
érzünk bűntudatot, nem fontoskodásból; a
szatírában és az iróniában a világ és az
élet egyfajta megragadási módját látjuk, és
végső soron az önkritika egy formáját is,
mely utat mutathat nekünk. (...) El-
szigetelnek bennünket, és a nagyközönség
tekintetét kizárólag a múlt felé irányítják.
Az évfordulók és jubileumok ünneplése, a
halottakra való emlékezés közben
elfeledkeznek arról, hogy létezik egy
ifjúság, mely új formákat és új ideálokat
követel." Horváth osztja ezt a nézetet, sőt
ebben talál igazolást a saját, kritikával
való nehézségeire is: „Tökéletesen igaza
van. Ezzel magyarázom, hogy darabjaim a
sajtó egy részében megrökönyödést
váltottak ki. Fölróják nekem, hogy
közönséges vagyok, undorító, cinikus, és
más erőteljes jelzőkkel illetnek. Pedig
nem veszik észre, hogy nekem nincs más
célom, mint a tények rögzítése."

Ödön von Horváth tehát realista szer-
zőnek tartja magát, pontosabban olyan-
nak, aki hű a valósághoz. Hogy ez a
valóság milyen volt a húszas évek végi,
harmincas évek eleji Bécsben, a bécsi
VIII. kerületben, azt mi már pontosan
tudhatjuk, mert a történelem rántotta le
róla a maszkot. Horváth akkor látott át a
kedélyesség és a valcerzsongás rózsaszín
páráján a kiszolgáltatottság mélységeiig.

Ödön von Horváthról a S Z Í N H Á Z 1970.
februári számában Lázár Magda írt tanulmányt,
a Mesél a bécsi erdő 1971-es vígszínházi
bemutatóját pedig a S Z Í N H Á Z 1971. júliusi
számában Osztovits Levente méltatta.

A kaposvári Csiky Gergely Színház Asher
Tamás rendezte előadásával két cikkben is fog-
lalkoztunk, mivel az évad jelentős előadásának
ítéljük.



Az expresszionista dráma hősei, ellen-
tétben a naturalista drámáéival, lázadnak
társadalmi determináltságuk ellen, mint
ahogy itt is lázad a főszereplő Marianne a
neki rendelt jóravaló hentessel való
házassága ellen. Hogy lázadása szánalmas
bukásra van ítélve, nem-csak rajta múlik
persze, de megpróbál-tatásai közben ő is, a
kezdetben rokonszenves figura,
ellenszenvessé válik. Viszolyogtató hárpia
az anyagi nehézségekben, képtelen
önmagát megvalósítani, mert még
elképzelései is csak addig érnek, csak
olyasmit szeretne tanulni, amit
filmsztároktól leshetett el szájtátva. Ha a
néző sajnálja is Marianne-t a megjárt
poklok miatt, végül is megnyugtatónak érzi
a megoldást, hogy a brutális hentes oldalán
élje le az életét.

A szende Marianne lángra lobbanó
szerelme Alfréd, a „lump" iránt, a vad-
házasságból születő gyerek, akit Marianne
harcosan vállal (egy ideig...), az elhagyatás
és elárultatás, majd a prostituálódás, végül
a kisbaba halála, aki minderről semmit sem
tehet - tökéletes melodrámai eseményfüzér.
Ezt a melodrámát először Ödön von
Horváth fordítja visszájára azzal, hogy
nem a szoknyavadász az igazi csábító,
hanem Marianne; másodszor azonban
Pogány Judit teszi kegyetlenül árnyalttá
színészi játékával.
A naiva alkatú Pogány Judit nem elő-

Jelenet a Mesél a bécsi erdő kaposvári előadásából (előtérben Helyey László, Pogány Judit és
Koltai Róbert)

ször kap ilyen szerepet. Az Ördögökben, az
Oszlopos Simeonban, az Ivanovban már sokat
felvillantott abból, hogy milyen megrázóan
képes megformálni a női ki-szolgáltatottság
kettős tragédiáját: a szerelemben való
megalázottságot és a társadalom prédájául
vettetést. A Mesél a bécsi erdőben tökéletesen
felépíti a VIII. kerület biztonságából
kimerészkedő, de saját erejét fölmérni nem
tudó, az ön-megvalósítást mindig máson
számonkérő lányt, aki egyszersmind a
Volksstück „süsses Mädel"-je is, csinos,
bájos, talpraesett, vonzó, „igazi bécsi nő".
Pogány Judit egy-egy félrenézéssel, fél
szipogással mond el mindent Marianneról,
aki olyan sokszor marad kiégetten és
riadtan egyedül abban a világban, amelyhez
tartozik. Tétovasága, hogy véglegesen
szakítson ezzel a környezettel, állandó
rosszkedve, melyről nem tudni, hogy a
megalkuvásból fakadó önvád vagy a
tehetetlenség következménye-e,
megrendítő alakítássá teszi ezt a munkáját,
mely később vissza-tekintve is bizonyosan
jelentős fordulatnak tetszik majd a
pályáján.

Korosodó és ifjú hölgyek egyaránt
rajonganak a piperkőc módra öltözött
szoknyavadászért, aki jellegzetes alakja
ennek a faunának. Alfréd azonban min-
denféle hölgyeknél jobban kedveli a ló-
versenyt és a biliárdot. Az özvegy se-
gédhivatali irodafőtisztné nyugdíját és
trafikjának jövedelmét kamatoztatja a ló-
versenyen, egészen addig, míg meg nem
teszi azt a ballépést, hogy átengedi ma-gát
a Marianne-nal való szerelemnek. Tetszik
is neki a lány, nehezen állna ellent heves
szerelmének, de azt várja, hogy Marianne
döntsön. Érzi egy kicsit, hogy nem éppen
férfias magatartása, s ez kedvét is szegi. A
végén azonban ebből az ügyből is szinte
érintetlenül kerül vissza eredeti helyére,
mint föltételezhetően az élet más
eseményeiből. Helyey László fizikuma,
mozgása, iróniára való hajlama indokolja,
hogy a rendező őt választotta a szerepre.
Orgánuma is tökéletesen igazodik ahhoz az
idegen szavakkal fűszerezett, jólérte-
sültséget mímelő városi szlenghez, mellyel
a figurát Horváth jellemzi. Helyey kicsit
kívül marad a visszájára fordított
melodrámán, olyan alakot állít elénk,
akinek nincs ugyan kőből a szíve, de
valójában semmi sem képes belőle szen-
vedélyt, építőt vagy rombolót, kicsiholni,
szeretetreméltó svihákság alá rejti
cinizmusát, jópofasággá modulálja egyet-
len életelvét, a kényelmet.

Mert ezek a kispolgárok csak látszólag
mozognak olyan magabiztosan a maguk
VIII. kerületében és a gyönyörű kék
Duna partján. Azt hiszik, ha
félműveltségük aforizmáiba és latin
szólásaiba kapaszkodnak, a „békebeli"
monarchia nagypolgárának levetett élet-
ideáljai szerint élnek, megmentik emberi
méltóságukat az emberhez egyre mél-
tatlanabbá váló világban. Közben észre
sem veszik, hogy maguk is lépten-nyo-
mon kegyetlenséggel, agresszíven vála-
szolnak az őket körülvevő világ elem-
bertelenedésére.

Ezért nem paródia Horváth Mesél a
bécsi erdő című műve, hanem álarcos
tragédia. Álarc a „wiener Volksstück-
ből" átvett forma, a kedélyesség látszata,
tragédia ezeknek a hősöknek a vaksága,
mellyel önnön emberségüket teszik el-
használttá. Tragédia katarzis nélkül,
hiszen nem érezhet a néző megtisztulást
olyan darab láttán, melyben nincs
pozitív figura, melyben a happy end
csak növeli undorát, ettől az önmagára
ismerni képtelen világtól.

Asher rendezői szeme meglátta Ödön
von Horváth legjobb darabjának exp-
resszionista vonásait, s ezeket a voná-
sokat erőteljesebbé téve, a szerzői uta-
sítások lehető legpontosabb betartására
törekedve játszatja el a kifordított
Volksstück kifordított melodrámáját
úgy, hogy tragédia lesz belőle.



A jópofaság talán a legfontosabb kel-
léke a VIII. kerületi csendes kis bécsi utca
életének - persze abban is tudva a
határokat. Ott akkor van becsülete
valakinek, ha „ad magára", azaz méltó-
ságteljesen közvetlen, kedélyesen szigorú
erkölcsű, dolgos, szorgalmas ember, aki
csak ünnepnapokon engedi meg magának
a hámból való kirúgást a Duna-parti
pikniken vagy a kertvendéglő lugasában.
Marianne apja ilyen is; a bűvész-kellék-
kereskedő és babaklinika-tulajdonos
Tündérkirály - üzletének neve ragadt rá
ilyen groteszkül szomszédai körében -
joviális özvegyember. Vajda László remek
játékában azonban némi nosztalgia
keveredik a nyárspolgár mél-
tóságteljességébe a rossz házasság és a
merev erkölcs miatt elmulasztott élmé-
nyek iránt. Valószínűleg emiatti bosszú-
jából is olyan kegyetlen a lányával, de
ahhoz már ostoba, hogy előre lásson:
lánya éppoly boldogtalan lesz Oszkár, a
hentes oldalán, mint ő volt néhai fele-
ségéén. Vajda nagy színész, s ez a figura
is következetesen átgondolt egészében és
részleteiben egyaránt. Ugyanaz az ember
készülődik a szomszédasszony egyéves
gyászmiséjére, cicázik a trafikos-nővel,
roppan össze kapatosan a bárban, mikor
lányát pucér táncosnőként megpillantja
(addig felhőtlenül örült a táncosnők
pucérságának), lobogtatja jó-kedvűen az
alvóbabát unokájának. Mégis, nem ennyi,
hanem sokkal több arcú.

Alapfigura ebben a bestiáriumban
Oszkár, a hentes, aki mindenütt másutt
mulyának számítana reménytelen szerelme
és az eljegyzési megszégyenülés miatt, itt
azonban a mészárszék anyagi biztonsága
tekintélyt is ad neki. Koltai Róbert
szolgálatkész kereskedőt alakít, aki
éppolyan türelmes a vevőivel, mint hűtlen
menyasszonyával -- korrektül kezeli ezt az
ügyet is, mint minden üzletét. De türelme
és jósága, mint minden ebben darabban,
csak látszat, mert elő-előtör naiv
szadizmusa. Marianne gyermekének a
halála az ő számára boldog befejezéssé
teszi a történet végét, s szinte brutális
kegyetlenséggel fojtja a zokogást a lányba,
majd elégedetten nevetve erőszakolja meg.
A néző beleborzong: hogy tud ennyi
kifinomult kegyetlenséget előhozni
magából ez a békességet sugárzó mosolyú
fiatalember.

Démonian gonosz a Nagyanya is. Az ő
látszattisztessége azonban a nemi erő-
szaknál is nagyobb bűnt takar: gyilkos.
Sándor Böske vendégként játssza el ezt a
szerepet. Úgy trónol kétes tisztessége

erős várában, megföllebbezhetetlensége
erődjében, hogy meghátrál előtte a tisz-
tesség is. A kedélyesség hagyományait is
őrzi a szigorú erkölcsökkel együtt:
vidáman tangóharmonikázik a kisbaba
holtteste fölött, akinek a kocsiját ő állí-
totta a huzatba, hogy halálra fázzon.
Rabságban tartja vele élő lányát, Alfréd
anyját, aki kétségbeesetten tipeg-topog
nyegle fia és zsarnok anyja közt. Molnár
Piroska játéka tele van alázatos szere-
tettel mindkettejük iránt, kéztördelése
csak időnként változik a fia karrierjét
saját megváltásaként remélő asszony
bántó türelmetlenségévé.

Fanyar humorral, sok esendőséggel
állítja elénk Olsavszky Éva a trafikosnő,
Valéria asszony alakját, Kun Vilmos
comme il faut nyugdíjas kapitány. A tí-
pustárlat sok színéből előragyog Kari
Györgyi és Gőz István epizódalakítása, s
fenyegetően vetíti előre a jövőt Hu-
nyadkürti István porosz egyetemistája.

A Pauer Gyula díszletével való első
találkozás a nézőtérre lépéskor meghök-
kentő. A zenekar hangol, derűs három-
negyedes akkordok állnak össze a réz-
fúvósok szólamaiból. A színpadon pedig
a Pauertől megszokott tág horizontú,
mély lélegzetvételre késztető levegős
terek helyett nyakat behúzató, hátat
meggörnyesztő, tekintetet riadttá tevő,
rideg dobozt látunk. Csak még nagyobb a
kontraszt, mikor a „csengő-bongó
dallamok" alatt egy üres tekintetű
szendvicsember jön be a szerzői utasí-
tásból származó tárgyilagos felirattal,
mely ábrázolás helyett felsorolja az ope-
retti rekvizitumokat: ,,Kint Wachauban.
A közelben ,folyik a kék Duna." A negé-
des dalocskában megénekelt Wachau
pedig görgőkön gurul ki a doboz falából,
nyomban meg is hazudtolva az idillt,
nyomban rányitva a szemet a szereplők
közhelyklisékből szerkesztett beszédének
ürességére. Bécsies kedé-

Hunyadkürti István és Olsavszky Éva Ödön von Horváth darabjában (Fábián József felvételei)



lyességük gyanússá válik ebben a kör-
nyezetben, és egy-egy elejtett mondatuk
már árulkodik arról, hogy minden-
napiságuk, „normálisságuk" alatt a ki-
csinyesség, a gonoszság, sőt a bűntett
szakadékai rejlenek.

Expresszionista színházra vall a szend-
vicsember szerepeltetése, hiszen ez a
néma szereplő a díszlet része. Mint aho-
gyan több jelenetben találkozunk hasonló
rendezői gondolattal: a görkorcsolyázó
kislány legtöbbször némán olvad az
utcaképbe, a Maxim törzsvendégének
látszó homoszexuális is szótlanul
„díszletezi" végig a bárjelenetet.

Asher rendezése követi a horváthi elvet,
mely szerint a színház célja nem a
megtisztítás, hanem a tudatra ébresztés.
„Azzal, hogy letépjem az álarcot a tu-
datról, természetesen felkavarom a gyilkos
szándékokat. Ettől van, hogy az emberek a
darabjaimat gyakran taszítónak és
undorítónak találják, pontosan azért, mert
nem élhetik át a gyilkos aktusokat a maguk
egyszerűségében. Bűn-tettekkel kerülnek
szembe, melyek ott zajlanak a szemük
láttára, és nem tudnak közbelépni." Ez a
közbelépési kényszer helyettesíti a
katarzist, s talán ettől is érezzük olyan
modernnek a negyven éve halott Ödön von
Horváthot. Asher Tamásnak köszönhetjük,
hogy a Horváth által eszményinek tartott
szintézissel, a realizmuséval és az
iróniáéval „ragadta meg az életet", s
csakugyan újra fölfedezte őt a színpadon is
nekünk. Horváth huszonegy befejezett
drámai művet írt.

Következő számaink tartalmából:

Almási Miklós:

Dosztojevszkij a Vigszínházban

Iszlai Zoltán:

Raszkolnyikov, a terrorista

Földes Anna:

A Tóték útja a Tháliától a Tháliáig

Pályi András:

Egy színháztalanított színpad

Zétényi Lili:

Beszélgetés Cserhalmi Györggyel

Nyájas erőszak
- háromnegyedes
ütemben

Amikor belép a néző a kaposvári szín-ház
nézőterére, önkéntelenül behúzza a nyakát.
Olyan érzése van, mintha beverné valamibe
a fejét, mintha a hodály méretű
színházterem összeszűkült volna. Ezt az
érzést a nyitott színpadon látható
piszkosszürke furnér dobozdíszlet okozza.
Ez a „doboz" szűk és alacsony, csak a
nézőtér felőli oldala nyitott. A látvány
egyszerre idézi magát a hagyományos do-
bozszínházat és sugall a körülhatároltságból
eredően valami nyomasztó légkört. Azaz
utal a kaposvári színház produkcióin
végighúzódó kettős művészi törekvésre :
hangsúlyozza a színház színház voltát és
azt is, hogy ez a színház nem illúzióvilág
ábrázolására szolgál. A dobozban „mel-
lesleg" egy ember is áll: egy felkiáltójel-
szerűen sovány, elnyűtt, a nyakában lógó
tábláktól meggörnyedt vállú szendvics-
ember.

Ödön von Horváth Mesél a bécsi erdő
című népszínjátékának előadását ezzel a
képpel exponálja a rendező, Asher Tamás
és a díszlet- és jelmeztervező, Pauer
Gyula.

Aztán megszólal az édesbús bécsi
valcer, a szendvicsember táblái tudtul
adják az időpontot és a helyszínt: 1930.,
Bécs. Közben zajtalanul felemelkedik a
doboz bal oldali fala és egy jólöltözött,
kalapos úr betolja az első jelenet kis
kocsira helyezett „díszletét": egy asztalt,
két ülőalkalmatosságot, zsákot; az asz-
talon kenyér és aludttej, az asztal mellett a
két szereplő, az Anya és Alfréd. Kezdődik
a cselekmény.

Hamisítatlanul kedélyes, az apró hét-
köznapi gondok ellenére is kellemes pol-
gári-kispolgári élet folyik a zárt dobozban.
Bécs nyolcadik - akárcsak Pesten, ott is
Józsefvárosnak nevezett - kerületének
kisemberei, kereskedők, nyugdíja-sok,
kistisztviselők, másokból élősködők teszik
mindennapos dolgaikat, gyászolnak és
házasodnak, élvezik az első tavaszi meleg
nap örömeit, esténként szórakoznak
kedvelt kiskocsmájukban. Ezeknek a
kisembereknek az életét a kis-polgári
életvitelt meghatározó álszent morál
igazgatja, mely kifelé rigorózus, befelé
mindenre felmentést ad, s amely

egymáshoz hasonlatossá teszi őket. Aki ez
alól a nyolcadik kerületi életforma alól ki
akar bújni, aki a konformizmus
béklyójából szabadulni szeretne, annak
szembe kell nézni a kisemberek nyájas ter-
rorjával. Mint ahogy Marianne-k, a darab
főszereplőjének is, aki a sivár házasság elől
menekülve kisszerű érzéseinek, vágyainak
nyílt és szabad vállalására szán-ja el magát.
De sorsa - mégha csak a filmekről ellesett
álomvilág után kapaszkodik is - ebben a
környezetben törvény-szerűen a bukás. Es
az is törvényszerű, hogy a bukás számára
nem a halál, a testi megsemmisülés, hiszen
nem elpusztítani akarják hozzátartozói,
barátai, ismerősei, hanem felsegíteni. S
merő szeretetből és jóakaratból betörni,
magukhoz hajlítani. Pusztulnia ebben a
morális légkörben a nyájtól való
elbitangolás „következményének", a
„bűnjelnek", Marianne sem-miről sem
tehető gyerekének kell.

Ödön von Horváth 1930-ban gyilkos
kórképet adott az akkori Bécsről, az akkori
társadalmi szituációról, arról a
melegágyról, amely kitermelte az elkö-
vetkező évek politikai és háborús őrüle-
tének minden tényezőjét. De mert ki-tűnő
író, általában is pontos kórrajzot készített a
konszolidált körülmények között az
indulatait, vágyait, érzéseit a látszatok, a
kedélyesség, a jólneveltség mögé lefojtó
társadalmi rétegről, a kispolgárokról.

Asher Tamás nagyon komolyan vette az
írót, darabját és mondandóját. Nem-csak a
szöveghez volt hű, a színmű csak-nem
minden szerzői utasítását is pontosan
betartotta. Csak néhány ponton - szigorúan
a mű szellemében - mélyítette tovább,
pontosította a szituációkat. Rendezésének
legfőbb jellemzője, hogy az indítóképben
is felfedezhető kettősséget - a nyolcadik
kerületiek életének gemütlichségét és
unheimlichségét - maradéktalanul és
egyszerre ábrázolja. Egy pillanatra sem
teszi idézőjelbe a történetet, nem
aktualizál, és ami mindennél fontosabb:
elkerüli a melodramatizálásnak még a
lehetőségét is. A szereplők szinte
szeretnivalók az elő-adásban. Éppen amiatt
válik megrendítővé a produkció, hogy ezek
a szeretnivaló emberek, akiknek kisebb-na-
gyobb botlását is könnyen megbo-
csáthatnánk, mosolyogva és szeretőn,
akaratlanul és ösztönösen válnak gyilkossá
a szó átvitt és valódi értelmében.

Ez a kettősség a nézőre úgy hat, hogy
miközben nagyszerűen mulat, szórakozik,
együtt dúdolja a zenekarral, a sze-


