
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-
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eplőkkel a bécsi valcer andalító dallamát,
elefelejtkezik a kiskocsmai mulatás
angulatába, újra meg újra megborzong,
ert finoman, alig észrevehetően, de
indig érezhetően ott az ellen-pont is.
Ennek egyik jellemző példája az első

elvonás kirándulás-jelenete. A színpad az
lőző epizód után kiürül. A jobb oldali ol-
alfal felemelkedik és négy szürkésdrapp
ltönyös, puhakalapos férfi nyugodt
éptekkel behoz egy szőnyeget. Olyat,
milyet tornaórákon használnak, de
égsem egészen, mivel a szőnyeg zöld
űfűvel van borítva. A. helyszín most egy

isztás. A néző jót derül az ötleten,
gyanakkor a négy férfi magatartása
alami más légkört sugall, ellentét feszül a
átékos helyszínjelzés és a férfiak jelenléte
özött. Különösen akkor, ami-kor ezek a
érfiak - és időnként asszonyok is - minden
tdíszletezést ezekkel a pontos, kimért
ozdulatokkal, nesztelenül végeznek, mint

kik jól tudják a dolgukat, úgy jelennek
eg és maradnak ott még az átdíszletezés

tán is. A zárt doboztér, az óraműszerűen
ozgó falak, a néha fél jelenet alatt is a

ézőnek háttal álló személytelen urak
gyetlen mechanizmus részei. Minde-
ekelőtt a színházi gépezet részei, ugyan-
kkor az előadás belső erőterét kialakító
ülső környezet érzékeltetői is.

A zöldfüves dombocskával díszített
zínpadra tódulnak a piknik résztvevői,
átizsákostul, gyerekestül, gramofonostul.
icsaj, lármás jókedv, Oszkár, a mészáros

elállítja fényképezőmasináját, a társaság a
ombon tipródva tablót képez. S míg
elyezkednek, pózba vágják magukat, egy
övid hajú, kimeredő szemű fiatalember
lig észrevehetően, a többiek mögül, az
mberek közötti réseken kibújva
indjobban a tabló középpontjába kerül.
ontosabban nem is ő, hanem a puskája.
gy igazítja magát pózba, hogy félig kite-
eredve a jobb vállán lévő puska és a
után, de félelmetesen kimeredő szemű
eje látszik csak, de ez biztosan a fotográ-
ia középpontjába kerül. Ugyanez a fia-
alember, Erich - aki egyébként a játék-
ereskedő, babaklinika-tulajdonos Tün-
érkirály rokona-, Oszkár és Marianne
ljegyzésének bejelentését követő általános
ókedv kellős közepén felpattan, tábori
ulacsát magasra tartva pattogó, rekedtes
angon tósztot mond: „Ebből a tábori
ulacsból külön is iszom valamire! Sok
oldogságot, jó egészséget és sok-sok
erék német gyermeket kívá-

nok nektek! Heil!" - és jobb karját fel-
lendíti. Mindkét epizód könnyen csábít-
hatna a nyilvánvaló ellenpont-jelenet ki-
vagy túljátszására, a fasizmus születésének
szájbarágósan nyomatékos jelzésére. De
Asher ezeket az epizódokat nem emeli ki a
többi közül: a fényképezés után változatlan
a vidámság, mintha észre sem vették volna
Erich helyezkedését, és a pohárköszöntő is
viccelődésbe megy át. Ezáltal pontosan azt
a társadalmi közeget jelzi a rendező,
amelyből az erichek kinőhetnek. Erich egy
közülük, de nem egy velük. Erich
figurájába belefér az, hogy nem szereti az
operettet és művészetnek A Karamazov
testvéreket tartja, hogy lövészversenyre
készül, munkajogot (!) tanul, és hogy nem
tud mit kezdeni a kislányokkal. Most még
az első világháborút megjárt osztrák
Kapitány van fölényben a második
világháborúra készülő porosz Erich-kel
szemben, de nemsokára már Erich
képletesen és valóságosan is - hiszen
Valéria tartja ki - közülük lép a történelem
porondjára. Hunyadkürti István mesterien
váltogatja Erich énjeit: a többiek közt kissé
idegenül mozgó, már-már szánni, sajnálni
való diákét, és egy-egy villanásra az ebből
a társadalmi, lélektani szituációból kinövő,
meregető szemű kis fasisztáét.

Ehhez hasonló ellenpontozó hatású a
harmadik felvonás Maxim bár jeleneté-nek
egyik epizódja. A kispolgári mo-

Piknik és fényképezés a kék Duna partján (Ödön von Horváth: Mesél a bécsi erdő)

rál álszenteskedéséből következik, hogy
a legrejtettebb, leginkább elfojtott ér-
zések, vágyak csak bizonyos szituáci-
ókban szakadnak fel. Ilyen szituáció lehet
a bordély, az ivás, és ezek „művészie-
sített" formája, a lokál. A Maxim bárba
érkező társaság - a Tündérkirály, a Ka-
pitány, a Mister, Valéria asszony -, va-
lamint a vendégek fokozódó szabadosság
közepette élvezik a mind meztelenebb
revüszámokat. Az egyik szám után egy
mokány, agresszivitásra hajlamos,
felajzott férfiú vigyázzba vágja magát és
rákezd a „Deutschland, Deutschland ..."
dallamára. Mindenki vigyázzban áll, a
vendégek, a lányok, a homoszexuális, a
mixer, a részeg és süvöltve énekelnek.
Közben az éneklést kezdeményező a
szín-pad előterében álló homoszexuális
férfi mellé lép, állnak egymással
szemben, vad indulat látszik az agresszív
alak arcán, a másiknak - aki háttal van a
közönségnek - csak elomló tartása lesz
feszesebb. Az-tán a pillanatnyi csendben
farkasszemet néz a két: férfi, a feszültség
pattanásig nő, végül az agresszív
bajtársiasan rávág a másik felsőkarjára,
az viszonozza, majd békésen szétválnak.

A nyolcadik kerület lakóinak világát
általában a kettősségek jellemzik. E ket-
tősségek felfedését gyakran a kaposvári
előadásokra többé-kevésbé jellemző
naturalisztikus effektusok segítségével
végzi Asher.
Az első felvonás második jelenete a



Somogyi Géza és Pogány Judit a Mesél a bécsi erdő kaposvári előadásában
(Fábián József felvételei)

magába a hurkát. Oszkár is maga a meg-
testesült szelídség, de ahogy Koltai Róbert a
körmeit piszkálja, ahogy Idára néz, ahogy a
Kapitány bókját hallgatja, megérezteti
Oszkár figurájának ellent-mondásait is.

Csákányi Eszter görkorcsolyázó Idája a
kompenzáló, impertinens butaság meg-
testesítője. Igazi megnyilatkozása az,
amikor az eljegyzést ünneplő ifjú párt
felköszönti. Ledobja felső ruháját és ott áll
fehér balettmezben. Az ügyetlenül, sután
előadott versike és táncszám kínos perceket
okoz az ünneplés tetőpontján. Csákányi
színészi bravúrral oldja meg a jelenetet, nem
kis mértékben azáltal, hogy vállalja, sőt
tragikusan groteszkké növeli fizikai
adottságainak naturális valósága és a szerep
lényege közötti ellen-tétet.

A Kapitány a régi, békebeli Bécs kép-
viselője. Kun Vilmos ellenpontozó esz-
közei a legfinomabbak. A messzire tartott
újság mutatja, gyöngül a szeme, a szférák
zenéjének említésekor már egy
zongoraakkordtól is menekülne. S ami-kor
Oszkár anyjának haláláról beszélgetnek
kedélyesen, csend áll be, Kun Vilmos
Kapitányát kínosan érinti a halál szónak
még az említése is. Igazi arcát a Kapitány
akkor mutatja meg, amikor a társaságot a
Maximba invitálja. Kun Vilmos arcán egy
ragadozó kéjes vonásai jelennek meg,
egyszerre szól ez a ki-fejezés a várható
pikáns látványnak és a Tündérkirály és
Marianne botrányt sej-tető találkozásának.
Kun Vilmoshoz hasonlóan finom
eszközökkel, alázattal formált meg két
látszólag kevésbé látványos, de a mű belső
egyensúlyának megteremtéséhez
nélkülözhetetlen szerepet Molnár Piroska
és Kiss István. (Egyúttal ez a két szerep
megformálása bizonyíték a közösségi
színházi forma erejére, arra, hogy a fontos,
de kisebb szerepeket is - nem
kényszerűségből, ha-nem művészi
meggondolásból - jelentős
színészegyéniséggel tudják eljátszatni. S ez
sem a színház, sem a színész számára nem
jelent gondot.)

A Tündérkirály személyisége egymagá-
ban is csupa ellentét. A kispolgári morál
nevében kitagadja lányát, Marianne-t, mert
rossz hírbe hozta őt az eljegyzés utáni
flörtjével. Ugyanakkor kispolgári
moráljával nem ellenkezik, hogy ő viszont
Valéria asszonnyal flörtöljön. Az egyik
pillanatban' rózsaszínű harisnyatartóját
keresi utcát felverő kiáltásokkal, a
másikban fekete ünneplőben indul
gyászmisére. Siratja megholt feleségét,
ugyanakkor átkozza is élete elrontása
miatt. Vajda László rendkívül sok-színűen
valósítja meg a váltásokat, a kettősséget.
Amikor a gyászmisére indulva talpig
feketében megjelenik és így szól
Oszkárhoz, leendő vejéhez: „Mid van?
Megint bonbon? Nagyon kedves, nagyon
figyelmes ! (Megkóstolja) Ananász !
Príma!" - ebben benne van egész lénye.
Berobban a színre, lerohanja a körülötte
levőket, fanyalog, hogy ismét a megszokott
dolgokkal találkozik, mégis kapva kap az
alkalmon, hogy potyázzon, falánkul,
habzsolva kapja be az édességet. Nem
kevésbé jellemző a tisztáson le-zajló
groteszk szerelmi jelenet. Valéria asszony
az őt elhagyó Alfrédot szeretné
visszakaparintani, ezért spiccesen vet-
kőzni kezd. Ekkor lép be fürdőköpeny-ben
Vajda Tündérkirálya. Évődő pár-

nyolcadik kerület egy csendes utcájában
játszódik, balra a mészárszék, jobbra a
babaklinika és Valéria asszony trafikja.
A jelenet elején egy gömböc kislány
kigörkorcsolyázik a mészárszékből a
babaklinikához. Véres kezű, hatalmas
termetű segéd lép ki utána, Havlitschek,
hosszú késsel a kezében. Panaszkodik
az ajtóban álló Oszkárnak, a tulajnak,
aki egy késsel a körmét piszkálja, hogy
„az a buta dög", mármint a kislány, Ida,
leszólta a hurkáját. Ida megszeppenten
kikorcsolyázik. Megjelenik a Kapitány
és agyba-főbe dicséri ugyanazt a hurkát.
Néhány szavas epizód ez csupán, de az
aprólékosan kidolgozott részletekből
összeálló előadás ellentéthálóját
pontosan jelzi. Simon Géza
Havlitschekje termetét, kinézését
meghazudtolóan szelíd, süt róla a
butaság, ahogy egykedvűen tömi



beszéd, majd Valéria - Olsavszky Éva -
elvonul átöltözni. S miközben kettejük
között folyik a diskurzus, Vajda a zöld
műfüvön fekszik és szagolgatja Valéria
asszony fűzőjét, Valéria pedig kintről
tüzeli a férfit. Aztán az asszony tornagya-
korlatokat végez, majd a Tündérkirály
ölébe hajtja a fejét. És Vajda eljátssza a
nagyhangú, középkorú férfiút, aki a kí-
nálkozó alkalmat elszalasztani nem akar-
ja. de akinek vágyai már nehezen lángol-
nak fel. Vajda és Olsavszky kettőse az
előadás motorja. Ők annak a bizonyos
kellemes Bécs légkörének megtestesítői.
Ahogy a kiskocsma lugasában Kun
Vilmossal és a Mistert megszemélyesítő
Somogyi Gézával mulatoznak, külön
tanulmányt érdemelne. Körvonalaiban
bécsi, kiskocsmai jókedvet megtestesítő
mulatás ez, de valójában tősgyökeres
magyaros duhajkodás. Míg Vajda és a
többiek szívet szaggatóan siratják a régi
Bécset, hangoztatják, hogy csak itt lehet
élni, mert „csak Bécs az én hazám",
részegen, kidülledt szemmel vigyázzba áll
a színpad másik felén Erich, sliccét
gombolja, aprópénzt vet a W.C.-bejárat
melletti széken lévő papírdobozba
Havlitschek. Ismét az ellenpontozás: a
részegségben elszabaduló álhazafiság képi
ellenpontja.

A darab középponti hőse a különb
életre vágyó Marianne - Pogány Judit
játssza. Két férfi, kétféle életlehetőség
között kell választania. Oszkár, a mé-
száros olyan életet nyújtana számára, mint
a csendes kis nyolcadik kerületi utca
bármely lakója. Alfréd, a lump, ide-oda
csapódó, mások munkájával manipuláló
férfi oldalán pedig valami más lehetőség is
kínálkozik. Marianne a butaság, az unalom
elől menekül. De nincs menekvés. Alfréd
nyakán csak nyűg, dolgozni nem tud, mert
semmihez nem ért, strichelni nem akar és
nincs is hozzá gusztusa, marad a
behódolás az unalomnak, a
konvencióknak. De milyen áron! Pogány
Judit szürke, jelentéktelen figurának
indítja Marianne-t. De rögtön, ahogy
megismerjük, amikor Oszkár először
megcsókolja és Pogány ráförmed: „Nem
kell mindig harapni!", majd néhány
mondattal később egykedvűen kérdezi:
„Mi a szerelem?" - jellemzi a két ember
kapcsolatát. A szelíd, csendes, jólnevelt
Oszkár valódi lényéről is megsejtünk
valamit, de megérezzük Marianne
elégedetlenségét is. Amikor Marianne
meglátja Alfrédot (Helyey László), Pogány
Judit ijedten rebben el, de aztán a
tisztáson már szinte csak egy-

más tekintetét keresik. Pogány Judit
gyermekien nyílt lesz ekkor. A kék Duna
partján lejátszódó egymásra találásukkor a
lány lesz a kezdeményező fél, lerohanja
Alfrédot. Olyan kéjvágyó, mohó, hogy a
tapasztalt, kutya módon a nőt végigszag-
lászó, majd mind jobban birtokba vevő
Alfréd is visszahőköl. Aztán a naturalista
hűségű albérleti szobában lezajló veszeke-
désnél ismét az a Marianne áll előttünk,
aki első megjelenésekor Oszkárral pörölt.

Pogány Judit Marianne változásának,
furcsa fejlődésének minden stációját ki-
vételesen biztos stílusérzékkel eleveníti
meg. Különösen az önállóságra kény-
szerült Marianne sorsát ábrázolja meg-
rázóan. Ahogy a bárónő tenyérből jósoló
vak húgától irtózik, ahogy meg-alázottan,
szinte pőrére vetkőztetve énekelni kezd a
bárónő előtt, majd egyre magabiztosabban
minden dacát belesűríti az igénytelen bécsi
dalocskába, vagy ahogy a „bűnét", a
gyerekszülést vállaló ember megszólal a
gyónáskor, ahogy számon kéri istentől
életének alakulását, ahogy a kezdetben
egyenes tartása mind merevebb, majd
egyre rafináltabb lesz, ahogy a Maxim
bárban apjával találkozik - remek színészi
és színházi pillanatok. Pogány Judit
alakításában nincs meg a többieknél
bemutatott vibrálás, kettősség. Marianne
ebben az előadásban még a leginkább
tragikus figura. Azt a folyamatot, ahogy a
külön úton járni próbáló embert lelkileg-
testileg megnyomorítják, ahogy Marianne
tette vállalásának áldozatává válik,
hibátlanul, töretlen drámai ívben állítja
elénk Pogány Judit. Minden hang-ja tiszta,
érzelmi fedezete van, a könnyen
melodrámai hatásokra csábító szerepet
végig határozott kontúrok között tartja.

Az előadás legfélelmetesebb része,
amikor a harmadik felvonásban mindenki
megegyezik a másikkal Marianne sorsáról.
Oszkár és Alfréd kialkudják az árat,
Alfréd lemond Marianne-ról, Oszkár
ismét összehozza őt Valéria asszonnyal.
Alfréd nagyanyja „véletlenül" megöli
Marianne gyerekét (Sándor Böske a holt
gyerek teteme fölött diadalmasan
harmonikázó, egyszerűségében is mitikus
alakká magasodó Nagy-anya alakjában az
előadás egyik legmegragadóbb,
legmegrázóbb élménye!). Valéria rábeszéli
a Tündérkirályt: jobb a békesség, no meg
a lánya mint ingyen munkaerő, a
truccolásnál, a szívszélhűdésnél. Ekkor
érkezik meg Marianne, kiégve,
meggyötörve. És elkezdődik a kibékülés.
Oszkár kijelenti: „Én szíves örömest
megbocsátok neked!" Koltai

ezt olyan szelíden és valóban megbo-
csátóan tudja mondani, hogy az felér egy
arculcsapással. De folytatja: „Csak hát az a
gyerek ..." És ez már nem is pofon, ez már
olyan, mintha a kis körömpiszkáló kést
forgatná meg a nőben. És közben ott teszi
a szépet, mint kis pincsikutya liheg Valéria
körül a kitartás reményében Helyey László
Alfrédja.

S Marianne megtéréséhez mindez még
nem elég. Amikor kiderül, hogy a gyerek
halott és mindenki magától értetődő
könnyedséggel, mintegy fellélegezve na-
pirendre tér a dolog fölött, a Tündérkirály
a gügyögő nagyapa szerep helyett a
betegséget választja, Alfréd és Valéria a
lóverseny nyereményekkel, az Anya és a
Nagyanya a saját viszályukkal vannak el-
foglalva, Marianne ismét istent káromol-
ja: „Tőlem mindig csak elvett az Úr. En-
gem úgy ver, mint kutyát!" Oszkár sze-
retetteljes hangon, de nem titkolt meg-
elégedettséggel vigasztalja: „ .. téged Isten
nem hagyott egyedül ... vannak körülötted,
akik mégis szeretnek ... Most minden
rendbe jön. Megmondtam, Marianne, az
én szerelmemet nem kerülheted ki ..." És

egyre jobban öleli, markolássza a nőt, az
megpróbál szabadulni, de Oszkár erősebb,
maga alá gyűri, felhúzza szoknyáját,
felfeszíti a lábát és megerőszakolja.

Ismét szól az édes bécsi valcer. Marianne
sorsa megpecsételődött. Győzött a

kedélyesség álarca mögött, alattomban
ható kisszerűség nyájas lelki-testi terrorja.
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