
Íratott pedig mindez Pesten, 1834-ben.
Valóban sok szó esik manapság - mi-

kor nem? - a kritika állapotáról. Én né-ha
úgy érzem: nincs is állapota. Van né-hány
kritikus, akit valóban annak tartok, s
remélem, akad, aki elhiszi nekem, hogy a
magam ítéletét függetleníteni is tudom az
övékétől. A válogatás nem történhet
aszerint, hogy engem éppen szid-e vagy
dicsér. Már csak azért sem, mert - s tu-
dom, más is csak így van vele - ha nem is
szívesen, de több érdeklődéssel olvasom
az okos rosszat, mint a stupid dicséretet.
Arról a bizonyos „állapotról" pedig csak
ennyit: ahogy az írói publikációkhoz ke-
vés a lapoldal, olyképpen túl sok ahhoz,
hogy „a" kritika valóban színvonalas
legyen. Hiszen az ország valamennyi
képes és képtelen, napi- és hetilapja, iro-
dalmi és nem irodalmi folyóirata köte-
lességének tudja, hogy olvasótáborát
ellássa napi, heti, havi betevő kritikával.
Ennyi jó kritikus pedig nincs, nem lehet.
Vannak viszont tucatszám „kritikusok",
akik zavaros, kisiskolás módon fogalma-
zott mondatokban ítélkeznek írók stílusa
felett, s sémákhoz igazodó, gondolattalan
aggyal értekeznek írói szándékról és gon-
dolatról. Azt mondhatná valaki: magára
vessen az, aki nem tud különbséget tenni,
aki felháborodik azon, amin voltaképpen
nevetni illenék. Ez igaz, s mégsem igaz.
Mert a nézők, olvasók igen tekintélyes
többsége épp ezekből a tudákos, nyegle,
jó- vagy rosszindulatúan buta „kritikák-
ból" tájékozódik s - ha ízlése nem elég
felnőtt, vagy csak egyszerűen nem ismeri a
művet - alkot ítéletet. És épp ez a többség
az, amelyiknek valóban szüksége len-ne
megbízható iránytűre a művészetek
dolgaiban. Amit író, színész, rendező épí-
teni vél, azt naponta rombolják, esetleg
tönkre is teszik a botcsinálta kritikusok.
Hogy az igazi - érteni és magukat meg-
értetni tudó - kritikusok is szenvedni
kényszerülnek igaztalan általánosítások-
tól, hogy nekik is van okuk nem csupán
alkalmi felszisszenésekre, de tartós rossz
közérzetre is - ezt ékesen bizonyítja Ván-
csa Istvánnak a tévékritikáról írott cikke
az És december 4-i számában. A megbírált
író vagy színész - csakúgy, mint Bajza
idejében - sziszeg vagy éppen „jajveszé-
kel", esetleg általánosít, igazságtalanul. A
túlsó oldalról - a megbíráltak oldaláról -
érkező tiltakozás pedig akkor is gyanús,
ízetlen, ha netán igazsága van. Jó lenne
hát, ha maga a kritika foglalkoznék a „kri-
tika" kritikájával - és éppen a kardbojt
becsülete érdekében.

BÁNYAI GÁBOR

Gyakorló dramaturgia

Beszélgetés Radnóti Zsuzsával

Évtizedek óta a magyar irodalmi viták
egyik sarkalatos kérdése a dramaturgia
helyzete. A magyar dráma sokáig iro-
dalmunk mostohagyereke, sokadrangú
tényezője volt, az utóbbi harminc évben
azonban a fejlődés olyan jelei mutatkoz-
nak, melyek szükségessé teszik az eddigi
megállapítások felülvizsgálatát. A Debre-
ceni Irodalmi Napokon Hermann István
beszélt a mai magyar drámának e válto-
zásáról, szemléleti és stílustörekvéseiről.
Előadásában hangzottak cl a következő
mondatok is:

„Midőn mintegy húsz évvel ezelőtt
azon kevés emberek közé tartoztam, akik
azt vallották : a magyar drámának
lehetősége van a líra mellé felsorakozni a
magyar irodalomban, úgy most még
hangsúlyozottabban ez a véleményem.
Azok a lépések, melyeket a magyar drá-
ma megtett az utolsó évtizedekben, fel-
borították az addigi magyar színpadi ké-
pet, új képet teremtettek, új lehetőségeket
dolgoztak ki, és Háy Gyulától Németh
Lászlón, Illyésen keresztül Örkényig,
Szakonyi és Csurka első drámáiig
kialakult valami, ami valóban drámai
mérlegelés tárgya lehetett."

Radnóti Zsuzsa a Vígszínház drama-
turgjaként részese, tanúja és segítője is
volt ennek az értékrendváltozásnak, en-
nek a fejlődésnek, a kétségtelen stílusbeli
és szemléleti gazdagodásnak.

- Jó, hogy egyre többen hangoztatják
már azt a kétségtelen tényt, hogy nagy-
mértékben fellendült a magyar dráma-
irodalom. Jelentős művek születtek, és új
drámaírók jelentkeztek, akik növelték a
magyar dráma tekintélyét, és eddigi
szűkebb kifejezési skáláját merészen tá-
gították. Ebből a fejlődésből, úgy vélem,
a Vígszínház is kivette a részét. Rangos
hagyomány ebben az épületben a magyar
dráma szeretete és ápolása. Néhány
kiemelkedő példát említenék a régebbi
évekből; Mesterházi Lajos Pesti emberekje,
Thurzó Gábor darabjai: A z ördög ügyvédje,
Hátsó ajtó, Záróra és Csurka István
komédiái: Az idő vasfoga és A szájhős.
Ennek a hagyománynak erősítése és
gazdagítása a közelmúlt magyar
bemutatói, Hadd beszéljek most részle-

tesebben ezekről. Például Krúdy Gyula
Vörös postakocsija a szürrealista álom-
színház látásmódját honosította meg,
Eörsi István darabjai és Szabó György
Szekrénybe zárt szerelemje az abszurd
hangvétellel ismertették meg a közönsé-
get, Galambos Fegyverletétele az új tár-
gyilagosság hangnemében íródott, Gyur-
kovics Tibor színművei a cselekmény
nélküli, groteszk hangvételű szituáció-
drámákra, Szakonyi Adáshibája pedig az
ironikus kifejezésformára példák. Pás-
kándi Vendégsége a Németh László-i
ihletésű és hagyományos hangvételű
történelmi dráma koncepcióját újította
meg, Örkény Vérrokonokja a parabola-
dráma új útjait keresi, a hangsúlyozottan
általánosított modellhelyzet és a realista
pszichológiai ábrázolás kettősségé-nek
szokatlan és minőségileg új drama-
turgiájában. A Pop-fesztivál a korszerű
zenés színház megteremtésének az igé-
nyéből született. A holtak hallgatásának
montázsszerkezete és ellenpontozásra
épülő drámatechnikája példakép volt a
Harmincéves vagyok című politikai musical
megírására, amely stílusában tudatosan
folytatja a színháznak a Pop-feszti-vállal
elkezdett útját. És úgy érzem, hogy Csurka
Eredeti helyszíne sokat tett nagy
hagyományokkal rendelkező vígjáték-
irodalmunk és sajnos, csekélyebb ha-
gyományokkal rendelkező közéleti-sza-
tirikus drámairodalmunk folytonosságáért
és fejlődéséért.

- A Vígszínházban hogyan kerülnek szín-re a
magyar darabok? Mi a gyakoribb: a színház
keresi meg az írót, vagy fordítva?

- Mind a kettő előfordul, de többnyire
mi keressük meg az írókat. Az el-múlt
években egyetlen olyan bemutatott darab
volt, amelyet az író, felkérés nél-kül,
készen hozott be; Galambos Lajos
Fegyverletétele. Természetesen az volna az
igazi, ha minél több író jelentkezne be-
mutatásra kész darabbal. De ez még ritka
öröm. A rendezők és mi, dramaturgok
nem ülhetünk kényelmesen, „darabra
várva". Állandóan figyelemmel kell kí-
sérnünk az összes megjelent regényt,
novellát, a televízió, a rádió műsorát,
mert ezekben gyakran ott rejtőzik a lehe-
tőség, hogy drámai magra bukkanjunk.
Ilyenkor vagy felkérjük az írót, hogy az
adott témából írjon darabot, vagy pedig
rábeszéljük önálló dráma írására. Például
Szakonyi Károlynak a rádióban hallottuk
az Albérlet és filodendron című hang-játékát,
s azonnal megkérdeztük tőle, nem volna-e
kedve darabot írni ebből a furcsa, költői,
groteszk hangvételű mű-



ből. De már az első beszélgetésnél ki-
derült, hogy sokkal hasznosabb, ha ön-
álló, új drámát ír. Ezután született meg az
Adáshiba, amely majdnem kétszázszor
ment a Pesti Színházban, és külföldön is
nagyon sok előadást ért meg.

- Évente körülbelül hány íróval ülnek, le
tárgyalni? Ebből hány esetben születik szi-
nopszis, illetve előadható darab ?

- A színháznak elég nagy ráhagyással
kell dolgoznia. Hiszen nem minden tervből
és elképzelésből lesz bemutató. A
megbeszélések száma körülbelül tíz-tizenöt
lehet, ebből hat-nyolc jut el a megírási
szerződésig. Nos, ezeknek nagy részéből
aztán már darab lesz, kérdés persze, milyen
sikerrel. Természetesen az is előfordul,
hogy a megírási szerződés ellenére sem
születik meg a mű: az író a legjobb
akarattal sem tudja megírni. Ilyenkor
nyilvánvalóan nem tehetünk szemrehányást
azért, ami az írónak valószínűleg sokkal
jobban fáj, mint nekünk. Sajnos, az is
előfordul, hogy az író megírja darabját, de
nem úgy sikerül, ahogy szerettük volna, s
akkor elmarad a be-mutató.

- A z előadási szerződés és a megírási
szerződés között átlagban mennyi idő szokott
eltelni? És mitől függ?

- Nagyon változó. Van, amikor a
megírási szerződés után két-három hó-
nappal elkészül a darab, és szerencsés
esetben néhány héten vagy hónapon belül
meg lehet kötni az előadási szerződést, ami
egyúttal a próbák megkezdését is jelenti.
Értékes magyar mű ugyanis azonnali „zöld
utat" kap a műsortervben, vagyis ilyenkor
minden külföldi vagy klasszikus darabot
félretéve, az eredeti terveket felborítva,
minél gyorsabb bemutatót igyekszik
biztosítani a színház az új magyar műnek.
Előfordul, hogy többszöri halasztást kérnek
az írók, fél év, egy év múlva készül el a
darab. Ha egy íróval megírási szerződést
kötünk, ez még nem garantálja az elő-
adást, hiszen ezért van külön előadási
szerződés.

 Ha tehát az elkészült darabot nem mu-
tatják be, ennek vannak jogi következményei?
 Abban az esetben nincsenek, ha az

előírás szerint a színház visszaadja a da-
rabot, és írásban megindokolja, hogy
miért nem kívánja bemutatni. Ha a szín-
ház ezt elmulasztja, az írónak joga van
követelni tizenkét teltházas előadás írói
honoráriumát.

- Ha a megírási szerződést megkötötték, az
író viszont - még ha teljesen érthető okok

ból is - nem írja meg a darabot, ennek milyen
jogi következményei vannak reá nézve ?

- A színháznak és az írónak is lehető-
sége van két határidő-hosszabbításra. Így
a darabok rendszerint el is készülnek. Ha
mégsem, akkor a megírásért járó
honorárium első részletét, amely há-
romezertől hatezer forintig terjedhet, a
színház a Szerzői Jogvédő Irodán ke-
resztül visszakérheti az írótól.

- A magyar bemutatók létrejöttének eddig két
útjáról beszéltünk : vagy a színház kéri fel az
írót darabírásra, vagy az író jelentkezik kész
művel. Elképzelhető azonban egy harmadik
lehetőség is: más színháztól vesznek át
darabot. Ennek gyakorlatáról szeretnék
kérdezni, akár arról, hogy a Víg-színház vett
át, akár, hogy a Vígszínháztól vettek át.

- Az egyik eset, ha vidékről veszünk át
darabokat. Erre példa a Macskajáték, melyet
a szolnoki bemutató után tűzött műsorra a
Pesti Színház. Előfordul az is, hogy más
színházaktól veszünk át be nem mutatott
darabot. Erre két példát tudok mondani.
Galambos Lajos eredetileg a Madách
Színháznak írta Fegyver-letétel című
drámáját, azután mi mutattuk be. Szász
Imre Áldozatok című darabja szintén a
Madách Színháznak készült, de a Madách
nem kívánt vele foglalkozni, mi viszont
igen. Sajnos a bemutató mostanáig nem
jöhetett létre, mert a darabbal szemben
különböző fenntartások vannak. Arra is
tudok példát, hogy tőlünk került más
színházhoz darab. Egy régebbi példa:
Csurka Ki lesz a bálanya? című darabját
szerette volna a színház bemutatni, de csak
stúdiószínházi elő-adását javasolták.
Miután nálunk nincs stúdió, kénytelenek
voltunk lemondani róla. Ezután került
színre a Thália Stúdióban. Közelebbi
példa: Jókai Anna és Vámos Miklós a mi
felkérésünkre írták meg műveiket, de végül
mégse nálunk, hanem a Thália Stúdióban,
illetve Veszprémben és Szolnokon kerültek
színre. Hasonló volt a helyzet Szakonyi
Hongkongi parókájával is, amelyet egy
vidéki bemutató után a Nemzeti a mai
napig is játszik.

- Úgyszólván háziszerzőnek számít a
Vígszínházban Csurka István, aki a magyar
drámairodalomban egészen egyedülálló, sajá-
tos hangot képvisel - s talán nem fölösleges
megjegyezni: nem tartozik a „könnyű" szerzők
közé.

- Valóban nem „könnyű" szerző.
Számunkra viszont nagy öröm, hogy e nem
„könnyű" szerzőnek az idén is be-
mutathatjuk egy remeklését, a Verseny-

napot. Csurka a legjelentősebb magyar
drámaírók egyike. Szatirikus, moralista
író, s a szatirikusok sohasem „könnyű"

szerzők, és nem könnyű az útjuk. .A ma-
gyar drámairodalom nem is bővelkedik
szatírákban, látszólag tehát nincs kihez
kapcsolódnia Csurkának, és ő mégis
mélységesen „pesti író". Remenyik
Zsigmond meg nem alkuvó szatirikus
indulatát, Karinthy Frigyes lágyabb, de
elementáris humorú és filozófiai ihletett-
ségű örökségét és a legnemesebb pesti
kabaréhang popularitását tudja összeöt-
vözni és újjáteremteni egy sajátosan
„csurkai" világban. Legjobb szatirikus
műveinek stílusa számomra a gogoli fan-
tasztikus realizmussal tart közeli rokon-
ságot. Műveiben a témának megfelelően
billeg a mérleg nyelve a szatirikus vagy a
drámai hang irányába. Jelentős darabjai-
ban a kor lényeges, de még megoldásra
váró és ezért sokszor fájó kérdéseiről be-
szél, a filozófiai, tehát az összegező gon-
dolkodás szintjén.

- Kik azok a Vígszínház szerzői közül,
akiknek, fogadtatását illetően a kritika és a
közönség meglehetősen ellentétes álláspontot
foglal el?

Gyurkovics Tiborral kapcsolatban elég
sok a fenntartás. Különösen a kritika
részéről, hiszen a közönség szereti da-
rabjait. Miért tartjuk mi tehetséges és jó
írónak Gyurkovicsot, és miért mutatjuk be
majdnem minden évben egy-egy drá-
máját? Darabjai, különösen a Nagyvizit,
sajátos színt képviselnek a mai magyar
drámában. Nem cselekmény-, hanem szi-
tuációdrámák. Az író olyan ismétlődő
alaphelyzeteket választ ki, amelyek előbb-
utóbb minden ember életében előfordul-
nak. Ilyen például a Nagyvizitben a beteg-
ségszituáció, amikor az ember egy kény-
szerűen összezárt közösségben, egy kór-
házban él, és részt vesz annak mindenna-
pos, monoton, ismétlődő szertartásaiban, a
remény és a reménytelenség között
lebegve. Az ilyen helyzetekre nem a
fordulatos cselekményesség, hanem in-
kább az eseménytelenség a jellemző. Az
író azt vizsgálja, hogy ebben az állapotban
hogyan viselkednek az emberek. Ez egy
jellegzetes drámaírói irányzat, amelyben a
feszültséget egy jól megválasztott,
önmagán túlmutató alaphelyzet szug-
gesztív, atmoszférateremtő ereje biztosítja.
A magyar hagyományokból nem tudok rá
példát mondani, de ilyen mű Wesker
Konyhája és David Storey Öltöző című
darabja. Ezek a művek naturális és
hangsúlyozottan köznapi élethelyzetet
járnak körül. A felnagyítási technika se-



gítségével a lényegtelennek tűnő dolgok és
történések hangsúlyossá válnak. Ez a
technika épp a zárt szituációtól válik hi-
telessé, mert ez a szituáció az adott pilla-
natban a szereplők egész életét szimbo-
lizálja a maga mélységében és teljességé-
ben. Bármilyen furcsán hangzik is, de
Wesker Konyha című darabjában ugyan-
olyan életkérdéssé válik a hús gyors föl-
szeletelése, mint Németh László Görgeyje
számára a haza sorsa. Csakhogy az ilyen
típusú művekben a hősöket nem in-
tellektusuk, nem nagy horderejű csele-
kedeteik jellemzik, hanem viselkedésük,
melyet az adott szituáció vált ki belőlük.
Viselkedéslélektani tanulmányoknak is
nevezhetnénk őket. Az emberi személyi-
ség egy része kerül itt az ábrázolás kö-
zéppontjába, olyan szerves része persze,
amely, ha a mű jó, az egészre is kisugár-
zik. Ennek a drámaíró-iskolának Csehov
az őse. De mai követői a szituációt még
jobban egyszerűsítik, s analitikusabban
boncolják szét. A cselekményt még jobban
elsorvasztják, hőseik még hétköz-napibb
emberek. Drámáik nem külön-
legességükkel hatnak, hanem épp ellen-
kezőleg: a felismerésnek azt az örömét
nyújtják, hogy egy mindenki által átélt
vagy átélhető helyzet elevenedik meg a
színpadon. Az író karakterétől és stílusától
függ, hogy az általa ábrázolt szituáció
milyen új összefüggéseire és eddig rejtett
jelentéseire hívja fel a figyelmet. Persze,
nem az én feladatom megítélni, hogy ezen
az úton Gyurkovics meddig jutott el. De
örülök, hogy egyszer elmondhattam, mit
képvisel és merre halad ez a különleges
hangú író, akitől a színház még nagyon
sokat vár.

 A Vígszínházban bemutatott magyar
darabok szép sikerrel és nagy előadási szám-
mal mennek.
 Igen, és ez nagyon nagy öröm mind-

nyájunknak. A régebbi nagy sikerű Mes-
terházi-, Thurzó-, Csurka-bemutatók után
néhány példa a közelmúlt sikereiből;
Krúdy Vörös postakocsija 106, Szakonyi
Adáshibája 196 alkalommal került színre.
A még műsoron levő darabjaink közül a
mai napig, tehát 1976 novemberéig a
Macskajáték 240, Déry Képzelt riportja 200,
a Harmincéves vagyok 85 előadást ért meg,
és minden jel arra mutat, hogy a tavaly
bemutatott Csurka-darab, az Eredeti
helyszín is nagyon magas előadásszámot
fog elérni. Már most túl van az ötvenen.
De nagyon szeretjük, és büszkék vagyunk
azokra a bemutatóink-ra is, amelyek
szokatlanabb hangvételük miatt nem értek
meg százas szériákat;

Nemeskürty-Örkény : A holtak hallgatása,

Gyurkovics: Nagyvizit, Örkény: Vérro-

konok, Eörsi: Hordók, Széchenyi és az ár-

nyak, Szabó György: Szekrénybe zárt

szerelem, Páskándi: Vendégség, Galambos:
Fegyverletétel és a többiek.
 Gyakorta elhangzik drámaíróink részé-

ről a vád: a magyar dráma ügyét épp a szín-
házak nem támogatják eléggé, éppen azok a
műhelyek a legérdektelenebbek, amelyeknek
katalizátorként kellene működniök.
 Engedtessék meg, hogy a Vígszín-

házat kivételnek tekintsem, bár meg va-
gyok győződve, hogy mindegyik szín-
ház, ahol szívügynek tekintik a magyar
drámát, ugyanígy válaszolna. A Vígszin-
házban a gyakran színre kerülő írókon
kívül, állandóan új meg új nevekkel bő-
vül a bemutatott írók köre, most Hernádi
Gyulával, nemsokára Fejes Endrével.
Ezen kívül fontos feladatunknak érezzük
a drámaírói utánpótlás ügyét. Bereményi
Gézának már elkészült, csak javításra vár
egy drámája, s még jó né-hány fiatal
íróval tartjuk a kapcsolatot. Legújabb és
nagyon fontos elképzelésünk egy
meghívásos drámapályázat elsődrámás
fiatal írók részére, amelyet a Kulturális
Minisztérium és a Fővárosi Tanács
segítségével hirdethetünk meg. A
kérdésben említett vádat csak meglevő és
remélhető eredményeink cáfolhatják, és
az az állandó belső célkitűzésünk, hogy
akár bukik a színház, akár sikere van,
mindig nagyobb felelősséggel, lelkiisme-
retességgel és egyre magasabb színvona-
lon szolgáljuk a magyar dráma ügyét.

E SZÁMUNK SZERZŐI

BÁNYAI GÁBOR újságíró, a Magyar
Televízió munkatársa

CSERJE ZSUZSA a Radnóti Színpad ren-
dezőasszisztense

FODOR GÉZA az ELTE Esztétika Tan-
szék tudományos munkatársa
FÖLDÉNYI LÁSZLÓ a debreceni Tanár-
képző Főiskola tanára

GALAMB GYÖRGY az Állami Bábszín-
ház tagja

HERMANN ISTVÁN filozófus, az ELTE
tanszékvezető tanára

HUSZÁR KLÁRA rendező, az Állami
Operaház tagja

MÉSZÁROS TAMÁS újságíró, a Magyar
Hírlap munkatársa

MIHÁLYI GÁBOR az irodalomtudomá-
nyok kandidátusa, a Nagyvilág rovat-
vezetője

NÁNAY ISTVÁN újságíró, a Csepel című
lap munkatársa

SELMECZI ELEK dramaturg
SZÁRAZ GYÖRGY író
SZŰCS MIKLÓS újságíró, a Színházmű-

vészeti Szövetség munkatársa
TARJÁN TAMÁS az ELTE XX. századi

magyar irodalom tanszékének tanársegédje

TARJÁN TAMÁS

Bernarda: „én! "
és „nem én... "

Lorca a Vígszínházban és Szolnokon

1.

Alig egy hónappal halála előtt fejezte be
és olvasta föl szűk baráti körben Federico
García Lorca utolsó darabját, a Bernarda
Alba házát. Ennek negyven éve : az Ideal
című granadai falangista újság 1936.
augusztus 20-i száma közölte a költő
nevét az előző napon kivégzettek sorában.
Talán a kerek szám, az évfordulók iránti
megnövekedett vonzalom okozta, hogy
egyszerre két színházunk is műsorra tűzte
a drámát? Nem tudom; csekély mértékben
talán ez is belejátszhatott a választásba, s
akár így, akár úgy: a sok centenárium és
millennium közepette legalább Lorca
emléke előtt is tisztelgünk.

A Bernarda Alba háza azonban sokkal
különösebb és sajátosabb mű, semhogy
csupán e jubileum indokolhatná bemuta-
tását. Köztudomású, hogy Lorca egyik cél-
ja az volt, hogy a spanyol nők elnyomott,
kiszolgáltatott helyzete ellen tiltakozzék -
több más drámájához hasonlóan - a da-
rabbal. Az egyenjogúsági harc jegyében
került volna színre Bernarda drámája?
(Volt erre is példa az utolsó húsz-huszon-
öt év magyar színháztörténetében.) Eset-
leg szimbolikus értelmezéssel, általában az
elnyomatás ábrázolásával van dolgunk?
Avagy társulaton belül kell keresnünk az
indítékot: egyik vagy másik színház e
csak-női-szereplős darabbal akart eny-
híteni tíz-egynéhány színésznőjének mos-
toha feladatnélküliségén? (Volt már példa
erre is.) Esetleg egy kiemelkedő művész
egyénisége, képessége kiált vala-melyik
főszerep után?

2

Vége a temetésnek, sírba tették Antonio
Maria Benavidest, elhallgattak az idege-
sítően zúgó kasztíliai harangok. A Víg-
színház színpadán kitárja kapuit Bernarda
Alba háza, hogy a nagyszobába lépdelhes-
senek a falu gyászoló asszonyai, elmor-
molni egy utolsó imát s az együttérzés, a
részvét szavait. Besompolyognak a szo-
morúság haszonlesői, beröpülnek a hiva-
talból varjúfeketék, beimbolyognak az
elhunyt lányai. És bejön Bernarda. Be-


