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ozások elmaradásáért, egy egyetemes jel-
ép félretolásáért igenis illetheti kritika.
risztusról, de magáról a Bibliáról is a
egyi Beszéd, az Utolsó Vacsora vagy a
assió nélkül hitelesen szólni: kép-

elenség. Tévedés ne essék: nem teológiai
zempontból hiányoznak ezek a részle-
ek, hanem igazi drámai mivoltuk miatt.

felemelő színházi este ebben a részben
aját lehetőségei alá csúszik. Ezt a
enyomást csak erősíti a Jelenések
önyvéből származó terjengős részlet,
ajd a végén a már-már kőtelezőnek

zámító Szeretet-himnusz.
Míg csobog az a csodálatos szószökő-
út, amelyet az emberiség közös él-
ényforrása táplál, a háttérben ott áll két

atalmas kőtábla, idő, szél barázdálta
elülettel, figyelmeztetőn. A függönyök-
el leszűkített, intim puha kis nézőtéren a
iros bő ruhában történeteket me

sélő asszony mögött kinyitják ezek a ke-
mény kövek (Csányi Árpád szerencsés
munkái) a tér és idő korlátait.

Azért arról a szép, archaizáló piros
ruháról meg kell mondani: kár, hogy
frottírból van. A közel ülők ezt azonnal
konstatálják. Szövött, rusztikus kelme
inkább illene ebbe a színpadi és nyelvi
környezetbe. (A ruha Vágó Nelly terve.)

Akárhány apróbb kifogást soroltunk is,
egyvalamit nem lehet vitatni: Csernus
Mariann-nak az „anyaghoz" tökéletesen
hozzácsiszolt előadásmódját, hang-
hordozásának, szövegejtésének, mozdula-
tainak harmóniáját, s legfőként izgalmas,
mához szóló értelmezését.

Károlyi Gáspár Vizsolyi Bibliája (Katona
József Színház)

Előadja: Csernus Mariann. Munkatársak:
Bodnár Sándor, Csányi Árpád, Simon Zol-
tán, Vágó Nelly.

SZŐDY SZILÁRD

Színház
a művelődési házban

Bemutatók Dunaújvárosban és Győrött

Magyarország legnagyobb „színháza" a
művelődési intézmények hálózata. Ter-
mészetesen a művelődési házak színházi
előadást befogadó tevékenységére kell
gondolnunk. Az utóbbi években azonban
nemcsak a színházakban létrejött, kész
előadások átvétele és forgalmazása a
jellemző erre a hálózatra, hanem egyes
előadások eleve művelődési házakban
készülnek, s így ezek bemutató-
színpadként is működnek.

Kétségtelen, hogy a színházakon kívül
létrehozott előadások abban a tekintetben
a legizgalmasabbak, hogy nem egy
állandó társulat teremti meg az elő-adást,
különböző belső és külső körülmények
nemegyszer szorító hatására, hanem egy
előadás megszületése szervezi maga köré
a társulatot. Ez elvileg - és jó néhány
példa igazolja, hogy gyakorlatilag is -
ideálisnak tekinthető.

Az utóbbi időben, úgy tetszik, a du-
naújvárosi Bartók Béla Művelődési Köz-
pontban majd egy évtizede működő
Dunaújvárosi Bemutatószínpad ilyen
színházi műhellyé szerveződött. Ebben
szerepe van annak, hogy hosszabb-
rövidebb ideig egy-egy olyan művészeti
vezető, rendező köré épül a vállalkozás,
aki többnyire saját anyaszínházának erőit
vonultatja fel az általa életre hívott elő-
adásokon. És mivel a darabválasztás és a
szereplők kiválasztása kevésbé kötött,
mint „otthon", a művészi egyet-értés, az
együtt gondolkodás is jobban dominálhat
az ilyen közös munkában. Ez jellemzi
Valló Péter dunaújvárosi működését,
amelyet a többszörös arezzói sikerek is
fémjeleznek, valamint a legutóbbi Balázs
Béla-bemutató is tükröz.

A Győr-Sopron megyei Művelődési
Központ a szó eredeti értelmében alkalmi
társulattal mutatta be Páskándi Géza Az
eb olykor emeli lábát, avagy az elvarázsolt
rágógumi című groteszk zenés(ített) játékát.
Á játszók egy része a Kisfaludy Színház,
más része az Alfa Amatőr Szín-ház tagja.
A rendező Benkő József, aki már néhány
évvel ezelőtt az általa vezetett Arrabona
együttessel is színpadra állította ezt a
darabot.

Örvendetesnek tartom, hogy egy mű-

sernus Mariann (Vizsolyi Biblia, Nemzeti Színház) (Iklády László felv.)



velődési központ annak az anyagi támo-
gatásnak egy részét, amelyet a kistele-
pülések műsorellátására kapott, nem
„neves fővárosi művészek" előadóestjeire
vagy haknik szervezésére fordítja, hanem
a műsorellátás más, hagyományos
lehetőségei mellett helyet ad ennek a
vállalkozásnak is.

Balázs Béla két drámája

Habent sua fata libelli. Hát még az operai
szövegkönyveknek, a szöveg-könyvvé vált
drámáknak! Balázs Béla A kékszakállú
herceg vára című szimbolikus misztériuma
sem kerülte el sorsát. Ez a dráma -
amelyet egyik kortárs kritikusa
„egyetemes és magyar érdekű" műként
jegyez - lett rangos szövegkönyve Bartók
Béla operájának. A mégoly sok erényt
felcsillantó dunaújvárosi előadáson -
bárhogyan is próbáltam elvonatkoztatni
emlékeimtől - a „Lásd ez az én
birodalmam" Bartók dallamával szólalt
meg bennem.

Két Balázs Béla-mű került színpadra
egy este. A kékszakállú és A fekete korsó. Á
két mű közül a nagyobb hangsúlyt és
érdeklődést - a művészek és a közönség
részéről egyaránt - az elsőnek játszott A
kékszakállú herceg vára kapta.

Többen elemezték - drámaként is,
szövegkönyvként is, operaként is - e
művet. (Köztudott az is, hogy Balázs Béla
forrása Ch. Perrault története, a
századfordulón Maeterlinck Ariane, barbe
b l e u - j e tette divatossá, előzménye Herbert
Eulenberg Ritter Blaubart című drámája
[19051, forrása még a székely
balladavariáns, a Molnár Anna). Ezúttal
csak azt próbálom összefoglalni, mit
sugall most és itt az előadás. A férfi és nő
állandóan visszatérő drámáját; a férfi-
asszony kapcsolat soha fel nem fejthető,
meg nem oldható problémáját; a „minden
ember külön világ" rejtélyét; a társkeresés,
a társvesztés és a közös magány rettenetét;
az egymás iránti bizalom dilemmáját, azt a
paradoxont, hogy ha a múltat bevallom, a
jelent vesztem el, de ha nem vallom be,
akkor képtelenség az így kialakuló
bizalmatlanság légkörében élni.

Á vezérmotívum egyfelől: „Nem aka-
rom, hogy előttem csukott ajtóid legye-
nek."

Másfelől: „csókolj, csókolj, sohse kér-
dezz." Ehhez a gondolati alaphoz nagyon
egyszerű, szinte köznapi vonulat adódik:
az asszonyi kíváncsiság, a női odaadás és
a férfibűntudat, az elfogadástól való

szorongás ellentéte, amely a feloldhatatlan
magányosságba torkollik.

A játéktér (Valló Péter terve) megha-
tározza az előadás stílusát. Az alapszín a
fekete és a fehér. A tér közepén egy
néhány méter átmérőjű körpódium v a n ,
amelyhez egy járás vezet az öltözőből. A
körpódiumot egy nyolcszögletű keretre
függesztett tüllsáv veszi körül, amely
cikkelyenként felhúzható és le-ereszthető.
Az első tüllfüggöny a lépcsős bejárat elé
van függesztve, a többi hét a kapukat
jelzi. Ez a z egyszerű megoldás hol intim
szoba, hol - a mögötte levő fekete
drapériaháttérrel együtt - monumentális
csarnok, végtelen tér képzetét kelti.
Kívülről világítva fal, belülről sejtelmes
világ. Az egyszerű, stilizált, természetes
nyers színű jelmezek kitűnően
illeszkednek ebbe a furcsa térbe. Bár néha
túlzónak hat, érdekes képzet-társításokat
indít el a tüll „falon" megjelenő
diaporáma-program (Seregély István
munkája), különböző kézgesztusok jelzik
az ajtók mögötti kamrákat. A belső és
külső történéseket zörej - és zeneeffek-
tusokkal egészítik ki (a Bartók-zene mel-
lett keleti hatású, egyszerű dallam - a
Regös megjelenésekor -, illetve többek
között Wagner, Schönberg és Penderecki
zenéje is felhangzik).

A Regös (Szilágyi Tibor) fekete fel-
leghajtó köpenyben körbejárva a játék-
teret mondja el a prológot, hangsúlyozva a
„kint-e vagy bent" alapmisztikáját. A
nézők elhelyezése - majd-nem teljes
körben ülik körül a játék-teret - furcsa
jelentőséget ad a következő soroknak:

„Ti néztek, én nézlek."

„Nézzük egymást, nézzük."

Kinyílik a vár kapuja, és a fény-sávban
megjelenik a Kékszakállú és Judit.
Amilyen egyszerű és mégis emelkedett a
szöveg ősi nyolcasa, visszatérő
motívumaival, gondolatritmusával, olyan
szikár, eszköztelen és súlyos Reviczky
Gábor Kékszakállúja. Sejtelmes, nehéz,
vívódó beszéde igen szép plasztikájú,
természetes sodrású, szinte klasszicizáló.
Á fájdalom, Judit kérésével szembeni te-
hetetlenség, a kérlelő féltés egyre jobban
sűrűsödik az „Övé legesdrágább kincsem.
Övé lesz már minden éjjel"-ig, hogy
belezuhanjon a szorongató-feloldó utolsó
mondatba:

„És mindig is éjjel lesz már."
Pontosan felépített jellem, megmaradva

a misztikus felfogásban - anélkül, hogy az
operai reminiszcenciák előjönnének a
nézőben.

A dráma interpretálásában meghatározó
Hernádi Judit Juditja. Ha Reviczky „hős",
Hernádi - legalábbis a darab
egyharmadáig - „naiva". Félve, tétovázva,
szorongva lép be, de megjelenése
pillanatától kezdve szemével, bőre egész
felületével keres-kutat. Ez a Judit alap-
vetően és életveszélyesen kíváncsi. Való-e
az, amit suttognak a férfiról? Ez izgatja.
Mintha céltudatosan kínálná magát az
ajtónyitásokért cserébe. Az eső két ajtó
felnyitásakor majdhogynem csalódik. A
harmadik ajtó kinyitásakor
gesztusrendszere, hangszíne megváltozik:
„Oh, be sok kincs! - Oh, be sok kincs ! ", s
lehanyatlik a földre, magra vonja a
Kékszakállút:

„Aranypénz és drága gyémánt,
Bélagyönggyel fényes ékszer Koronák
és dús palástok! -" Majd

erotikusan szakad ki belőle:
„Mily gazdag vagy Kékszakállú !"
Ettől kezdve egyre villódzóbb, izga-

tottabb - és odaadóbb lesz. A dolgok-hoz
tapadó vér felfedezése sem különösebben
rendíti meg - tudomásul veszi, hogy ez itt
ezzel jár.

Amikor a Kékszakállúban fordul az ér-
zelem, és férfigőggel mutatja meg biro-
dalmát, ezt szenvtelenül nyugtázza: „Szép
és nagy a te országod." Kék-szakállú most
már a harmóniát, az együtt-létet, az életet
ajánlja, de Judit minden mozdulata
megmerevedik:

„Ott két ajtó csukva van még." „Nyissad
ki még a két ajtót" - hajtogatja makacsul.

„Nem akarom, hogy előttem Csukott
ajtóid legyenek!" Ez a mondat szimbolikus
is, de Hernádi alig érezteti ezt - ismét a
kíváncsi nő bukik ki belőle. A könnyek
kamrájának kinyitása után fordul a
„naiva"-magatartás tragikusba. Nem az
addig jellemző általános kíváncsiság
hajtja tovább Juditot, hanem az asszonyi
féltékenység:

„Mondd meg nekem Kékszakállú
Kit szerettél énelőttem ?"
Itt derül ki egyértelműen, hogy szereti a

férfit. Lepusztulnak a „magatartás-
sallangok", s csupaszon és félve kérdez
Judit. Majd gyönyörű ívben jut el a
megfejtésig:

„Tudom, tudom Kékszakállú
Mit rejt a hetedik ajtó."

A régi asszonyokkal való szembesülés, a
vég kikerülhetetlensége végül is nem
áldozattá teszi, hanem tragikus hősnővé.



Átbukása a hetedik ajtó küszöbén póztalan,
törvényszerű megsemmisülés.

Hernádi Judit színpadi jelenléte, sze-
repépítése közelíti legjobban a mához, teszi
izgalmassá Valló Péter Kékszakállú-
értelmezését.

A fekete korsó ugyanebben a színi
keretben szólal meg. Szilágyi Tibor -
hasonlóan a Regöshöz - Balázs Béla egyik
korai munkájából, a Halálfilozófiából idéz,
majd kezdődik a játék, amely eredetileg az
alábbi alcímet viseli: árny-játék -
óegyiptomi sziluettekre. Szép, veretes
költemény ez a mű, amely Babits Mihály
Laodameiáját juttatja leginkább eszünkbe.
Egy fordított orfeuszi történet: Pamyles
(Reviczky Gábor) az alvilág urától
(Szilágyi Tibor) megpróbálja
visszakönyörögni halott feleségét, Tuit
(Hernádi Judit). Végül találkozik Tuival,
de rosszabbul jár, mint Orfeusz vagy
Szávitri, mert csak a halálban tud egye-
sülni szerelmével. A tüllfátylak itt is jól
funkcionálnak, esztétikus illusztráció a
diaporáma, szép a szöveginterpretálás, de a
drámai anyag híján mégsem születik
színház.

Az esztétikum ilyetén való megjelení-
tése azonban nem öncélú. Az a törek-vés,
ami évek óta jellemzi a Dunaújvárosi
Bemutatószínpad életre hívóit és fenn-
tartóit, magyarázza a választást: a mai
szerzők művei mellett a magyar iroda-lom
kevésbé ismert, feledésbe merülő
alkotásainak felélesztése és színpadra
állítása. Balázs Béla nem egyműves szerző,
és a tisztességes szándékú, míves
ismeretterjesztés sem szégyen.

Páskándi-átirat Győrött

Mire alkalmas Páskándi játéka? A könyv
alakban megjelent dráma (Kriterion, 1970;
az írás alatt 1964-es dátum olvasható) és az
előadás szövegkönyve között igen nagy a
különbség. Dramaturgiailag, a szereplők
számában és funkciójában, a
cselekményszövésben egyaránt.
Mondandójában azonban nem. A korábbi
változat nem tartalmazta a rágógumit, „ami
a szavakat próbálja pótolni" (ahogy az író a
szórólapon jelzi), a női egyenjogúságot
fejtegető hoszszadalmas monológot, magát
Perselyes Orsolyát, aki ezt a számot
előadja, de Pendelyesi Kába Bába figuráját
sem. Páskándi tehát alaposan átírta
Páskándit, de nem mindenhol kellő
haszonnal. Az általam ismert variáns
ugyanis több gondolatot tartalmaz, némi
parabolisztikus mélységgel, itt-ott
tandráma travesztiára utalásokkal. Az
átdolgozás viszont

Hernádi Judit és Reviczky Gábor A kékszakállú herceg várában (Dunaújvárosi Bemutatószínpad) (Arany
Gábor felv.)

erősítette a nyelvi humort, a jó színészi
„ziccerként" kihasználható rímeket és a
játékosságot.

Páskándi korábbi műfajmegjelölését a
szórólap nem tartalmazza: verses mese-
játék, avagy stílusparódia a romantikáról,
három felvonásban. A győri elő-adásban
stilárisan a mese dominál. A mesebeli
királyság tartópillére a bakó és az
inkvizítor, no meg az, hogy az egész életet
átlengi az eufemizmus. Ez jelen esetben a
„semmit nevén nem nevezni" parancsát és
ennek mindenfajta viszonylatát jelenti.
Ebbe a világba betör a kakofémia: egy
kóbor eb az asztal alá illetlenkedik. Az
eddigi „híg levegőt" betölti az „illat". Tehát
kizökkent az idő, akad-e helyretolására
Hamlet? Akad, a Hírnök, aki már rég várja
a lázadás lehetőségét, s mellesleg szerel-
mes a királylányba. A király szinte perverz
konoksággal ragaszkodik a „dolog" néven
nevezéséhez, ám hosszú sora vonul fel
azoknak, akik nem merik ezt megtenni.
Csak a Hírnök nevezi meg a rossz szag
forrását (méghozzá úgy, ahogy egykoron
Übü papa!). A Hírnök - mi sem
természetesebb! - az Inkvizítor kezére
kerül, sorsa a máglyahalál. De mivel a
fiatalember visszavonja „ta-

nait", elkerüli a tragikus véget, és min-
denki egymásé lesz. Finálé.

Az előadás végső kicsengése: az áldozat
szempontjából nem mindegy, hogy mi a
tét, fontos, életbevágó eszme vagy csak
egy kupac kutyapiszok. Még akkor sem
mindegy, ha az említett kupac nem csupán
önmagát jelenti, hanem ürügy az udvar és
a „vezetői módszerek" leleplezésére.

Az alapötlet jó, a szituációk többé-
kevésbé pergően követik egymást, a
kulcsalakok - bár típust, sőt bizonyos
esetekben alap társadalmi magatartás-
formákat képviselnek - egyénítettek.
Mindez együtt jóízű játékra ad alkalmat.
Ettől függetlenül nem ártott volna, ha
dramaturgiailag feszesebbre, játék-
lehetőségeit, amelyek az írott szövegben
is túlburjánzóak, ökonomikusabbra szabja
a dramaturg, illetve a rendező, ha már az
író --- elsősorban az átdolgozás során -
mindezekkel adós maradt. Az egyébként
ízléses zene is hígít az elő-adáson,
ugyanígy néhány betétként ha-tó,
hosszabb monologizáló fejtegetés (például
a női egyenjogúságról). Máshol viszont a
figuraösszevonások, a nyílt-színi jelmez-
és jellemváltások kitűnő játékalkalmakat
teremtenek.



Benkő József rendezői erényei nem el-
sősorban a darab „filozófiai" vonulatának
feltárásában, nem a gondolati rétegek
kapcsolatainak megrajzolásában mu-
tatkoznak meg, hanem főként a játék-
mesteri ötletekben, a sokszínű, jól po-
entírozott gegekben és a markáns szí-
nészvezetésben.

A színészi teljesítmények közül ki-
emelkedik Forgács Kálmán, aki hét ka-
raktert alakít - kitűnően. Nyílt színen bújik
- játékot vállalva a játékon belül - az újabb
és újabb figurákba. Mind-emellett marad
ereje sajátos bölcsességé-nek
kisugárzására is. Perédy László rezignált,
„mesebeli", a dolgokon felül-emelkedő
öreg királya az egész játékot kívülről és
felülről szemléli. Zökkenő nélkül
kapcsolódik a „popos" hangvételű zenébe,
s a rezonőrszerepet is finoman vállalja. Ifj.
Újlaky László és Paláncz Ferenc a
commedia dell' artét idéző inkvizítor-
hóhér párosa tartja a hátán az előadást.
Remek apró játékaik vannak (például a
miniatűr máglyával és bitóval), de ezek
soha nem tolakodóak. Szűcs István és
Csombor Teréz a szerelmespár. Ennek
megfelelő báj és rokonszenv lengi körül
őket. Joó Katalin dekoratív, jól énekel,
humora is érvényesül szerepeiben. (Árról
nem ő tehet, hogy egyik-másik figurája
íróilag túlméretezett.)

Á szcenika (Lakatos Gy. László mun-
kája) elsősorban színekben, formákban
sugallja a mesevilágot. Jól bejátszható a
tér, sok játékötletre ad alkalmat.

Az önfeledt komédiázás, a vibráló szí-
nészi jelenlét elegendőnek bizonyul egy jó
színházi esthez. A művelődési köz-pont
színháztermében is, s remélhetőleg - és
elsősorban - a kisfalvak szín-házat
kevésbé ismerő közönségének is.

Balázs Béla: A kékszakállú herceg vára - A fekete
korsó (Dunaújvárosi Bemutató-színpad)

Díszlet: Valló Péter. Jelmez: Jánoskúti
Márta. Diaporáma: Seregély István. Rendező:
Valló Péter.

Szereplők: Hernádi Judit, Reviczky Gá-
bor, Szilágyi Tibor.

Páskándi Géza: Az eb olykor emeli lábát ...
(Győr-Sopron megyei Művelődési Központ)

Díszlet, jelmez: Lakatos Gy. László. Zene:
ifj. Létray Zoltán. Rendező: Benkő József.

Szereplők: Perédy László, Csombor Teréz,
Szűcs István, ifj. Újlaky László, Paláncz
Ferenc, Forgács Kálmán, Joó Katalin,
Kátai Zoltán, Sörös Ferenc, Balogh Zoltán,
Lőrincz Vilmos, Barabás Tamás, Drapán
László, Villányi György, Pass András, ifj.
Létray Zoltán, Kottmayer Tibor, Koffrán
László.

KISS ESZTER

Zűrzavaros éjszaka

Román vendégrendezés Veszprémben

Ion Luca Caragiale műveiben - melyek
nem ismeretlenek a magyar közönség
körében - élesen kirajzolódik annak a
történelmi korszaknak a képe, melyben az
író élt, vagyis a XIX. század végé-nek
román társadalma, s az a gépezet, mely
működtette ezt a társadalmat a korrupció,
a manipuláció, a demagógia és a
megfélemlítés eszközeivel.

Caragiale jól tudta, hogy a látszat lep-lét
fellebbenteni s a valóság képét (torzképét)
megmutatni a szatíra, a komikum
eszközével lehet igazán. S ahogyan ő
használta ezt a fegyvert, az mindig célba
talált; olyannyira, hogy a Zűrzavaros
éjszaka korabeli bemutatójakor (1879) a
polgárőrség - amely a darabban központi
szerepet kap - botokkal várta az írót az
előadás végén.

A darab szerepelt már magyar szín-
padon: 1951-ben a Vidám Színházban,
195 3-ban Debrecenben, 1962-ben pedig
Miskolcon adták elő. Emellett a rádió és a
televízió is bemutatta feldolgozását.

A vígjáték egyetlen éjszaka alatt, egyet-
len helyen játszódik, a hármas egység
elvéhez igazodva. Eseményei egy család
belső élete körül bonyolódnak.
Dumitrache Titirca fakereskedő, a pol-
gárőrség kapitánya odaadó hívének,
Ipingescu rendőrségi fogalmazónak me-
séli, hogy valahányszor feleségét, Vetát és
annak húgát, Zitát szórakozni viszi, egy
„kragéler" követi őket. Ő pedig nagyon
kényes, „ambíciós" családi jó hírére, nem
tűri, hogy az asszonyra szemet vessenek.
Megpróbálta elkapni a fiatalembert
Chiriackal - aki segédje és bizalmasa,
mellesleg a polgárőrség őrmestere -, de
nem sikerült. Közben meg-tudjuk, hogy
Chiriac titokban a „szégyenlős" Veta
szeretője, s ő is féltékeny az asszonyra a
titokzatos lovag miatt. Veta azonban
biztosítja szerelméről a fér-fit, s míg a férj
őrjáratban van, kibékül-nek. Az egyedül
maradt Vetánál megjelenik a „kragéler",
elárasztja szerelmi vallomásával, s csak
későn veszi észre, hogy összetévesztette
az asszonyt Zitával, akibe voltaképpen
szerelmes. Ekkor már észrevették, hogy
ott járt, s hiába próbál menekülni, az
egész ház -

élén a féltékeny férjjel és szeretővel -
puskával üldözi. Végül összetalálkoznak,
de közben megérkezik Zita, tisztázódik,
hogy a fiatalember az ő szerelme.
Ipingescu pedig ráismer Venturianóban a
„tehetséges" jurátusra és közíróra, aki-nek
cikkét a „szuverén népnek" járó
„szalonképes általános választójog"-ról
aznap olvasta fel Dumitrachénak. Most
már tudják, hogy ez az ő emberük,
áldásukat adják a fiatal párra. A cselek-
mény egy apróbb incidenssel zárul:
Dumitrache Veta ágyában egy nyak-
kendőt talál, egy pillanatra mindenkinek
eláll a lélegzete, de a gyanú fölösleges-
nek bizonyul, hiszen a nyakkendő csak
Chiriacé. Dumitrache természetesen meg-
nyugszik, s nevetve megjegyzi, hogy a
sok zűrzavar elveszi az ember eszét. En-
nek a mondatnak már kettős szerepe van:
a közönséghez intézett írói kiszólás is
egyben. S újra szent a családi béke, a
„családi jó hír" épségben, az ösz-
szetartozás kellemes tudatában mindenki
boldog, kivéve talán Spiridont, a házi-
szolgát, akit mindig Dumitrache korbácsa
fenyeget.

Azért időztünk ilyen hosszasan a cse-
lekménynél, mert ebből érthető meg a
hazug látszatok bonyolult szövevénye.
Semmi sem változott, a hazugságok ha-
zugságok maradtak, mégis mindenki
boldog, mert mindez a „családon" belül
maradt. A résztvevők (Spiridont kivéve)
egyívásúak, biztonságban érzik magukat,
ők mindannyian a „nép fiai". Chiriac is
kitüntetést érdemel, „hiszen közülünk, a
népből való", Venturiano is a „szuverén
nép" jogairól írt cikkével arat nagy sikert,
s ebből máris világossá válik, kit értenek
„népen" ezek az emberek, akik
háziszolgájukat megkorbácsolják,
akárkivel nem párbajoznak, akik még a
haldokló susztert is erő-szakkal
elrángatják a katonai gyakorlatra, és
akiknek még ellenségük is rögtön baráttá
válik, ha az ő érdekeik jegyében szól. Az
ő szájukban a nép szó a hatalmat jelenti, s
azokat, akik a hatalmat gyakorolják.
Önmagukat tekintik a népnek, a 48-as
feltörekvő liberális polgárságot, akik a
forradalmi eszméket és jelszavakat
demagóg frázisokká degradálták, saját
képükre formálták s érdekeik szolgálatába
állították. „A mi istenünk a nép!" - kiáltják
s miközben a nép és a hazafi szerepében
tetszelegnek, nem veszik észre saját szűk
környezetük hazugságait sem. Dumitrache
büszke a családi jó hírére, mert „a család a
kisebbik pátria, a haza a na-


