
téte. Folyton jön-megy, cselekszik, ma-
gyaráz, szavai, konspirál. Blaskó pompás
humorérzékkel rajzolja meg ezt az
állatembert, akinek elsőre minden magá-
tól értetődő, de éppen ezért érik folyton
meglepetések. Letolt. nadrággal hősies-
ségről szónokol, és értetlenül veszi tu-
domásul, hogy asszonya ellöki magától.
Mindent a sajátjának tekint, és ezért min-
dig meglepődik, amikor a dolgok ki-.
csúsznak a kezéből. Az Ariciát játszó Frá-
ter Kata azért van nehéz helyzetben, mert
míg Theseus öncsaló komédiázása csupa
külső megnyilvánulás, addig neki
mozdulatlanul, látványos gesztusok nélkül
kell elfojtott belső energiáiról
tudósítania. A színésznő igen jól meg-
oldja feladatát, tekintete erőt, téboly előtti
pillanatot sugároz, moccanatlanra fe-
szített teste méltóságot és robbanás előtti
állapotot fejez ki. Oinonét Lontay Margit
játssza. Furcsa, groteszk ötvözetet
teremt: az öregség méltósága,
mindentudása keveredik a felesleges-
séggel, a káráló hiábavalósággal. Egy-
szer-egyszer feláll , valószerűtlenül meg-
nyúlik, groteszk méltósággal néz le az el-
múlást nem ismerő, jelenért hadakozó
emberre. Máskor mint odahajított rongy-
csomó, üresen üldögél a homályban.

legnehezebb helyzetben a Phaedrát
játszó Tímár Éva van. Ez a hálásnak tűnő
főszerep több buktatót is rejt (melyeket a
színésznő lehetőségein belül sikerrel
kikerül). Phaedra darabkezdő monológja,
melyben az életről , halálról, a kelő, majd
perzselő napról, az időről beszél,
fantasztikusan erős, alig folytat-ható
indítás. A Phaedrára koncentráló
rendezés nehezíti is a színésznő helyzetét,
de Tímár Éva bírja erővel, a kény-szerű
„túllihegés" jeleit alig venni észre
játékában. Azért is képes erre, mert min-
den lehetőséget megragad a játékra. Fel-
szabadult örömmel veti magát a csábítási
jelenetbe, és sokszínű színészi eszközeit
takarékosan beosztva megmutatja a zi-
háló, mindent felégető szenvedély mögött
a rafinált, célratörő, szeretetért nyüszítő
asszonyt, Teljes embert formál, halála
ezért tragikus. És amikor társai
szertartásosan elindulnak holttestével a
tenger felé, szinte katartikusnak érezzük a
pusztulás utolsó képét.

Per Olov Enquis t : Ének Phaedráért (miskolci
Nemzeti Színház)

Fordította: Viola József. Díszlet: Vayer
Tamás m. v., Jelmez: Szakács Györgyi. Zene:
Mártha István. Rendezte: Csiszár Imre.

Szereplők: Tímár Éva, Mihályi Győző,
Blaskó Péter, Lontay Margit m, v., Szirtes
Gábor, Fráter Kata, Sárkány János.

PÁLYI ANDRÁS

A „mérték utáni
ionesco

Két egyfelvonásos Kaposvárott

„Ez nem pszichológiai színház, nem
szimbolikus színház, nem szociális szín-
ház, nem is költői , nem is szürrealista.
Ennek a színháznak még nincs címkéje,
még nem található meg a konfekcióosz-
tályon - ez mérték utáni színház; de el-
veszíteném az önbecsülésemet, ha nem
tudnék neki nevet találni. Számomra ka-
landszínház ez, a szó szoros értelmében,
ahogy kalandregényről beszélünk. Mert
olyan ez a színház, akár egy kalandos

lovagregény, illogikus, m in t a Fantomas,

valószínűtlen, mint a Kincses sziget és ir-
racionális, mint a Három testő r . De mint
ezek, költői és burleszk és egzaltált, és
mint ezek, izgalmas. Ú g y látszik,
minduntalan megszegi a »játékszabályo-
kat«. Mégis szemben áll a hamiskártyás-
színházzal." Jacques Lemarchand elfogult
Ionesco-üdvözléséből valók e szavak,
abból az immár színháztörténeti je-
lentőségű írásból, amely Ionesco
színműveinek ötkötetes Gallimard
kiadású gyű jteményében előszóként is
olvasható. És abból az alkalomból
idézzük, hogy - enyhén szólva is, meg-
lehetős késéssel - Kaposvárott lezajlott az
első magyar Ionesco-bemutató. A Különóra

- amelyet korábban A lecke cím-
mel is emlegettünk és ál kopasz énekesnő, a

szerző két egyfelvonásos alap-műve, az
előbbi 1950-ben, az utóbbi 919-ben
íródott, s különös rekord fűző-

Ionesco: Különóra (kaposvári Csiky Gergely Színház). Csákányi Eszter (Tanítvány) és Lukáts Andor
(Tanár)



dik hozzájuk: Párizsban az Huchette
színházban csaknem harminc éve meg-
szakítás nélkül minden este ez a két darab
megy.

Mit jelent ma nekünk az abszurd szín-
ház e két klasszikusnak nevezhető műve?
Miért játsszuk el? Miért nem játszottuk
eddig? A megkésettség ezúttal nem
elhanyagolható szempont. Már csak műfaji
szempontból sem. Annak idején A kopasz
énekesnő valósággal időzített bombaként
robbant, akárha előre eltervelt merénylet
lett volna a „hamiskártyás-színház" ellen,
amely Jacques Lemarchand szerint „a
»játékszabályok« bűvöletében" élt. Pedig
azóta tudjuk, Ionesco mennyire
„véletlenül", angol nyelvtanulás közben
vetette papírra a darabot; sőt, később
publikált naplójából az is kiderül, hogy
miközben „nem szerette" a színházat, ezt
megelőzően is készített
színdarabvázlatokat. Nyilván-való, hogy
az „Assimil" módszerű angol nyelvkönyv
formális dialógusai mint-egy
felszabadították Ionescóban a drámaírót,
aki az uralkodó színházzal szem-ben
megteremtette a maga antiszínházát.
Csakhogy azóta a színház is változott,
Ionesco is változott, a botrányhősből
világszerte játszott bestsellerszerző lett, ha
úgy tetszik tehát, konfekcionálódott.
Márpedig Ionescót, főleg a korai Ionesco-
darabokat elővenni csak úgy van értelme,
ha megtaláljuk az egykori „mérték utáni"

Ionescót, mert az, ami az Huchette
színházban látható, merő idegenforgalmi
érdekesség, az egykori jelenséghez nem sok
köze van.

Ascher Tamás, aki a két egyfelvonásost
Kaposvárott megrendezte, első lépés-ként
fordít egyet a bevett szokáson, s a később
keletkezett Különórát játssza elsőnek.
Mintha csak rá akarna pirítani
Lemarchand-ra: nem is olyan biztos, hogy
Ionesco minduntalan megszegi a
játékszabályokat. Különösen ha így, idé-
zőjel nélkül használjuk e kifejezést, tudni-
illik az Ionesco-dramaturgia itt meglepő
rokonságot mutat a Feydeau-bohózatok
technikájával. Ascher láthatóan nem
meghökkenteni akar, hanem mintegy be-
vezetni Ionesco világába. De nem hajlandó
semmiféle engedményre. Nem hangolja
hozzá másfajta ízlésünkhöz, tradíciónkhoz,
sztereotípiáinkhoz ezt az antiszínházat. Ha
ilyesfélén törte volna a fejét, a későbbi
Ionesco-darabok közül alkalmasabb
műveket találhatott volna. Ha megmaradt
e korai és a maguk törekvésében igen
markáns egyfelvonásosok-nál, akkor
nyilván arra volt kíváncsi,

magyar színpadon eljátszhatók-e, és ha
igen, hogyan. Hisz az abszurd színház-nak
nálunk nincs színészi iskolája, mint-hogy
„eredetiben" nem is nagyon játszottuk az
abszurdokat, inkább a hatásuk alatt
született akár elsőrangú, akár harmad-
vagy tizedrendű műveket; ez már
jellegzetes magyar színházi betegség: sok
mindent ismerünk, de a legkevésbé a for-
rásokat. Ascher most el akar vezetni az
abszurd (egyik) forrásához, a „komikus
drámának" nevezett Különórán át az
„ellen-színműhöz", A kopasz énekesnőhöz.
(Jó néhány éve az abszurd másik
forrásához, Beckett Godot-jához már si-
kerrel kalauzolta el a magyar közönséget,
de ettől most tekintsünk el, mert Beckett
sok tekintetben más, mint Ionesco, s
minket ezúttal az utóbbi érdekel.)

Miről szól a Különóra és A kopasz
énekesnő? Nem a sztorira gondolok, bár
igaz, a Különórának még csak lenne némi
elmesélhető története, ám A kopasz éne-
kesnő többek közt épp azért „ellen-szín-
mű", mert semmi cselekménye sincs. He-
lyesebb lenne tehát így kérdeznem: Mi-ről
szól stilárisan ez a két egyfelvonásos? De a
stílus nem írói modor kérdése, és nem is
pusztán a színészi játékmódé. A stílus
elsősorban látásmód, s e Ionesco-
tolmácsolás tétje végül is az volt, hogy
képes-e a színész - sőt, egy egész együttes
- olyan látásmódra szert tenni, amelylyel
ez az abszurd a maga abszurd mivoltában,
„mérték utáni" egyediségében életre
kelthető. Bizonyára sokan voltak, akik e
kérdésre a kaposvári premier előtt
egyértelmű nemmel feleltek volna, abból
indulva ki, hogy mind színjátszási
hagyományunk, mind társadalmi men-
talitásunk oly távol esik az ionescói ész-
járástól, hogy az csak valaminő komp-
romisszum árán vihető be a magyar szín-
házba. Ilyesféle kompromisszum lehetett
volna, mondjuk, Ionescóból egyfajta
„második Feydeau-t" csinálni, ahogy a
Thália Stúdióban valamikor bohóctréfák
sorának olvasták a Godot-t. A kaposváriak
vállalkozása azonban épp ellenkező
irányba mutat, s vállalkozásukat siker
koronázza.

Először is láthatóan félretolták a Io-
nescóról szóló irodalmat, és helyette ma-
gukat a Ionesco-darabokat olvasták. Ez
természetesnek tűnik, de mégsem az.
Tudniillik Ionesco magyarul alig-alig
olvasható. Egy-két színműve megjelent
folyóiratokban, antológiákban (a Különóra
máig nem), kötete azonban nincs, ezzel
szemben számtalan Ionesco-

értelmezést és kommentárt produkáltunk,
sőt a hatvanas évek elején egy hosszan
nyúló Ionesco-vitát is, amikor más
európai színpadokon Az orrszarvú
diadalútját aratta (nálunk ebből is csak
ismertetésszerű részletek jelentek meg).
Ezekben a vitacikkekben többszörösen
leltárba vétettek Ionesco „bűnei"; az, hogy
az abszurditást létünk fő elemének tartja,
hogy az ember szemében eltárgyiasul,
azaz tagadja a fejlődést, hogy a meg-
dermedt nyelvet a gondolkodás bénító
akadályának tekinti, hogy számára nem
létezik a szokásos értelemben vett jellem,
az ember csak helyzeteiben látható stb.
Mifelénk tehát a Ionescóra tapasztott
címkék szaporodtak, burjánoztak,
olyannyira, hogy lassan magát az írót is
elfedték előlünk. Ascher Tamás most
vette a bátorságot, s lesöpörte az íróról a
sok címkét, hogy szemügyre vehesse, mit
árulnak el nekünk e darabok a szín-házról
és a világról.

Ascher színpadán is elsősorban a hely-
zeteiben létező embert látjuk. Az író azt állítja
egy helyütt : „Darabjaimat nem eleve
meghatározott cselekmény viszi előre,
hanem egy sor egyre sűrűbb, egyre beha-
tóbb érzelmi állapot." Martin Esslin pedig
egyenesen „az orgazmus sémáját" em-
legeti a Ionesco-dramaturgiával kapcso-
latban: „Ionesco drámáinak sémáját az
intenzitásnövelés, a felgyorsulás, a fel-
halmozódás határozza meg; a burjánzás a
paroxizmusig fokozódik, amikor is a
pszichológiai feszültség az elviselhetet-
lenig hevül; vagyis az orgazmus sémá-
jával állunk szemben. Ezt szükségképpen
követnie kell egy olyan oldódásnak,
amely könnyít a feszültségen, és azt a derű
érzetével helyettesíti. Ez a felszabadulás a
nevetés formájában lép fel; és ezért
komikusak Ionesco darabjai." Ha
elfogadjuk, hogy itt valóban egy emotív
fogantatású dramaturgiai mechanizmus
működik, akkor a színpadi megvalósítás
nem is indulhat ki abból a fogalmilag, té-
telesen leírható tanulságból, ami esetleg e
darabokból levonható. Csakis az egyes
szituációkban rejlő érzelmi állapot meg-
ragadása, színészi feldolgozása lehet az el-
ső lépcsőfok, de ez önmagában kevés,
hisz így az eredmény nem lenne több,
mint extrém ötleteket felvonultató színészi
helyzetgyakorlatok semleges sora. A
Ionesco-humor forrása nem a szokatlan,
karikaturisztikus vagy morbid szi-
tuációkból fakad, hanem „a mechanizmus
tébolyából", amit ő Feydeau-ban csodál.
Túl a „helyzetgyakorlatok" frappáns és
poentírozott kidolgozásán, ehhez



a humorhoz kell eltalálni, mely valóban
egyszerre komikus is, tragikus is : neve-
tünk rajta, pedig szörnyűség.

Vegyük a Különórát. A Khell Zsolt
tervezte díszlet jel legzetesen szegényes
kispolgári otthont mutat, szűkös, kissé
áporodott levegő jű agglegénylakást: itt
fogadja a Tanár (Lukáts Andor) a
Tanítványt (Csákányi Eszter), akinek
Marie, a házvezetőnő (Lázár Kati) nyit
ajtót. A Tanítvány le akarja tenni „az
összes doktorátust " , ezért vesz külön-
órát, ám az óra végén a Tanár megöli a
lányt, akirő l kiderül, hogy már a negy-
venedik áldozat volt, s a házvezetőnővel
együtt eltüntetik a tetemet. Lukáts és
Csákányi kettőse nyelvileg szinte mind-
végig megmarad a szokványos tanár-diák
szinten; ami dialógusaikban elhangzik,
minden logikai bakugrás és csúfondáros
formalizmus ellenére, közönséges
kérdés-felelet, az információk cseréje,
bevett formulák ismételgetése. Az vi-
szont, amit metakommunikációnak szo-
kás nevezni, vagyis a nyelvi leg nem ar-
tikulálódó impulzusok partitúrája, egé-
szen mást ír le: a Tanítvány kiszolgálta-
tottságát, megalázását, mind elviselhe-
tetlenebb fizikai szenvedését, végül
meggyilkolását és a Tanár elfojtott , majd
lassan felszabaduló erőszak- és uralom-
vágyát, agresszivitását, szadizmusát és a
gyilkosságban meglelt kéjérzetet. E
krimitörténet értelmezhető polit ikailag, a
hatalom természetérő l szóló példázat-
ként, értelmezhető freudi kórtünetként
mint a libido dominandi t ipikus esete stb. ;
Kaposvárott minden ilyesféle „megfej-
tés" legfeljebb zárójelben, mellékesen ját-
szik bele az előadásba. Itt elsősorban ap-
rólékos és pontos viselkedéstani
megfigyelésekrő l van szó, amiben mind
Lukáts, mind Csákányi remekel, mintegy
a tanár és a diák prototípusát varázsolják
elénk, miközben pontosan tartják ma-
gukat a kettős partitúrához: az üres nyelvi
formákhoz csakúgy, mint a „mély-
lélektani" stúdiumhoz. Érdekes színt hoz
közéjük Lázár Kati epizódjainak
lélektani realizmusa, mintha csak azt
akarná tanúsítani, hogy Ionesco feje tete-
jére áll ított valósága is valóság: saját
valóságunk szokatlannak tűnő arca.

A kopasz énekesnő már annyi „átjárást "

sem enged a lélektani realizmus és a Io-
nesco igényelte színészi „etológia" közt,
mint a Különóra. Jacques Lemarchand
bevezetőül idézett szavait voltaképp csak
A kopasz énekesnőre vonatkoztatva érezzük
maradéktalanul találónak. Itt valóban
minden illogikusan, valószínűt lenül és

irracionálisan történik, i l letve nem tör-
ténik, hisz épp arról van szó, hogy semmi
sem történik. Csak az unalom, ami képte-
lenül felnagyítva, mint Esslin mondja, a
paroxizmusig fokozva, a várakozás és a
váratlanság állandó izgalmával tölt el .
Ilyen értelemben igaza van Lemarchand-
nak, „kalandszínház" ez, de csak akkor,
ha a színészek valóban „belemennek" a
kalandba, pontosabban ha életre hívják
azt a kalandot, amit a nyelvi sémákkal
aszinkronban lévő preverbális vagy szub-
verbális színészi „történések" , impulzu-
sok tudnak megteremteni pontosan az
aszinkronitás által. Egyébként A kopasz

énekesnő puszta nyelvöltés lenne, hiába
fedezte fel A l a in Bosquct a darabban a
komikum forrásának harminchat re-
ceptjét, e receptek végül is csupán felkí-
nált lehetőségek a színész számára. A ka-
posvári előadásban, mely a Különórához
hasonlóan hangsúlyozottan szerény pol-
gári enteriőrben játszódik, az egyik pó-
lust Lázár Kati (Mrs. Martin) képviseli ,

aki ezúttal is megpróbálkozik a lélektani
motivációval, s így kissé tenyeres-talpas
figura marad, a másikat Pogány Judit
(Mrs. Smith), aki e különös „etológia"

mesterszínészének bizonyul: apró visel-
kedéstani megfigyeléseit úgy tudja fel-
nagyítani, karikírozni, már-már az el-
viselhetetlenig fokozni, hogy amíg ő jó-
zan és szenvtelen - nem brechti, hanem
ionescói, azaz ad absurdum vitt elidege-
nítéssel szemünk előtt „összerakja" a ma-
ga keménykötésű ladyjét, bennünket a
nézőtéren a hideg kilel - a nevetéstő l .
Pogánynak Jordán Tamás (M r. Smith) a
partnere, Lázárnak Máté Gábor (Mr.
Martin), az előbbi sötétebb kontúrokkal,
az utóbbi lágyabb vonásokkal rajzol, de
mindketten otthonosak a szükséges szí-
nészi „skizofréniában" . Csákányi Eszter
mint Szobalány ezúttal is remekel, tech-
nikailag hasonlóan, mint a Különórában,

de színeiben újabb variánsokkal. Koltai
Róbert Tűzoltóparancsnokja ragyogó
ziccerfigura, ám Koltai pontosan érzi a

Ionesco: A kopasz énekesnő (kaposvári Csiky Gergely Színház), Mrs. Smith: Pogány Judit (Fábián
József felvételei)



helyét, s nem poénra játszik, inkább a
maga „etológiáját", viselkedési tanul-
mányát készíti el a figuráról. Ha van is itt-
ott némi visszaesés a játék feszültségében,
az előadás feltartóztathatatlanul tör a
végső káosz és a visszatérő kezdő-akkord
felé, amikor is a Smith házaspár helyett a
Martin házaspár ül a szalonban. . .

Aschernek, könnyen lehet, megvolt a
maga színészpedagógiai célja is e játékkal:
úgy is nézhető ez a két egyfelvonásos,
mint színészi-stiláris stúdium, hisz senki
ragyogóbb lehetőséget nem kínál a
színésznek ahhoz, hogy a szöveg és a
színészi impulzivitás szétválását és ezen
belüli paradox egységét gyakorolja. A ka-
posvári Ionesco-est igazi szenzációja
azonban az, hogy a szakmai elmélyülés,
ami ugyan jól felfedezhető és látható az
előadásban, a végeredmény szempontjából
már mellékesnek tűnik. Sokkal fontosabb,
hogy sikerült megtalálni magunk-nak egy
vérbeli színpadi szerzőt, aki iskolát
teremtett, s akinek iskoláját már jobban
ismertük, mint őt magát. Akiről
előítéleteink alapján nem akartunk tudo-
mást venni, pedig akitől - a feladatok
szakmai minőségét tekintve - a magyar
színjátszásnak épp azért van mit tanulnia,
mert egészen más hagyományokra épül.
Sikerült megtalálnunk magunknak az
eredeti, „mérték utáni" Ionescót, aki -
gondolkodjunk róla így vagy úgy -
mindenképp egyedi és autonóm érték
századunk színházában. Martin Esslin
„heroikus kísérletnek" tartja életművét,
amellyel az emberi kapcsolatok gátjait
akarja áttörni. Kaposvárott inkább frissítő
szellemnek tűnt, a nagy tépelődő és
gondolatserkentő bohócok képviselőjének,
akinek maszkja mögül a humánum értékeit
féltő szempár tekint ránk.

Eugene Ionesco: Különóra (kaposvári Csiky
Gergely Színház)

Fordította: Szekeres József. Díszlet: Khell
Zsolt m. v. Jelmez: Cselényi Nóra. Rendező:
Ascher Tamás.

Szereplők: Lukáts Andor, Csákányi Eszter,
Lázár Kati.

Eugene Ionesco: A kopasz énekesnő (kaposvári
Csiky Gergely Színház)

Fordította: Gera György. Díszlet: Khell
Zsolt m. v. Jelmez: Cselényi Nóra. Rendező:
Aschcr Tamás.

Szereplők: Jordán Tamás, Pogány Judit,
Máté Gábor, Lázár Kati, Csákányi Eszter,

Koltai Róbert.

NÁNAY ISTVÁN

Kell a romantika!

A kőszívű ember fiai
Zalaegerszegen

Zsúfolt ház. A nézőtéren gyerekek, fia-
talok, felnőttek. Az előadás elején ahány
ember, annyiféle várakozás, annyiféle
nézői reagálás. Az előadás végén a kö-
zönség egy emberként kerül valami rég
nem tapasztalt nézői állapotba: elérzé-
kenyülve, ugyanakkor lélekben megerő-
södve vesz búcsút a szereplőktől. Aligha-
nem ez az az állapot, amelyet - óvatosan -
katarzisnak neveznék. Vagy másképpen
úgy fogalmaznék: szükségük van az em-
bereknek a romantikára, s e szükséglet
művészi kielégítése a színház kikerülhe-
tetlen feladata. Am eleget tud-e tenni ma
ennek a feladatnak a magyar színház?

A zalaegerszegi színházi este egy régi,
forró hangulatú előadás emlékét eleveníti
fel bennem. A kőszívű ember fiainak máig
legjobb - Jókaiénál vagy Hevesi Sándo-
rénál drámaibb - dramatizálását 1953 vé-
gén mutatta be az Ifjúsági Színház Apáthy
Imre rendezésében. A főbb szerepeket a
bemutatón Kovács Károly, Dajka Margit,
Kemény László, Dömsödi János, Pataky
Jenő, Somogyvári Rudolf, Sallai Kornélia,
Bánki Zsuzsa, Vass Éva, Gordon Zsuzsa,
Kamarás Gyula, Halassy Ma-riska,
Horváth Jenő játszották. Közel háromszáz
előadást ért meg a Földes Mihály készítette
darab.

Nemcsak a parádés szereposztás, a ki-
tűnő előadás aratott akkor frenetikus
sikert, hanem mindenekelőtt az, hogy sok-
sok sematikus mű után A kőszívű minden
közönségréteg számára átélhető, közös
élményt nyújtott, a magyar nemzeti múlt
mindenki által ismert eseményei Jókai
feldolgozásában akkor többletjelentéssel
is bírtak. A darab rövid idő alatt bejárta az
egész országot, alig volt vidéki színház,
amely ne mutatta volna be. Utoljára 1961-
ben Veszprémben játszották, aztán több
mint két évtizedig eltűnt a repertoárból.

Ezek az évtizedek nem kedveztek a ro-
mantikának. A deheroizálás, a deroman-
tizálás s az egyéb, ma már gyakran csak
divatnak tűnő újítások sok hasznos ta-
pasztalattal gazdagították a művészeti és a
színházi életet, ugyanakkor érzelmi
elszegényedést eredményeztek. Az utób-

bi években szórványos próbálkozások
történtek a romantika felélesztésére, ám
kiderült, hogy időközben nemcsak a
lélektani-realista színjátszás alapjai fe-
lejtődtek el, hanem a romantikus játék-
stíluséi is. Ugyanakkor másfajta, elidege-
nítésen, biomechanikán, rituálékon s
egyéb alapokon nyugvó játékmódok sem
honosodtak meg. S miközben a fiatalok-
nak és idősebbeknek egyre növekvő igé-
nyük van a romantikára, a színészek,
rendezők, tervezők elfelejtették vagy meg
sem tanulták azokat az ismereteket,
amelyek a romantikus művek színpadra
állításához elengedhetetlenek.

A zalaegerszegi sikeres és hatásos Jó-
kai-bemutató is magán viseli a roman-
tikus játékmód körüli bizonytalanságok
következményeit. Földes Mihály a dráma
középpontjába Baradlaynét helyezi, a
dráma főkonfliktusa a halálos ágyán
végrendelkező Baradlay Kázmér és fele-
sége között alakul ki. Ez a konfliktus
azonban nem teljesedhet ki, hiszen a
család feje rögtön az első jelenetben meg-
hal. Eszméit, politikai meggyőződését
másoknak kell képviselniük Baradlay-
néval szemben. Így jön létre az az össze-
tett konfliktusrendszer, amelynek egyik
pólusán Baradlayné - s az őt segítő
Lindenwall Edit - áll, míg a másikon
mindenekelőtt Rideghváry Bence, illetve
a két Plankenhorst asszony: Antoinette és
Alphonsine. Az összecsapás a haladás, a
forradalom, a magyar függetlenség
támogatói és ellenzői között bontakozik
ki, s a dramatizálás legfőbb erénye, hogy
ez az ellentét mindvégig személyes sorso-
kon keresztül jelenik meg. A konfliktus
tétje a három Baradlay fiú sorsa; Barad-
layné azért harcol, hogy fiait a magyar
haladás ügye mellé állítsa. Erőfeszítéseit
siker koronázza, miközben a háttérben
leperegnek a negyvennyolcas-negyven-
kilences események, sőt finoman adagol-
va lezajlanak a Jókai-regény mellékszála-
it képező egyéb történések is, mindenek-
előtt a Richárd és Pallwitz Ottó barátságát
megmutató epizódok, illetve az Ottó és
Alphonsine közötti „vadromantikus"

eseményszál, az eltüntetett gyerek
históriájával. A család és Baradlayné
legnagyobb vesztesége Jenőnek a fivére
helyett önként vállalt halála. A
forradalom és a szabadságharc bukása
Ödön és Richárd életében csak kihever-
hető és kiheverendő törést okoz. Bár Ba-
radlayné elvesztette legkedvesebb fiát,
mégis győztes, mert mindenben férje aka-
rata ellen és a jó ügy érdekében csele-
kedett.


