
egészen másféle drámaisággal játssza vé-
gig a befejezés nagy gondolati-politikai
összecsapását: apa és fiú végső konflik-
tusát. Vajkkal már a fáradt fejedelem ta-
lálkozik, aki a fiú szeretetéből merítene
erőt, vigaszt. Sinkovits Gézája kezdet-ben
megértő, ravasz humorral áltatja ma-gát,
de a könnyed mondatok mögött -
megdöbbenve a két koncepció
antagonizmusán - egyre jobban érezteti a
kételyt, majd a kétségbeesést, hogy aztán
már a szenvedély sodrának adja át ma-gát.
Géza igazi történelmi nagyságát még-is a
szenvedély elfojtásával tudja a legjobban
érzékeltetni : apa és fiú elválása-kor már a
nagy politikus hűvös józansága él benne, a
fiától való elidegenedési a Tatának
ajándékozott, a Vajkénál jóval pazarabb
ékkövezésű kereszttel jelezve. Kálmán
György Vajkja nemcsak szerepét, de
színészi játékát tekintve sem tudott Géza
méltó drámai ellenfele lenni. A
„reálpolitikusi" alakítás túlságosan
„visszafogottra" sikerült ezúttal: inkább
már csak a modorosságot jelentette. Persze
ez így talán igazságtalannak tűnhet, hiszen
a célratörő, hideg Vajk embertelenül
kenetes hangja szolgálta a drámaírói,
rendezői koncepciót. De csak a
„reálpolitikus" Vajk megjelenítését, s nem
az újhitű fanatikusét. Ehhez egészen más
belülről jövő színészi eszközökre lett volna
szükség: az egyetlen hang-ütésben
megrekedt Kálmán György erre valójában
nem volt képes. Tyll Attila Tatájának
alázatos céltudatosságából sokkal többet
megéreztünk a vallási fanatizmus
természetrajzából is.

Kállai Ferenc már régóta legnagyobb
színészeink egyike. Mindent tud, amit egy
igazán nagy színész tudhat, de mind-ez
sohasem pusztán mesterségbeli tudás nála.
Minden mozdulatával, apró gesz-tusával,
hangskálájának minden modulációjával
képes belülről, az emberi lélek mélyéről
jövő üzeneteket közvetíteni. Gyulájának
sorsa külön dráma volt a „robbanásszerű
ideológiai változás" drámájának egészén
belül. „A szerencsétlen külügyi akció"
utolsó élő tanújával, Böngével mulató
Kállai a kalandozások kegyetlen -
egyszerre groteszk és iszonyú fájdalmú -
énekeivel már a semmi szakadékaiba
dobott elszánt ember képét adja. Aki -
persze késsel a kezében - nyugodtan várja
már a félreállítása után bármelyik
pillanatban bekövetkezhető halált. De
elnyűtt rongyaiban mélyen ember, és a
gyűlölet szenvedélyéből minduntalan
kibontja a változó idők szavát megértő
hajdani politikus tárgyilagos intelligen-

ciáját is. „Rehabilitálásának" órájában
fokozatosan érti, érteti meg Géza ötleté-
nek zsenialitását, hogy bizánci köntösé-
ben „dialektikusan" mosolyogva, a pápa
küldöttjét némi bizonytalanságban tartva,
jelentős szerep vár rá a szertartáson. A
kápolnába belépő Kállai már egy egészen
más ember, a könnyed biztonsággal
mozgó régi politikus, aki Böngének a
meggyilkolása után mégis ugyanolyan
üvöltő fájdalommal roppan össze, mint a
Tart ledöfő Géza. „Bizánci kellékeitől"
Vajk parancsára megfosztva, könnyedén
visszadobva abba a szakadékba, ahol már
a halott barátja sincsen, szánalmas
meztelenségében is ember marad: tántorgó
lépéseivel Kállai ekkor tudja a
legmélyebben megszólaltatni a groteszk-
ségében is megdöbbentő emberi drámát.

Nagy erejű alakítás volt Sinkó László
Böngéje is. A régi nagy sereg megcson-
kított fiának rekedt, eltorzult hangja na-
gyon mélyről, mintha az augsburgi tö-
megsírokból szólt volna. Gyulával szem-
ben a szükségszerű történelmi átalakulás
horderejét soha meg nem érthető harcos
félelmetes indulatú képét adja, testén,
lelkén viselve a nyugati hadjáratok
letörölhetetlen bélyegét. De tomboló in-
dulatával arra is figyelmeztet Sinkó László
Böngéje, hogy a „kalandozásokat" csak a
korafeudális Európa és a népeket
elsüllyesztett Kárpát-medencében tartós
életet teremtő magyarság sorsának reális
történelmi összefüggéseiben s a
keresztény politikai, ideológiai „morál"
mérlegén lehet csak igazán lemérni.

Eredeti szerepformálás volt Csurka
László Hermannjának hűvös, nyugodt
cinizmusa, Raksányi Gellért Tarjának
kemény embersége, Maróti Gábor bor-
bélyának pillanatokra felcsillanó könnyed
itáliai életöröme, Császár Angélának a
pogány-magyar világkép szépségét és
nőeszményét felvillantó jelenése.

Szabó Magda: Az a szép, fényes nap (Nemzeti
Színház)

Rendezte: Marton Endre; díszlet: Csányi
Árpád; jelmez: Schäffer Judit; zene: Durkó
Zsolt.
Szereplők: Sinkovits Imre, Kálmán György,

Kállai Ferenc, Csurka László, Sinkó László,
Tyll Attila, Győrffy György, Raksányi Gel-
lért, Szokolay Ottó, Maróti Gábor, Császár
Angéla, Balogh László.

SZILÁDI JÁNOS

Egy hatalom születése

Illés Endre Spanyol Izabellája
a Madách Színházban

Illés Endre drámaírói munkásságát
mindeddig a jelenidejűség jellemezte: a
korhoz s a korról szólásnak azaz írói köz-
vetlensége, amely a korral azonos idejű
történetben tudta megfogalmazni - áb-
rázolni - művészi élményét. A régmúlt
nem forrósodott nála drámateremtő él-
ménnyé. ( A z Egyszárnyú madarak mese és
költészet kettős ívében született, szo-
morúan szép játéka az egyetlen kivétel.) A
jelenidejűség viszont megkülönböztetően
egyéni módon valósult meg Illés Endre
alkotásaiban: a kiemelés, a szublimálás
olyan fokozott erejével, mely alighanem
egyedüli a magyar drámairodalomban. Az
elvonatkoztatásnak ez a kivételes ereje
adja az Illés Endre-i dramaturgia
legsajátosabb jellemzőjét: a művek
művészi esettanulmány jellegét - s talán
nem túl merész feltételezés, hogy a
történelmi tematika iránti eddigi kö-
zömbössége is ezzel magyarázható. A
művek művészi esettanulmány jellege
ugyanis alkotói magatartásának rendkívül
magas tudatosságából táplálkozik, s épp e
tudatosság révén képes a „mindenkori ma"

történelmi érvényű és távlatú mű-vészi
ábrázolására. Illés Endre - drámái a
tanúságtevők - élt is ezzel a lehetőséggel. S
ez egyben azt is jelentette, hogy a
történelmi tematika önkifejezési lehető-
sége írói munkásságában nem vált mű-
teremtő erejűvé.

Eddig nem, most igen. Illés Endre
történelmi drámát írt. Nem álruhába öl-
töztetett történelmet vitt színpadra, hogy a
parabolák fordított szavú nyelvén meséljen
a máról, és nem ürügyként fordult a
régmúlt korhoz, hogy szabadon szólhasson
a századokkal későbbi világról. A Spanyol
Izabella a s z ó klasszikus értelmében vett
történelmi dráma. Olyan alkotás, amelynek
természetes élettere a választott történelmi
helyzet, amelynek alakjait, szituációit nem
kell fölfejteni, le-fordítani, hogy valódi
jelentéstartalmukat megismerjük. A

Spanyol Izabella a történelmet varázsolja
elénk, kemény, markáns színekkel. S ha a
felszín mögött a művészi üzenetet
keressük, akkor nem „lefordítani" kell a
látottakat, a hallottakat, hanem megérteni
az egykori törté-



nelmet. Megérteni az emberi múlt teg-
napjának tragédiáját, hogy a ma válsá-
gaival a mű adta katarzissal megerősödve
nézhessünk szembe.

Szinte kihívás jellegű az, hogy nem
ürügynek tekinti a történelmet, nem pél-
datárnak, hanem íróilag a legfontosabb-
nak: a dráma anyagának. A kihívás és a
bizonyítás kettőssége jellemzi a Spanyol
Izabellát. A kihívás, hogy a történelem a
maga tárgyszerűségében a dráma igazi
tárgya, és a bizonyítás, hogy a történelem
így „szól hozzá

" napjaink kérdéseihez.

„Hatalom nélkül írni, élni, hatni ..." Egy
interjúban megkérdezték Illés Endrétől,
milyen gondolatok foglalkoztatják
leginkább. Kettőt említett. A hazugságot,
amelynek ezernyi változatát ismerte és
örökítette meg drámáiban, és a fiatalságot.
„ ... állandó témám az ifjúság" - mondta
Illés Endre, és igazolásul drámái sorát
említette a Türelmetlen szere-tőktől a .Spanyol
Izabellái g.

És valóban: a Spanyol Izabella is fiata-
lokról szól: alig húszéves fiatalokról, akik
„ ... egy világbirodalomra szövetkeznek, és
életük elkövetkező húsz évében egy
kiskirályságot valóban világ-birodalommá
emeltek. Hogy milyen áron? Ez a dráma."

Kemény, szikrázó dráma. Felzaklató és
elgondolkodtató. Mert igaz, Izabella és
Ferdinánd nagyot alkottak: egyesítették a
kis játékkirályságokat, megterem-tették az
egységes Spanyolországot, és az egységes
Spanyolországból azt a Spanyol
Birodalmat, amelyben soha nem nyugodott
le a nap. És mindezt alig két évtized alatt!
A hódításnak ez a káprázatos látványa is
elég lebilincselő lehetne a késői utód
számára. Illés Endrét azonban a hatalom
megteremtésének nem ez az oldala érdekli.
A drámában alig esik szó a hódításokról,
legfeljebb mellékesen hallunk az újabb és
újabb háborúkról, az újabb és újabb
győzelmekről. Illés Endrét a
hatalomteremtés belső összefüggései
foglalkoztatják, az az emberi, társa-dalmi
fundamentum, melyre a hatalom épül.

Nem az elméleti hatalom, hanem a va-
lóságos a gyakorlati. Az, amelynek csak
szimbóluma a fényesen szikrázó korona, és
amelynek valódi értékét a hadsereg, a
fegyver jelenti. A hadsereghez viszont
pénz kell. És Izabella megszerzi a pénzt.
Azért is, mert valóban szüksége van
pénzre, és azért is, mert azt hiszi, céljainak
megvalósítása a boldogság korszakát

hozza majd meg alattvalói számára. Nem
így történik. Nem ez történik.

Izabella rendet és békét akar, de esz-
közei, amelyekkel a tervet a valóságba
ülteti át, szenvedést, rettegést, halált
zúdítanak az emberekre. A kereszténység
nevében Izabella aláírja az inkvizíció
elrendeléséről szóló pápai bullát, és a
vallási fanatizmus vérszomjas dühétől
megszállott Torquemada főinkvizítor
máglyák fényével világítja be az egész
spanyol földet.

A szép cél, a nagyszerű, az emberi nem
valósul meg. A stratégia áldozatul esik a
taktikának, a nemes szándékot
megcsúfol-ja önnön gyakorlata. Izabella
okosabb és következetesebb annál, hogy
ne érzékelné terv és valóság
ellentmondását. Átéli a tragédiát, de
változtatni már nem tud. Az egyetlen,
amit még tehet: kimondja az ítéletet
önmaga fölött.

„Az író feladata . . . a diagnózis"
Ha Illés Endre drámáinak belső szerke-
zetét vizsgáljuk, akkor már kiindulás-
ként két alapvető jellegzetességet kell
rögzítenünk. Az egyik a szerepek megle-
hetősen mérsékelt száma, a másik a mű-
vek belső szerkezetének puritánsága, kö-
vetkezetesen célratörő jellege. E két sa-
játosság forrása a már említett nagyfokú
alkotói tudatosság. Ez teszi lehetővé a
művészi élmény maradéktalan kik ontását
kis létszámú szereplőgárdával, amit a mű
dramaturgiai szerkezetének belső
következetessége is biztosít.

A Spanyol Izabella - első pillantásra -
mintha megtörni látszana a drámaírói
életmű eddigi hagyományait, törvény-
szerűségeit. Majdnem ötven szereplője
van a drámának. Meghökkentően nagy
szám ez, de ha a történelmi dráma
viszonyrendszerében vizsgáljuk, akkor
azt

Almási Éva Spanyol Izabella szerepében



kell látnunk, hogy a szereplők számának
megsokasodása nem az alkotói magatartás
megváltozásából táplálkozik, hanem az új
műfaj követelményeiből. És még
valamiből. Illés Endre drámái mindig
valami fontosról, egyént és társadalmat
egyaránt befolyásoló lényegesről vallanak.
Az új mű, a Spanyol Izabella - ebből a
szempontból is - méltó folytató. Folytató
és összegző is. Összegző, mert a mű-vészi
totalitás olyan elevensége hatja át, ami
ennyire összetett módon még egyet-len
alkotásban sem érvényesült. Ezért is a
nagy szereplőgárda.

Hasonló eltéréseket és rokon vonásokat
mutat a dráma belső, dramaturgiai
szerkezete is. A Spanyol Izabella két fel-
vonásban kerül a közönség elé. S a két
rész - látszólag - nem azonos építkezésű.
Az elsőt keretjáték fogja egységbe:
Izabella gyón gyóntatójának Talaverának
(akit majd Izabella halála után férje dob
áldozatul az inkvizíciónak), és az elmon-
dottak megelevenedése maga a drámai
történet. A múlt idéződik fel Izabella előtt,
ahogy a lenézett fiatal lányból uralkodó
lett, és az uralkodóból a hatalmas spanyol
birodalom ura. Drámai expozíciót forrósít
hát fel a forma, von össze és telít meg
drámai tartalommal, hogy ami-kor
robbanásig feszül az indulat - mint
feladatát teljesített hajtómű -, leváljon a
dráma eleven testéről, és átadja helyét a
már önmagától továbbzúduló cselek-
ménynek. A látszólag puszta dísz tehát
belső tartalommal bír, helye, funkciója
van.

Illés Endre drámáit a lélektani ábrázolás
gazdagsága jellemzi. Ez az alkotói erény
érvényesül a Spanyol Izabellában is. A
dráma a tömörítések, az összevonások
rendszerében építkezik, elegánsan és
biztonságosan. S ebben fő „segítője" a
lélektani ábrázolás következetessége: a
kihagyások, az időbeli ugrások szakadékai
felett a figura belső egységének
folyamatossága teremti meg a kapcsolatot.

Külön kell szólni a dráma nyelvéről.
Illés Endre a XV. századi történethez nem
teremtett archaikus ízű nyelvi közeget. Ha
elolvassuk a Kortársban közölt drámát, de
még inkább, ha megnézzük az előadást,
mégis úgy érezzük, hogy a megelevenedő
történet és az azt kísérő, kibontó nyelvi
világ szinkronban van. A titok nyitja pedig
nem az archaizáló nyelv, hanem
egyszerűen a nyelv tisztasága és
pontossága. Illés Endre tökéletesen ismeri
,munkaeszközét", s mert ismeri,
hajlékonyan használja. Úgy és

arra, amire kell. Tömör és kemény, ha a
szituáció úgy kívánja, lágy és lírai, ha arra
van szükség. Tehát soha nem ön-célú.

Megénekelni életet és halált...

A Spanyol Izabella Illés Endre ötödik drá-
mája, amelyet a Madách Színház előadá-
sában láthatnak a nézők. Drámaíró és
színház együttműködésére kevés ilyen
példát találunk mai színházkultúránkban.
Örkény kapcsolata a Vígszínházzal,
Illyésé és Hernádié a pécsi Nemzeti Szín-
házzal rokon még ezzel - és a sor aligha
folytatható... Pedig színház és író
együttműködésének tapasztalata egyér-
telműen pozitív. Nemcsak azért, mert az
egyetértésnek, az együttgondolkodásnak
olyan alkotói folyamata születhetik így
meg, amelyet az esetleges kapcsolatok
képtelenek megteremteni, hanem azért is,
mert ez a szövetség az újabb művek szü-
letésének legbiztosabb fedezete.

„Jól ismerem a színészeimet, a rende-
zőmet - barátaim. S ők is tudják: egy-egy
kibogozásra váró csomóval, figurával,
jelenettel, a részletekkel és az egésszel
mire gondolok, hogyan gondolom." Amit
Illés Endre bevezetőként írt a
műsorfüzetbe, megszívlelendő min-den
színházvezető számára, aki szívügyének
tekinti a magyar drámát.

Illés Endre vallomásos sorai a szerző
oldaláról vázolják a drámaíró és a szín-
ház viszonyát - a Madách Színház elő-
adása, Lengyel György rendezése pedig a
színházművészeti alkotás egyértelmű
bizonyító erejével gazdagítja az elmon-
dottakat. Mert igaz, Lengyel György értő,
tisztelő és szerető rendezője Illés Endre
műveinek. Ismeri és érti az író világát,
tudja szabályszerűségeit, elfogadja és
szolgálja gondolati rendszerét, és e
gondolatvilág legteljesebb, leghatásosabb
és legművészibb színpadi újra-teremtését
érzi, vallja művészi feladatának. Lengyel
György Spanyol Izabella-rendezése a mű
tiszteletét sugározza, és rendezői
művészetének jellemző vonásait
érvényesíti.

Látvány és gondolat kettősében épít-
kezik Lengyel György rendezése, annak
egymást erősítő mozzanatait kutatja, és
szerves harmóniáját valósítja meg. Nem
töretlenül, de alapvető sikerrel. A legfőbb
buktatót, a látvány eltolódását a történelmi
képeskönyv, az illusztrálás irányába,
maradéktalanul elkerüli. Segíti ebben a
kemény, feszes előadástempó is, de
leginkább a mű pontos és következetesen
végigvitt elemzése. A látvány és

gondolat egységét azonban nem mindig
sikerül megvalósítania. Rendezői túl-
mozgatás mindössze egyszer töri meg a
harmóniát: a zsidók kiűzetésének túl
didaktikus, időben is hosszasra nyúló, a
drámai történést megakasztó képsorában.

A legtöbb hatászavaró mozzanatot a
látványszervezés apró részleteinek kidol-
gozatlansága, a jó elképzelés sántító meg-
valósítása okozza. Lengyel György ren-
dezésében fontos szerepet játszanak a
fényeffektusok és a produkció zenei kí-
sérőanyaga. Szép, hatásos és jól, mérték-
tartó módon használt rendezői eszköz
mindkettő, s csak sajnálni lehet, hogy a
premieren pontatlanságok akadtak: a
fejgép „elcsúszott", a zene nemegyszer
korán indult, elnyomta a színészi szöve-
get. Ezek látszólag apróságok. Csakhogy
egy produkció nem kis részben ilyen ap-
róságokból áll össze: alig észrevehető, de
el nem hanyagolható mozzanatokból,
amelyekből és amelyekre a nagy egész, a
produkció épül. Véleményünk szerint az
előadásnak a bemutatóra tökéletesen ké-
szen kell lennie. Csak csekély mentség,
hogy a nyolcadik előadáson, amikor újra
beültünk a nézőtérre, már nem voltak
döccenők.

Lengyel György rendezése a lényeges
dolgokban átgondolt és szép. Művészi
biztonsággal, ritmusban is jól tagoltan
állítja színpadra a drámát: világosan érzi
az első rész keretjáték-megoldásának drá-
maszerkezeti funkcióját, és a fokozás, a
belső drámai energiák olyan felhalmozá-
sát, sűrítését teremti meg az előadásban,
hogy természetesnek érezzük a keret-
motívum elmaradását a második részben.

Tiszta, arányaiban harmonikus, lát-
ványkompozíciójában esztétikus előadás-
ban teremti újra a drámát Lengyel György
rendezése. Színészvezetése is
kiegyensúlyozott, bár - az előadás tanú-
sága szerint - inkább az egyes alakítások
kötötték le figyelmét, s az önálló színészi
játékok rendezői „egyeztetésére" csak
részben került sor. Ennek tulajdonítható,
hogy az előadás második részében a játék
stílusegysége nem egyszer megbomlik.

.. meghalok, mert meg szeretnék
halni"

Illés Endre drámájának címszerepét, a
birodalmat teremtő Spanyol Izabellát
Almási Éva játssza. Nagy szerep ez, és
nem egyszerűen a színpadi jelenlét, a
szöveg terjedelme miatt. Hatalmas az



ív is, melyet egyetlen alakításban kell
átfognia. Fiatal lányként ismerjük meg
Izabellát, és megtört, legszebb terveit
menthetetlenül veszni látó öregasszony-
ként veszünk tőle búcsút. Izabella meg-
hal, mert meg akar halni. Meghal, mert
legszebb tervei visszájukra fordultak a
gyakorlatban : a békéből csillapíthatatlan
háború lett, a rendből az inkvizíció esz-
telen öldöklése. Visszafordítani, újrakez-
deni már nem lehet, az egyetlen, ami még
maradt - a halál. És Izabella ezt vállalja,
mint végső beismerést, mint a megtör-
téntek egyetlen lehetséges következmé-
nyét.

Ül, hamuszürke arccal a trónuson, és ő,
aki egész életében csupa céltudatosság
volt, csupa elszánt akarat, aki úgy volt
királynő, hogy nő nem volt, most nagyon
emberi lesz. Szánandó és esendő asszony
is, mintha ezt az utolsó arcát akarná em-
lékül hagyni ránk .. .

Ezt a figurateremtő erőt kell elsőként
kiemelni Almási Éva játékából. Ismeri
hősét. Tudja minden rezdülését, minden
gondolatát. Megéli mindazt, amit Izabella
sorsának tudhat, de nem azonosul vele.
Belülről ábrázolja a színészi tudatosság
olyan távolságteremtő erejével, ami
mindvégig a művészi demonstráció
keretein belül tartja játékát.

Kemény, határozott és céltudatos ural-
kodó Almási Éva Izabellája. A figura eme
emberi jellemvonásait alakítása jól sugá-
rozza; talán a fiatal Izabella alakjából
hiányzik egy kis lágyság: a megtervezett
tett és a végrehajtás közötti kis zavar,
bizonytalanság apró riadalma.

„A királynő férje""

Ferdinándot, Izabella férjét Huszti Péter
alakítja. Kettőjük közül az asszony a cse-
lekvő, a harcoló. Ferdinánd inkább a
töprengő, a szemlélődő, a passzív. A figu-
rának ez a belső irányultsága alkalmassá
teszi arra, hogy -- kirekesztődve a konkrét
cselekvés köréből gondolatilag élje meg,
dolgozza fel a történteket.

Huszti Péter visszafogott játéka ezt
valósítja meg. Szövetségese Izabellának,
de alárendeltje is, aki mindvégig el is
fogadja ezt az alárendeltséget. Tettek-kel
nem, csak a gondolattal tiltakozik Izabella
ellen. De ez a gondolat erőtlen. Erőtlen
marad addig is, amíg Izabella él, és az
marad majd Izabella halála után is.

Ferdinánd tiltakozik az inkvizíció el-
len, de a cselekvésig nem jut el. Akkor
sem és később sem, Izabella halála után
sem.

Huszti Péter a nem könnyű színészi
feladatot jól oldja meg. Kamaszos báj
sugárzik róla az első jelenetekben, hogy
később a meglett férfi komolysága legyen
az uralkodó. Mozgása., gesztusrend-szere
is követi ezt az átalakulást, hang-
hordozás, a hanglejtés változása is. Ön-
magában érzékletes a két évtized idő-
múlásának érzékeltetése, a két figura
egymásmellettiségében azonban kicsit
zavaró, hogy míg Almási Éva Izabellája

az öregkor állapotában búcsúzik tőlünk
Huszti Péter Ferdinándja túlzottan fiatal
marad.

A királyi udvar

Az előadás minden szereplőjét lehetetlen
lenne felsorolni. Ezért a két főszereplő
mellett néhány jelentékenyebb alakítás
kiemelésére vállalkozunk.

Elsőként is a Talaverát, Izabella gyón-
tatóját megelevenítő Balázs Samu játé-

Illés Endre: Spanyol Izabella (Madách Színház)
Beatrix (Sunyovszky Szilvia) és Ferdinánd (Huszti Péter) nápolyi találkozása
(lklády László felvételei)



kát említjük. Szép, tartózkodó és kidol-
gozott alakítás az övé. A mozdulatlan-
ságban is erőt, drámaiságot sugárzó.

Erős drámaiságú Haumann Péter Tor-
quemada-alakítása is. A vallási fanatiz-
musnak valami olyan esztelen ragyogása
önti el, aminek hatása alól nehéz bárkinek
is kivonnia magát.

Kis epizódszerepeikben a jó alakítás
élményét adták a színházi est nézőinek
Egri István (Henrik király), Dózsa László
(Colon, a hajós), Sunyovszky Szilvia
(Beatrix), Bálint András (Az inkvizíció
titkára) és Papp János (Colvéra márki).

Az előadás látványos és ugyanakkor
haszonnal variálható, a különböző szín-
helyeket jól érzékeltető díszletét Szinte
Gábor, a kellemes hatású jelmezeket
Mialkovszky Erzsébet tervezte.

A dalbetétek verseit Nagy László és
Orbán Ottó fordította. A zenét Benkő
Dániel szerezte.

Illés Endre: Spanyol Izabella (Madách
Színház)

Rendező: Lengyel György; díszlet: Szinte
Gábor; jelmez: Mialkovszky Erzsébet.

Szereplők: Almási Éva, Huszti Péter,
Haumann Péter, Egri István, Dózsa László,
Sunyovszky Szilvia, Balázs Samu, Bálint
András, Papp János, Ujlaky László, Árva
János, Csűrös Karola, Menszátor Magdolna,
Nagy Anikó, Garics János, Deák B. Ferenc,
Paudits Béla, Dunai Tamás f.h., Beszterczei
Zsuzsa f.h., Petrozsényi Eszter f.h., Bakay
Lajos, Korbuly Péter, Gáti Oszkár f.h., Kis
Endre, O. Szabó István f.h., Bálint
György, Bay Gyula, Faragó József f.h.,
Simor Erzsi, Gaál János, Kőmíves Sándor,
Fillár István, Lelkes Ágnes, Fehér Ildikó
f.h., Saárossy Kinga f.h., Regős Péter, Bodor
Tibor, Szokol Péter.

Következő számaink tartalmából

Hermann István:
Az évad magyar drámáiról

Koltai Tamás:

Játékos csodák

Pályi András:

Színészportré Lázár Katalinról

Breuer János:
Az „eredeti" Borisz Godunov

Molnár Gál Péter:

Színházalapító előadás

FÖLDES ANNA

Kortársak- kosztümben

Három történelmi dráma
bemutatójáról

„Kell-e a történelmi dráma ?" A kérdés
olyannyira kihívó, hogy csak drámaíró
tehette fel, méghozzá történelmi drámák
írója, aki azért vállalta magára az évad
elején az ördög ügyvédjének szerepét,
hogy rögtön vissza is utasítsa a műfajjal
kapcsolatos esztétikai és politikai gya-
nakvást. (Száraz György: Kell-e a törté-
nelmi dráma? Vázlat egy készülő tanul-
mányhoz, Népszava, 1975. IX. 27.) Mint
ahogy csak az érdekelt fél, drámaíró mer-
hette idézőjelbe képzelni Mai témák című
kötetének címét, vagy legalábbis a jelzőt,
hozzátéve kötete utószavához: nem hisz
abban, hogy a témákat „a kor-társ
szereplők, az ankétokon is megtárgyalt
kérdések tennék maivá. III. Richárd vagy
a Cid a maguk idejében mai témák voltak.
Hogy a Bánk bán mennyire az volt, minden
középiskolás tudja. De a Husz vagy
Galilei is volt megírása pillanatában
annyira »mai« - ha nem maibb -, mint e
könyv két színműve." (Németh László:
Macskaköröm között.)

A történelmi drámák reneszánsza a
magyar drámák újjászületésének, fellen-
dülésének legszembetűnőbb vonása. Va-
lójában nem is új jelenség: ha az elmúlt
három évtized bármelyik szakaszának
drámairodalmát vizsgáljuk, mindegyik-
ben a történelmi drámáé a főszerep. A
Fáklyaláng ugyanúgy egy korszak legjobb
drámai törekvéseinek reprezentánsa, mint
a Szerelmem, Elektra. Mindkét dráma az
adott korszak politikai-társadalmi, tehát
drámai kérdésfeltevésének
gyújtópontjában született.

Az irodalom és színháztörténet rostáján
fennmaradt, felújításra érdemes, az
egyetemes repertoárba besorolható kor-
társi művek túlnyomórészt a magyar nép
vagy az emberiség tegnapját idézik. (Ta-
lán csak Örkényről és Sarkadiról mond-
hatnánk el, hogy tehetségük javát a mai
témájú színpadi alkotásokban kamatoz-
tatták, de ezt is csak akkor, ha nem gon-
dolnánk Németh Lászlónak a definícióval
kapcsolatos, fentebb idézett fenntartására .
. .) Volt időszak, amikor a történelmi
témák elsődlegességét az iroda-
lompolitika enyhe rosszallással regiszt-
rálta, olykor súlytalanabb alkotások elő

térbe állításával kompenzálta, vagy az
egyes alkotók sajátos történelmi érdek-
lődésével, ars poeticájával magyarázta. A
magyar történelmi dráma fellendülése
azonban, most már egyre nyilvánvalób-
ban, nem köthető sem évadokhoz, sem
egyes írói alkatokhoz; alighanem kor-
szakunk reprezentatív színpadi műfajának
tekinthető.

Soha olyan nyilvánvaló nem volt ez az
igazság, mint most, amikor valóban joggal
beszélünk drámairodalmunk meg-
élénküléséről, sőt, derűs színházi kons-
tellációkban a magyar dráma újjászületé-
séről is. Elképzelhető - legalábbis elvben -
olyan este, amikor majdminden
színházunk színpadán új magyar drámát
játszanak. A Nemzeti Színházban Géza
fejedelem kora, a Madáchban a reformá-
ció vagy az inkvizíció elevenedik meg,
Vajkkal, Kálvinnal, Spanyol Izabellával
ismerkedünk. A Madách Kamarában Col-
bert-től búcsúzunk, a Gyermekszínházban
II. Rákóczi Ferencé a színpad. Pécsett
Münzer Tamás, Veszprémben Martinovics
Ignác vívja a maga ideológiai és taktikai
küzdelmét. És megelevenedik az ország
színpadán az egyetemes kultúrhistória:
Veszprémben Tolsztojt, Kecskeméten Van
Goghot idézik .. . Ebben a képzelt
programban pedig még nem is szerepelnek
a regényből újonnan színpadra bűvölt,
tegnapi hősök, a felújított és importált
kosztümös játékok, nem szerepel a
szerzőből színpadi hőssé avatott Bertolt
Brecht, sem VII. Gergely, sem Rezeda
Kázmér .. .

A kortársi drámairodalom megítélésére
nyilvánvalóan nem a statisztika a legjobb
eszköz. De a jelenség megítélésében nem
tekinthetünk el a téma- és hős-választás
már-már általánosnak mondható
tendenciáitól. Az egyes művek megítélése
szempontjából közömbös, hogy
ugyanakkor mit játszanak egy másik
színházban. De a kor drámairodalmáról
csak az összefüggések, találkozások, ana-
lógiák és differenciák figyelembevételével
kaphatunk képet. Bálint György említi egy
tanulmányában, hogy az egyes műveket
egyes írók írják, de az irodalmat - maga a
kor; s hogy „napjaink regényirodalmának",
tehát a kortársi prózának szerzője az egész
társadalom. Ez a gondolat sokszorosan
érvényes a dráma-irodalomra, ahol még
nagyobb a társa-dalmi megrendelés
szerepe. Az egyes drámaírók történelmi
témaválasztása lehet személyes vonzalom,
érdeklődés, írói alkat dolga, de a
történelmi dráma ilyen nyilvánvaló
előretörése, vezető


