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Vita-interjú Illés Endrével

Dialógus a Törtetőkről

Csak a jó mű téma.
A rosszat lehet és kell is bírálni, a közepes alkotás - amely gyakran még a rossznál is lehan-

golóbb - még azt is megérdemli, hogy elhallgassák; de vitatkozni csak jelentékeny művekről
érdemes. Am - az alkotó és bíráló dialógusában - a vita tüzét elsősorban a szembenálló nézetek,
a művel szemben felhozott érvek és észrevételek táplálják. Az elismerés, a helyeslés ritkán
lobbant fel ellenvéleményt. A vita-interjúnak ez a „műfajon belüli ellentmondása", az egyetértés
veszélye aggasztott, mikor leültem egy héttel a Törtetők második premierje után, négyszemközt
Illés Endrével. Ezért arra gondoltam, hogy ha kell, a darab 1941-es be-mutatójának egyik-másik
kritikáját fogom képviselni, ha erre az ellentmondás kedvéért szükség lesz.

 Kezdjük a legizgalmasabbal. Miben látja a nyitját annak, hogy most, amikor sokszor egy
évtized is idejét múltan történelmivé koptat műveket, a Törtetők a legveszedelmesebb drámai
életkorban, huszonnyolc esztendővel a premier után is elevennek, aktuálisnak hatott?
 Magam is elgondolkodtam ezen, még jóval beszélgetésünk előtt. Amikor a Madách

Színház tervbe vette a bemutatót, amikor először ültem végig a próbát. De azt hiszem, a mű
megítélése a kritikára tartozik. Amit az író hozzátehet, az azzal függ össze, hogy bár minden
egyes műnek önmagáért kell helytállnia, több műnek vagy éppen a művek sorának megfejtése
elválaszthatatlan az életrajztól. Rólam például sokszor megírták, magam is elmondtam, hogy
orvosnak készültem. De ez nem egyszerű életrajzi adalék, hanem drámáim kulcsa is. Ennek
köszönhető, hogy két éven keresztül a Korányi-klinikán napi tizenöt-húsz ismeretlen ember-rel
találkoztam, olyan körülmények között, amelyek az embert lelkileg is lemeztelenítik. A betegek
egy számukra ismeretlen veszélyben, félelemben vagy teljesen kigombolkoznak, vagy
ellenkezőleg, megpróbálnak lényegesnek vélt dolgokat eltitkolni, elbagatellizálni. Itt lettem a
szerelmese az ember megismerésének. És vallom, hogy egy ember még megtéveszthet, de ha
négyszáz esetben figyelem, kutatom az arcát, gondját, akkor a felhalmozott ismeretek alapján
már teljes biztonsággal meg tudom őket különböztetni. Mert a tipizálás szerintem nem a
megismert egyének egymásra kopírozása, összeolvasztása, hanem éppen ellenkezőleg, az is-
meretek alapján való differenciálás. És ha ez lényeges az orvosnál, aki a tünetek, fizikai té-
nyezők alapján differenciál, akkor százszor lényeges az írónál.
 Mindez azonban még távol van a drámaírástól.
 Ne higgye. A klinikai gyakorlat számomra nemcsak az emberismeret iskoláját jelentette,

hanem a szerkesztését is. Amikor az embernek havonta több száz emberről kell anamnézist
írnia, megtanulja azt is, hogyan kell a lényegtelent elhagyni és a lényegeset sűríteni. Ezért
vallom első szerkesztőmnek - Korányi Sándort. A klinikán tanultam meg azt is, hogy minden
ember egy helyzetet hoz magával.
 Bocsásson meg, szerintem minden ember többféle helyzetet hoz magával. Vegyük csak a

Törtetők hőseit. Itt van például Sulyok vezérigazgató, akinek más a helyzete a saját vállalatá-



nál, a trösztben, a kegyelmes úrral szemben vagy otthon, a villában, saját lányával ... Minden
egyes ember élete relációk összessége.
 Valóban. De a lényeges mégis az, hogy az embert magát nem lehet kitalálni. Viszont ha

igazán mélyen és alaposan ismerem őt magát, akkor azt is pontosan tudom, hogy milyen hely-
zetben hogyan viselkedne. Ahhoz, hogy egy embert színpadra állítsak, tízszer annyit kell tudnom
róla, mint amennyit a drámában elmondok. Ez a feltétele annak, hogy az írón kívül a néző is
bele tudja a hősöket képzelni a legkülönbözőbb helyzetekbe. Azt remélem, hogy a Törtetőkben
sikerült néhány típust így megragadnom, és ezért érezték a legtöbben élőnek, mainak a darabot.

- Mindaz, amit a tipizálásról elmondott, rendkívül érdekes, de elsősorban a darab akkori
hitelét, érvényét magyarázza. Ettől még az 1941-ben jól meglátott figurákat mozgató komédia
elavulhatott volna.
 Feltéve, ha az ember olyan gyorsan változna. De mindnyájan tapasztalhattuk azt, ami

egyébként a törzsfejlődés darwini törvénye, hogy az emberek öröklött alkata nem változik
korszakról korszakra olyan radikálisan. Az általam megragadott típusok is újra megteremtik
önmagukat, akár egy következő nemzedékben is, ahol erre módjuk és lehetőségük van. Az
öröklött vonások a valóságban elég erősek.
 Kétségtelen. De azért merem hinni, hogy ezúttal többről van szó. Mert amit elmondott az

öröklött vonásokról, az jóval absztraktabb igazság, mint az, amivel a színpadon találkoztunk. Volt
önnek egy rajzsorozata: „Borostyánba fagyva". Nos, elképzelhető lenne a Törtetők hősei-nek
ilyenfajta, „borostyánba fagyott" képmása. De a színpadon ennek nyomát se éreztük. Itt a két
karrierista-figura mögött megjelent egy társadalmi struktúra is, amely kitenyésztette őket, és
lehetővé tette, hogy - legalábbis egy adott határig - megvalósítsák önmagukat. A darab bemu-
tatásakor született bírálatok ezt nagyon is pontosan érzékelték. A Reggeli Magyarország például azt
írta, hogy „az író nem prófétizál és nem hirdet világmegváltást, csak láttatja és megjeleníti remek
irodalmi eszközökkel a velejéig romlott társadalmat ..."
 Nyilván ugyanennek a felismerésnek köszönhettem annak idején a jobboldali sajtó tá-

madását. Hogy egységesen visszautasították a darabban levő bírálatot, és olyan is volt, aki
rágalmazásnak érezte a történetet.
 A nyilas visszhangot nem ismerem. De meglepett, hogy a Népszava, a baloldali sajtó

általában lelkes és elismerő kritikájával szemben elmarasztalta a Törtetőket azért, hogy „a
karikatúra nem megy át szatírába", hogy „megáll a két valóban kicsúfolni való fiatalembernél,
nem érinti a vezért, aki még ódai sorokat is kap, annál kevésbé a kegyelmest . . ." S hogy
végeredményben „gyönge, nagyon kis térre szorítkozó csúfolódásnak" érzi a kritikus a darabot.
 Azt hiszem, hogy akkor is, azóta is voltak, akik nem értették meg az erkölcsrajzban azt,

hogy itt nemcsak a „törtetőkről" van szó. Hogy számomra tulajdonképpen eredetileg is fon-
tosabb volt az igazgató, és nem éppen azért, mert ódát akartam róla írni.

Bár mostanáig sikerült az advocatus diaboli szerepét az egykori kritikusok filológiailag hite-les
véleményére hárítanom, most kénytelen vagyok „besegíteni".

- Ahhoz képest - sőt, Beniczkyhez és Csemiczkyhez képest is - nagyon kíméletesen bánt
Sulyokkal.
 Nem hiszem. Én az anamnézis-írás során azt is megtanultam, hogy az embert a maga tu-

lajdonságainak összességében kell nézni. És ez a Sulyok nem kevésbé bírálható és bírálandó
azért, mert történetesen emberi hangot használ, mert műveltebb sokaknál, vagy mert szereti a
lányát. Ettől csak hitelesebb, igazabb alakot ölt, mintha ördög-álarcba öltöztetném. Sulyok
jellemzését egészíti ki Dzsini alakja is, aki nyíltan bevallja, hogy csak a kisujját meri és akarja
benntartani a korban, a veszélyben. Nézetem és tapasztalatom szerint nagyon sok ma is az ilyen
kisujját kockáztató, a sorssal és a szemben állókkal egyezkedni mindig hajlamos kis-ember. És
az ilyenek minél feljebb jutnak, annál veszedelmesebbek. Sokszor semmivel sem
veszélytelenebbek alattomos vagy fontoskodó kollégáiknál. Csak talán még nehezebb őket



észrevenni, a maguk helyére rakni. Éppen ezért éreztem fontosnak, hogy ez a leleplezés meg-
győző, tehát hiteles legyen. És nem lehet hitelesen jellemet rajzolni egyénítés nélkül. Azt
hiszem, a darab szövegéből is kitetszik, hogy én Sulyokot akkor is, most is elítéltem. Azért
választottam hősömnek, hogy rajta keresztül pellengérre állítsam a mindenáron való alkal-
mazkodást, bemutassam a fentről és lentről való egyidejű függést .. .
 Ha messze kanyarodtunk is, azt hiszem, most jutottunk el a bevezető kérdés lényegéhez.

Meggyőződésem, hogy a Törtetőket nem egyszerűen a két karrierista öröklött vagy újjászületett
jellemének hiteles rajza teszi elevenné és maivá, hanem a jellemek egymás közti viszonyának rend-
szere. Az, hogy - mutatis mutandis - ismerősnek tetszik a Beniczkyk és Csemiczkyk működését eltűrő
és elősegítő légkör is. A többi között a Gruber mérnökök, a Schwetzek és a vezérigazgatók függése. A
jellemeket deformáló kiszolgáltatottság.

Abból, hogy Illés Endre válasz és ellenvetés nélkül hagyja okfejtésemet, azt érzem, hogy
elfogadja. Ez bátorít fel arra, hogy következtetéseimben és kérdéseimben továbbmenjek. -
Jellemek vagy o társadalom kritikusának tartja magát?
- Írói életrajzomba az is beletartozik, hogy évekig színházi kritikusként készültem a pályára.

Azután felfedeztem, hogy darabot írni még jobb, mint kritikát. A drámaíró még keményebben
bírál, de másként. A kritikusnak világosan ki kell mondani a maga ítéletét. A drámában viszont
sok mindent a nézővel kell kimondatni.

Elgondolkodtató és Illés Endre drámai oeuvre-jének kulcsaként is értékelhető ez az ok-fejtés.
Valóban, ha régebbi drámái közül például a Hazugokra gondolunk, ez az érvelés meg-
magyarázza Illésnek a jellemrajzban sűrűsödő drámaszerkesztését, és azt is, hogy a cselek-
ményben általában „megelégszik" a hősök pőrére vetkőztetésével, nem bonyolítja tovább a
katarzist létrehozó végkifejletig. Hogy jellegzetes drámaíró módszere kíméletlen, amikor az
emberi jellem torzulásait, a hazugságok eredetét és megnyilvánulását ábrázolja, de a követ-
kezmények rajzában többnyire csak „az első vérig" megy.

- Ez is azzal a szenvedélyemmel függ össze, amiről már szóltam. Hogy orvosként is, író-ként
is elsősorban a diagnózis érdekel. Egyébként van drámám, amelyben eltértem ettől a
koncepciótól. A Méregre gondolok .. .

Bevallom, hogy számomra a Méreg hősnőjének exodusa kevésbé meggyőző, mint a végki-
fejletet megelőző, remekül meglátott és motivált diagnózis. Egyébként is azt hiszem, hogy Illés
Endrének a dolog lényegét illetően igaza van: az író feladata a diagnózis. A terápia az írónál
illetékesebb és a történelmi cselekvésben hatékonyabb társadalmi erők, szervek fel-adata, és ha
a magyar társadalmi fejlődés anomáliás szakaszaiban nemegyszer meg is bomlott ez a
természetes történelmi munkamegosztás, ez inkább tragikus példa, mint eleven, követendő
norma. De ennek a problémának boncolása már túlságosan messze vezetne, térjünk vissza
inkább a Törtetőkhöz.
 Változott-e és mennyiben a komédia szövege?
 Kezdem az ősbemutatót megelőző változással. Abban az időben, mikor a dráma első fel-

vonása megjelent a Magyar Csillagban, éppen katona voltam. Már folytak a darab próbái a
Nemzeti Színházban, amikor váratlanul felhívattak az ezredirodára. Egy ezredes dühösen
közölte velem, hogy darabom megrágalmazza a magyar nemesi családokat, és ő személy szerint
ragaszkodik hozzá, hogy változtassam meg a szereplők nevét. Csak ezután tette hozzá, hogy
történetesen őt is - Beniczkynek hívják. Azt feleltem, hogy nem tehetek semmit, a darabot már
próbálják, elkészültek a plakátok is. Egyébként is két összecsengő névről van szó.. . Felelet
helyett az ezredes visszakérdezett, hogy vajon a lövészárokban kívánok-e felébredni. Kaptam
két óra gondolkodási időt és ugyanannyi eltávozást. Lélekszakadva rohantam Németh Antalhoz. Ő
már pontosan értesült mindenről, az ezredes őt is utasította. Mit volt mit tennem,, hazarohantam
és a hatkötetes Nagy Ivánból elkezdtem böngészni egy már kihalt nemesi családnevet. Így
jutottam a Czékey, s a vele rokoncsengésű Péczeli névhez.



(Az anekdota számomra egy lényeges filológiai tanulságot is rejt. Jegyzetemben nagy fölé-
nyesen felületességben marasztaltam el azt a kritikust, aki a szereplők nevét - helyesen -
Péczelinek és Czékeynek említi.)
 Így azután még a bemutató előtt lóhalálban átkeresztelt hőseim neve szerepelt az új

plakáton, a valódi neveket pedig csak a dráma újabb kiadása előtt állíthattam vissza. A történet
szimmetriáját egy újkeletű csattanó teszi teljessé. A felújítás előtt egy .Madách színházi próbán
Huszti Péter megemlítette, hogy édesapjának egy távoli rokonát, aki jelenleg Dél-Amerikában
él, ugyanúgy hívják, mint őt a Törtetőkben - Beniczky Ádámnak. Pillanatok alatt kiderült, hogy
az én egykori ezredesemről van szó. És a következő próbára egy fénykép is előkerült: testes,
kopasz férfi, ingujjban. A kép hátán szöveg: „Elnézést kérek, hogy ilyen ingujjas képet küldök,
de nem tudtam, hogy fényképeznek, lekaptak . . ." Első pillanatban arra gondoltam, hogy én is
így „lekaptam" Beniczky Ádámot, de azután rájöttem, hogy még-sem. Hiszen a fénykép a
leggyorsabban öregedő tükör. Nemcsak az anyaga, a papír sárgul, hanem maga a kép is
változik, érvényét veszti. Engem pedig a Törtetők felújítása éppen azért nyugtatott meg, mert
igazolta, hogy nem fényképet készítettem.
 A kötetben olvasott változathoz képest meglepett a darab csattanója.
- Az igazság az, hogy eredetileg három befejezést írtam. Az első és talán legmeghökkentőbb

az volt, hogy a darab végén a hősök fejére hullik a kulissza. A második, a kötetben közölt változat
szerint a kegyelmes úr már maga is elfelejtette, hogy kinek az érdekében szólt.

- Megvallom, nekem ez tetszett jobban. Ez a fenti feledékenység szerintem találóan jelezte a
jelenség általános érvényét, hogy az ilyen gesztus nem kivételes, hanem mindennapi dolog volt.

- Nekem is ez áll legközelebb a szívemhez. De a színház szempontjából beláttam, hogy az
előadott változat a leghatásosabb. Hogy nem Beniczkyről és nem Csemiczkyről, hanem egy
harmadik fiatalemberről van szó. És azért ennek a csattanónak is megvan a maga gondolati
tartalma, hiszen ez jelzi, hogy a kör végtelen. Hogy a két törtető megbüntetése után minden
kezdődik elölről.

- Meglepett, hogy annak idején volt kritikus, aki a megoldást „a happy endtől való görcsös fé-
lelemmel" magyarázta. Szerintem Schöpflin Aladárnak volt igaza, aki „igazi pompás vígjátéki
fordulatnak" érezte a poént. De azt hiszem, azért ezenkívül is akadtak kevésbé lényeges változtatások
az új szövegben.

- Valóban. De azért ezek már csak olyan „lépcsőházi kiegészítések". Az író bizonyos idő
elteltével pontosabban érzi, ha valami nem egészen az, mint amit meg akart írni. Utólag például
észrevettem, hogy Sulyok csak hivatkozik Saint-Simonra, de a darabban semmi sem bizonyítja,
hogy ez az olvasmány hatott rá. Hogy csak név marad a szövegben, ahelyett, hogy a jellemzés
eszköze lenne. Ezért iktattam be utólag két történetet.

- Feltűnt nekem egy még ennél is jelentéktelenebb korrekció. Hogy a nyugdíjpénztárnak meg-
vételre felajánlott bérház a színpadon vállalati üdülővé változott. Bevallom, ezt a módosítást a
gyengébbek kedvéért beiktatott figyelmeztetésnek éreztem. Pedig a darabnak nem hiszem hogy
szüksége lett volna ilyenfajta aktualizálásra.
 Aktualizálásra talán nem. De archaizálásra sem. És az eredetileg említett üzleti tranz-

akció a mai néző számára már semmit sem mond.
Általában tapintatlan és nem is nagyon célravezető dolog egy dráma előadásáról a szerzőt

faggatni. Ezúttal azonban nemcsak a drámaíróval, hanem kiváló színházi kritikussal ülök
szemben, s ezért megkockáztatom.
 Ön valahol Jouvet-re hivatkozott, aki szerint minden előadáson három dráma kerül elő. Az

első, amelyet az író megírt, a második, amelyet a színház eljátszott és a harmadik, amely a nézők
többségében él az előadás után. Én arra lennék kíváncsi, hogy hogyan alakult, vagy találkozott ez a
hármas a Madách Színházban.
 Úgy érzem, nagyon szerencsésen. Lengyel György nagyon jól megvalósította az „akkor

és most" ötvözetét, ezt a fontos és bonyolult rímpárt. Öröm volt - próbák közben - a munká-



ját figyelni. A figurák, jellemek hiteles kidolgozását, az egyes szituációk szorítását. Azért is
öröm volt vele dolgozni, mert úgy látszik azok közé tartozik, akik a „rendező látomása" ked-
véért nem vetik el az író látomását. Aki az íróval együtt dolgozik, és nem az írót semmibe véve
valósítja meg elképzeléseit ... Ajtay Andorról pedig elmondhatom, hogy ugyanúgy jellemez,
mint én. Ő is tízszer annyit tud az eljátszott jellemről, mint amennyi belefér az alakításba.
Ennek köszönhető, hogy minden gesztusa, kézmozdulata, elhallgatása olyan hiteles. Örültem
annak is, hogy Huszti Péter olyan pontosan beletalált a figurába. Tudta, hogyan kell hordani a
sportruhát, hogyan kell halkan is félelmetesen fenyegetni.

- Es a kritika? Mostanában újra divat szidni a kritikát.
- En csak egyetlen szót kérnék számon a kritikán. A „míves" jelzőt, amit általában dicsérően

alkalmaznak ugyan darabjaimnál, de mégis bánt, mert úgy érzem, félreértésen alapul. Nem
vagyok míves típus. Gyorsan írok, egylélegzetre. Előfordul, hogy az ige is kimarad a
mondatból. Ez semmiképpen nem nevezhető sem míves stílusnak, sem elegánsnak. Az én
legfőbb stílustörekvésem a feszültség. Tömörségre törekszem, és igyekszem túltelített mon-
datokra bízni a gondolataimat. Meglehet, hogy a petyhüdt szövegek után a kő tömörsége, a ma
divatos, folyondárstílus közegében a feszes írás csiszoltnak tűnik, de a kritikus, ebben az
értelemben, nem ítélhet valamiféle relativitás alapján.
 Az igazság az, hogy a kritikus ugyanolyan következetesen keresi a legtalálóbb megfogalma-

zást, mint az író, legfeljebb nem olyan eredményesen. Engem például nagyon megragadott az ön
stílusában a tömör fogalmi jellemzés. Amikor például a titkárnősorozás következményeiről szólva
„hölgyeink fejlett lúdságáról" beszél... Az ilyen megfogalmazás megragad a néző emlékezetében.
 Pontosan ez a kifejezés volt, ami ellen Jávor Pál annak idején tiltakozott. Szokatlannak és

túl keménynek érezte.
 Szerintem éppen szokatlanságában és keménységében van az erő.
- Csak azt ne mondja, hogy ezért „míves" a stílusom.

Búcsúzóban mit is kérdezhetnék, mint azt, hogy hogyan látja Illés Endre a magyar dráma
helyzetét. Pedig tudnom kellett volna, hogy ez nem befejező kérdés, hanem egy új interjú
kezdete. Mert Illés Endre nemcsak azt feleli, amit ilyenkor szoktak, hogy a magyar dráma nincs
válságban, hogy a bajok nem jelentik a tehetségek hiányát, vagy hogy az illetékesek nem
törődnek eléggé a magyar dráma ügyével, hanem nagyon lényeges, új problémát vet fel. Hogy a
színházak nem fogadják be eléggé az írót.
 Nem hiszem, hogy célravezető módja a drámairodalom fellendítésének az, ha a drama-

turg nyomon követi az új magyar irodalmat, és a tehetséges regényekből, novellákból akarja
kibányászni a drámát. Mert a tapasztalat szerint nem minden prózaírónak műfaja a dráma. Az
átírás, dramatizálás pedig nagyon ritkán hoz igazi eredményt. A színháznak viszont joga van,
hogy ne elégedjék meg az irodalommal, hogy színházat követeljen. És ne alkudjon meg az
irodalmi megoldásokkal. Ez azonban nem jelenti azt, hogy a közös munkából kizárhatná az írót.
Nyilvánvaló, hogy az írónak meg kell tanulnia, hogy a leírt szó hogyan lesz színházzá, meg kell
fejtenie a más számrendszer titkát. Ezért jó iskola például a drámaírónak a rendszeres
színikritikus tevékenység. De sohasem fog megtanulni valaki drámát írni attól, hogy a rendező
szinte rátelepszik, jelenetről jelenetre „kijavítja" a készülő drámát. Én nem mondom, hogy a
színház ma nem segít az írónak, hanem inkább azt mondom, hogy rosszul segít, amikor mankót
ad a kezébe. A rendező nyújtotta mankó még a legnagyobbak esetében sem hozott teljes értékű
eredményt. Gyakran lelkesen emlegetik Móricz és Hevesi együttműködését, pedig az igazság
az, hogy Móricz egyedül is megközelítette a színpad lényegét, például a Sári bíróban, de a
Hevesivel való együttes munka, a rendezői gyámkodást jelentő társszerzőség után már teljesen
elvesztette színpadi biztonságát, és nem is lett belőle igazi drámaíró. A rendező nem ülhet át az
író asztalához, mert akkor az - előbb-utóbb - átadja a helyét.



ILLÉS ENDRE: TÖRTETŐK (MADÁCH KAMARASZÍNHÁZ)
GOMBOS KATALIN (EÖRDÖGH ILONA), HUSZTI PÉTER (BENICZKY ÁDÁM)



ILLÉS ENDRE: TÖRTETŐK (MADÁCH KAMARASZÍNHÁZ). AJTAY ANDOR (SULYOK VEZÉRIGAZGATÓ)
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SZÁRAZ GYÖRGY:
A VEZÉRKARI FŐNÖK
(NEMZETI SZÍNHÁZ)
BESSENYEI FERENC
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SZÁRAZ GYÖRGY: A VEZÉRKARI FŐNÖK (NEMZETI SZÍNHÁZ)
AGÁRDI GÁBOR (HAUBRICH VÁROSPARANCSNOK), ŐZE LAJOS (BÖHM VILMOS)



SZÁRAZ GYÖRGY: A VEZÉRKARI FŐNÖK (NEMZETI SZÍNHÁZ,). AVAR ISTVÁN (KUN BÉLA)



NÉMETH LÁSZLÓ:
APÁCZAI
(VESZPRÉMI
PETŐFI SZÍNHÁZ)
SZILÁGYI TIBOR
(APÁCZAI),
SZEKERES ILONA
(ALETTA)



Jouvet rajzolja meg legtalálóbban az öntelt rendező típusát: »Ha egy darab alapján felvázol-
hatjuk a rendezői elképzeléseket, miért ne csiszolhatnánk ki a darabot a rendezői elképzelések
alapján". Ez a kellemes tévhit lassítja - többek között - a mai magyar drámák erősebb kibon-
takozását.

 I g a z , hogy a Törtetők felújítása premiersiker volt. De azért hadd kérdezzem meg, mikor lesz
új Illés Endre premier?
 Nem tudom. Ezt a drámámat is a színház „találta", választotta felújításra. Én magam

senkinek sem kínálom.
- Készül új drámára?
 Igen. Az első felvonás már elkészült.
- Nem tudom, ebben a stádiumban illik-e róla érdeklődni?
 Nyugodtan. Annyit elmondhatok, hogy az elhallgatott gondolatokról írok darabot. Arról,

hogy életünk egy része a kimondott, átélt valóság, másik része annak korrekciója. Az ember
meghosszabbítja, kiegészíti, elégtételt vesz. Amikor kijön a főnöke szobájából, az elő-szobában
már másként éli át a bent lezajlott beszélgetést. Es természetesen másként is meséli. A megtörtént
és az elképzelt valóságot szeretném szembesíteni a színpadon.

 A szembesítés a történés két síkját jelenti?
 Lényegében igen.
 Általában régebbi drámái a klasszikus szerkesztés követelményei szerint épültek. A Türel-

metlen szeretők é s az Idegen viszont már szakít a hagyománnyal, és sejthetően az új dráma is.
Fogalmazhatom ezek szerint úgy, hogy elkötelezi magát a hagyományos drámai formák megbon-
tása mellett?

- Feltétlenül. Más kérdés, hogy ezt a formabontást én nem azonosítom a divatosan értel-
mezett modernséggel. Hiszen ha közelebbről megnézzük, kiderül, hogy III. Richárd saját
tragédiájának narrátora, hogy az Odüsszeia időkezelése a lehető legkorszerűbb. De meggyő-
ződésem, hogy időélményünk megváltozott, nemcsak a jelenben élünk. A szituációk szembe-
sítése izgat, cselekedeteink forrásvidéke és deltája. S ha ennek az ábrázolása megköveteli a
hagyományos drámai formák megbontását, akkor az írói mondanivaló érdekében feltétlenül
vállalni kell.

- Melyik színháznak írja ezt a z új drámát?
- A magam eszményi színházának.
 Ilyen is van?
 Számomra a színház ihlető szerepe azt jelenti, hogy eszményi szereposztásban hallgatom

a leírt szöveget. Pontosabban, a színész nálam nem ihletője, hanem ellenőre a maga szerepé-
nek. Jelzi számomra a mondatok mondhatóságát. Színházi kritikusként megtanultam, hogyan
valósul meg a leírt mondat a színpadon. Drámaíróként viszont arra törekszem, hogy leírt
mondataim színpadra szülessenek.

Azt hiszem, a Törtetők új sikeréhez ennek a szándéknak a következetes megvalósítása is
hozzájárult. Hogy ezúttal - Schöpflin Aladár szavával élve - „olyan író szólalt meg a szín-
padon, akiből olyan feszültséggel pattan ki a szó, mint az íjból a nyílvessző, aki magas fölényben
van az anyaga felett, és éppen ezért bátran és szépen tud játszani vele." S hogy is mondta
ugyanitt Schöpflin erről a játékról? „Ha játék is, amit művel, súlyos valakinek a játéka. Az az
igazán szép, ha a súlytöbblet az író személyében van. Onnan akarva, akaratlanul szét-árad
úgyis a mű egész organizmusán, felfokozza a vérnyomását."

Illés Endre: Törtetők. Madách Kamara Színház 1969. február. Rendezte: Lengyel György, díszlet; Siki
Emil, jelmez: Mialkovszky Erzsébet. Szereplők: Ajtay Andor, Almási Éva, Huszti Péter, Balázsovits Lajos
fh., Ujlaky László, Horváth Ferenc, Gombos Katalin, Nagy Anna, Rákosi Mária, Gurnik Ilona, Gyenge
Árpád, Hajnóczy Lívia.




