
rekednek, mert a tét, Albert maradása vagy
Londonba távozása Kim számára óriási.

Ennyi előkészítés, fellobbanó kis re-
ménysugarak, apró, támadó mozdulatok
után megkezdődik az Albert sorsát meg-
határozó végső párbeszéd. Sérteget és
önmagát marja, elkoptatott, rossz szóla-
mok hátára kapaszkodik, hogy fia végleg
vele maradjon. Aztán megadja magát és
föladja a küzdelmet is - ezt nem elsősorban
Rozov írta meg számára, Koncznak kell
inkább valószerűsítenie -, és bejelenti
vereségét. Még tartja ma-gát, mintha ő is
ott állana a győzelmi emelvényen, de már
fokozatosan össze-roskad. Egy életpálya
zátonyra futott, ám maradt Kimben annyi
emberség, hogy legalább mások életét ne
vigye zátonyra.

Esztendők óta figyelem Koncz Gábor
alakításait a József Attila Színház szín-
padán. Nem mindig kap olyan irodalmilag
csiszolt, pallérozott szöveget, amely
könnyedén szárnyaira vehetné a színészt.
Előfordul, hogy Koncznak kell játékkal,
ötlettel, hitellel kitölteni a szerepbeli
nagyobb hézagokat. Emlékszem például a
Húszévesekre, Berkesi András darabjára,
amelynek irodalmi alapanya-gát nem a
műves gond jellemzi elsősorban, és
amelynek alapállása, expozíció-ja is - kissé
Rozovra emlékeztetően - sokkal jobb, mint
kidolgozása. Koncz Gábor mindazt, ami
ebben a darabban csak szerény elképzelés
maradt, úgy formálta át valós életérzéssé,
belső és külső konfliktussá, küzdelemmé és
elbukássá, hogy közben a valószerűtlent
i s el tudta hitetni, a megalapozatlant
i s játékkal tudta alátámasztani. Sokat
képes a szemével, a tekintetével, egyetlen
kis hang-súlyával is kifejezni. Ezt egy
ugyancsak kidolgozatlan, kissé nyers bolgár
víg-játékban bizonyította be.
Másodpercen-ként tudott hangulatot
váltani, lebegően könnyed, majd hirtelen
elnehezülő, vak-merő és visszafogottan
szemérmes, kérkedő és meghunyászkodó
lenni.

Az a néhány rövid év, ami első szín-
padra lépése óta eltelt, reménytkeltően jól
alakult Koncz Gábor számára. Fel-adatait
gondosan érlelő és csiszoló, a színpad
igazságában hivő művésznek mutatkozott
eddig. Olyan művésznek, aki minden
bizonnyal arra is képes lesz, hogy időnként
fel-feltörő modorosságait, az egyszer már
megtalált mozdulat, hangsúly
ismételgetésének veszélyeit cl tudja kerülni.

Viktor Rozov: A futópályán, József Attila
Színház. Fordította és rendezte: Benedek
Árpád, díszlet: Wegenast Róbert, jelmez:
Witz Éva. Szereplők: Mádi Szabó Gábor,
Koncz Gábor, Kállai Ilona, Benkő Péter,
Szemes Mari, Bárány Frigyes, Kaló
Flórián.
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Beszélgetés a Meddig lehet angyal valaki?-

ről Drámaírónak, rendezőnek és a
színházielőadás minden résztvevőjének
jogos igénye, hogy a bemutató után - a
bírálatok ismeretében - szembesítse
véleményét a kritikussal. Thurzó Gábor
Meddig lehet angyal valaki? című
színművét a kritika meglehetősen
egyértelmű fenn-tartással fogadta.
Szerkesztőségünkben az író beszélgetést
folytatott Dersi Tamás kritikussal a
drámáról és az előadás kritikai
visszhangjáról. A beszélgetést Róna
Katalin vezette. A vita - és a hasonló viták -
célja nem a „visszavágás", nem is a
szemben álló vélemények közelítése.
Meggyőződésünk azonban, hogy az
álláspontok tisztázása, őszinte szembesítése
haszonnal szolgálhatja drámaíró és
kritikus viszonyának jobbítását, végső
soron a magyar dráma ügyét.

RÓNA: Néhány évvel ezelőtt Thurzó
Gábor első színművének bemutatója ide-
jén még arról folyt a vita, hogy Thurzó
elsődlegesen nem drámaíró. Most a
Meddig lehet angyal valaki? bemutatója
után egymást követték az elítélő hangú
kritikák, amelyek azonban kivétel nélkül
elismeréssel beszéltek az író mesterség-beli
tudásáról, élő, hibátlan dialógusairól,
Thurzó Gáborról, a tehetséges, gyakorlott
drámaíróról. Dersi Tamás is így kezdte
írását: „Becsülöm a szerzőt és sikerült
műveit, új darabját azonban nem
kedvelhetem. A Meddig lehet angyal va

laki? nem az igazi Thurzó Gábor író-
asztalán született."

DERSI: Elöljáróban szeretném el-
mondani, miért fogadtam el a meghívást,
miért örülök ennek a beszélgetés-nek.
Gyakori viták tárgya, hogy a premier után
nem alakul ki párbeszéd a szerző és a
kritikus között. Én viszont szükségesnek
tartom az ilyen találkozásokat. Elterjedt és
nem is alaptalan vélemény, hogy a kritikus
akkor írhat szellemesen, ha a megbírált
mű rossz. A rossz alkotás, a rossz darab
hálás feladat. Alkalmat ad a bírálónak
szellemi attrakciókra, bravúrokra. Én a
magam gyakorlatában nem vagyok híve a
szellemeskedésnek, bár mint olvasó nem
utasítom el az ilyenfajta kritikaírást. A kri-
tika igazi célja az, hogy elvi-esztétikai
alapról igyekezzék objektív értékítéletet
mondani, és ezt konkrét, szilárd érvek-kel
alátámasztani. S bár úgynevezett „le-
húzó" kritikát írni hálásabb feladat, mégis
jobban szeretem a tartalmas darabokat és
a jeles előadásokat. Különösen, ha általam
becsült szerzőről van szó. Thurzó Gábor
két drámájáról írtam korábban elismerő
bírálatot. A most bemutatott mű ezekhez
viszonyítva még több elégedetlenségre
adott okot, mint önmagában. De
hozzátenném: nem lehet mindig jót írni.
Az egészséges színházi és irodalmi
szelekcióhoz, úgy tűnik, bukásokra is
szükség lehet.

RÓNA: A darabbal kapcsolatos fenn-
tartásait megírta az Esti Hírlapban meg-
jelent kritikájában. Most szeretném, ha
Thurzó Gáborral közösen megpróbál-
nánk rátalálni a darab buktatóira.

DERSI: Előfordul, hogy az író több
művében - olykor egész életművében -
azonos problémával néz szembe. Ilyen-
kor jó értelemben vett ismétlésről és nem
önismétlésről van szó. Thurzónál ez a
hazugság tettenérése, egy történelmileg
meghatározott hazugságszövevény le-
leplezése. Ezt vállalta a Zárórában, és ezt
oldotta meg igen magas színvonalon Az
ördög ügyvédjében. Sajnos, a mostani
próbálkozás sikertelen. Nem ad újat a
korábbihoz képest, sőt messze elmarad
tőlük. A Meddig lehet angyal valaki?
esetében tehát önismétlésről, hátrafelé tett
lépésről kell beszélni.

THURZÓ: Amíg az ember ír, ki van
téve annak, hogy nem sikerül, amit c s i -
nál. Én ott tévedtem, hogy azt hittem,
újat tudok mondani a hazugság-komp-
lexumról, ami valóban mindenütt benne
volt eddigi darabjaimban. Nem gon-
doltam, hogy már mindent elmondtam
erről. A hős szintjét, konfliktusát, érték-
rendjét kell megvilágítani.

DERSI: Borbíró Géza, darabod hőse
olyan ocsmány és tehetségtelen, hogy
szinte már nincs is vele semmi probléma.
Drámai konfliktussal inkább a tehetséges
és ravaszul képmutató alakok



biztatnak. Amikor a tehetséges nem tud-ja
elviselni a nála is tehetségesebbet: kezdünk
odafigyelni.

THURZÓ: Nyilván itt vétettem el.
Szeretnék valamit elmondani, előrebo-
csátva, hogy nem a hatás kedvéért és nem
is azért, mert panaszkodni akarok. Az író
életében vannak válságos pillanatok. Olyan
pillanatok, amikor úgy érzi, hogy önmagát,
az életét mentheti meg, ha ír. Úgy is
fogalmazhatnám: ilyenkor „kiírja magából"
személyes gyötrelmeit. Ahogy ezt már
valahol egyszer megírtam, sok évvel ezelőtt
a berlini Collegium Hungaricum
könyvtárában egy kócos fiatalember -
Keresztúry Dezső - azt javasolta: azért írj,
hogy megmentsd vele a lelked üdvösségét.

DERSI: Amit Thurzó mond - lefegy-
verző. Emberileg hat rám, viszont mint
kritikus csak azt mondhatom: amikor a
nézőtéren ülök és figyelek, minderről alig
vehetek tudomást. A háttérről csak a baráti
kör tudhat. Ha én ehhez a körhöz
tartoznék, nem írtam volna kritikát a
Thurzó-darabokról.

THURZÓ: Nem felmentést kértem,
csupán igyekeztem megmagyarázni, mi
kelthette azt az érzést, hogy a darab nem
az én íróasztalomon született. Nem az
elismerő hang hiánya kedvetlenít el, csak a
meg nem értés, a félreértés. Állandóan
bennem motoszkál a kérdés: mi lehet az
oka? Miért látja például Rideg Gábor, hogy
- idézem - „ ... mindezeket egy
meghökkentő logikai bakugrás és az
előzmények alapján lélektanilag is nehezen
hihető eszmei tanulság tetézte be."

RÓNA: Vajon hitelesen eljuthat-e
Borbíró Géza egy olyan helyzetig, hogy
kimondja: mindig gyűlölte Goór Lajost?

THURZÓ: Egymás után érik a csa-
pások, egyre jobban kicsúszik lába alól a
talaj. Az ország őt ünnepli, és ebbe is
beleszól Goór; „éppen most kellett meg-
halnia", ráadásul a barátok, a főiskola és a
minisztérium nevében és neki kell
búcsúztatnia. Ezt tetőzi be a legnagyobb
csapás; Borbíró nagy gyűjteményes tárlata
mellett a sufniban kiállítják Goór Lajos
műveit. Ez már mindennél több,
következhet a grandiózus elszólás.

DERSI: De mi jött le ebből a néző-
térre? Nem voltak csapások. Borbíró
kiborulása szinte elképzelhetetlen. Ma nem
így hazudnak. Másképp, bonyolultabban,
ravaszabbul.

THURZÓ: Be kell vallanom, a második
előadás óta a színház tájékára sem néztem.
A kritikák után nem volt kedvem hozzá.

DERSI: A közönség szereti és szeretni
fogja a darabot. Az író bement a siker-
utcába. Szükségesnek tartom megjegyezni:
ez önmagában nem baj, sőt. A kérdés az,
hogy milyen a siker? Azt hiszem, ez most
nem szerencsés.

THURZÓ: Mondjam azt, hogy nem

örülök a közönségsikernek? A táblás há-
zaknak, a tapsoknak? Hát persze, hogy
örülök. De Az ördög ügyvédje sikerének
jobban örültem. Ami pedig tulajdon-
képpen zavarba hoz ma is, az a Hátsó ajtó
egyöntetű kritikai és közönségsikere. Én
ott éreztem mindazt, amit most a
szememre vetnek - az ügyeskedést, a fe-
lületességet, a rutint. A Meddig lehet
angyal valaki?-nél nem. Egy biztos: ha
nem is tartom legjobb írásaim egyikének,
megtagadni sohasem fogom.

RÓNA: Minden színházi előadás elő-
készítésében jelentős szerepe van a dra-
maturgnak, hiszen elsődlegesen, még a
rendező előtt, ő képviseli a színházat.
Thurzó Gábort a Vígszínház, illetve a
Pesti Színház háziszerzőjeként tartják
számon. Sok vita folyt akörül, helyesek-e
az ilyen kapcsolatok. Úgy érzem, fel-
tétlenül, és azt hiszem, Thurzó Gábor is
ezt vallja. Bizonyítékul hadd idézzem egy
korábbi nyilatkozatát: „A legnagyobb
segítséget az jelenti, hogy az ügy
érdekében nem kímélnek, nem kímélik írói
érzékenységemet. Ez az igazi segítség,
ezek a kemény, konok viták, a kéz-irat
átadásától egészen a premierig, mert ebben
a kollektívában mindvégig teljes hittel
dolgozunk a darabon." Így volt ez a
Meddig lehet angyal valaki? esetében is?

THURZÓ: A magam részéről nem tu-
dom másképp elképzelni a drámaírást,
mint egy hasonló gondolkodású, hasonló
ízlésvilágú környezetben. Mégis érzékeny
pontot érintett. Amikor átadtam a darabot,
az volt a feltételem, hogy a rendezővel
kettesben kívánok dolgozni. Tudom,
rendkívül rosszul állna, ha éppen én, aki
hosszú ideig dramaturg voltam,
tiltakoznék a dramaturgi munka el-len.
Szerettem volna pontosan azt elmondani,
amit el akartam mondani. Nem akartam
vállalni a kínlódást, az agyonszervezést, az
agyontanácskozást.

RÓNA: És ha újrakezdhetné, akkor sem
vállalná?

THURZÓ: De, azt hiszem, igen.
DERSI: Remélem, hogy a kritika, sőt

talán ez a beszélgetés is segíti Thurzót a
további munkában, és legközelebb igénybe
fogja venni a dramaturg nélkülözhetetlen
segítségét.

THURZÓ: Most én szeretnék egy kicsit
visszatérni a kritikára. Az ember nem
dicséretet vár, különösen akkor, ha maga
is érzi, hogy nem jót írt. Képzeljék el,
most innen kilépek az utcára, valaki
szembejön - az olvasó, a néző -, és azt
mondja: nagyszerű, csodálatos novelláját
olvastam vagy darabját láttam. En pedig
tudom, hogy egyáltalán nem volt
csodálatos. Hát nem ez kell.

RÓNA: Két kritikát említett, amelyek
azért fájóak, mert igazak, mert azt
mondják ki, amit az író is érez. Az
egyikben arról volt szó, hogy nem tudjuk

meg valójában, ki is Goór Lulu, a má-
sikban arról, hogy jellegében, hangulatá-
ban két előadásra esik szét a szöveg.

THURZÓ: Gyárfás Miklós azt írta a
Tükörben, hogy két előadást látott. Az
egyik színdarab egyszemélyes mű, Angéla
drámája, de nincs körülötte a világ, a
másik több személyes dramaturgia. Be-
vallhatom, nekem ez a kritika fájt. Gyár-
fásnak mindenben igaza volt. Magamba
kellett néznem. Gyárfás különben írt egy
nagyszerű cikket az ÉS-ben: Számtan vagy
matematika. Gyárfás tudja: az író mindig
ugyanolyan hittel alkot, anélkül, hogy
tudná, mikor ír „számtant" és mi-kor
,,matematikát". A másik „fájó" kritika
Koltai Tamásé volt a Népszabadságban.
Koltai rátalált valamire, amit én is
hiányoltam, és amit senki sem keresett a
darabban. Őt - mint írja - az érdekelte,
hogy ki volt Goór Lajos. Saját magamnak
sem tudnám megfogalmazni a választ, bár
én is ezt kutattam. Ezt szerettem volna
megírni, és tudom, hogy ez hiányzik a
darabból.

DERSI: A gyakorlat kell, ezzel én tel-
jesen egyetértek. Az ördög ügyvédjében a
püspök fogadja Vizniczey prelátust. Ahogy
Thurzó a látszólagos egyetértés
hangulatából átmegy az elutasítás, a sze-
retetteljes, de kérlelhetetlen korrekció at-
moszférájába, remek írói gyakorlat.
Ugyanakkor elsőrendű drámai funkciója
van. Ezt hiányolom én itt. Van fáradt
gyakorlat is; ez a rutin. Amikor a mes-
terségbeli tudás nem igazi gyakorlatot,
nem igazi drámai funkciót szolgál, a kri-
tikus és a néző is elkedvetlenedik.

RÓNA: Egy másik kifogás a darabra
vonatkozóan az volt, hogy Thurzót túl-
ságosan is elfoglalta, hogy a Vígszínház
egy-egy színészére írja darabját.

THURZÓ: Színészre írni veszélyes?
Nem hiszem. Bár néha valóban csábító
gondolat, hogy az ember túlságosan rá-
hagyatkozzék a színészre. Számomra
rendkívül fontos, döntő volt ez az in-
kriminált Bullaszerep. Es úgy érzem, ezt
sikerült megírnom, még azon az áron is,
hogy - mint itt már elhangzott - nem írtam
köré darabot. Valószínűleg így van, de azt
mindenképpen tagadom, hogy ettől a
színészben gondolkodástól lenne hígabb,
felületesebb a darab. Ha nincs ellene
kifogás, egy kicsit példálóznék. A
szenteknek van kegyelmi állapotuk.
Amikor felemelkednek, és egyszer-re
elkezdenek röpülni a levegőben, vagy
stigmákat kapnak. Az írónak is vannak
ilyen kegyelmi pillanatai. Inkább úgy
mondanám, ilyen kegyelmi állapotban ír.
Es elképzelhető az, hogy amikor a nagy
dialógust Bulla-Páger minden szennyet
megsemmisítő párjelenetét írtam, nem
éreztem magam kegyelmi állapotban?


