
típusok összefüggésében. Az epikus drá-
mában például merőben új értelmet nyert
a cselekménymozzanatok szerves
kauzalitása, az abszurd dráma a konflik-
tusnak személyekben való megtestesülé-
sét kérdőjelezte meg, és az olyasféle
alkotások, mint Ariane Mnouchkine
vagy Robert Wilson színpadi
kompozíciói a hagyományos dramaturgia
felől meg sem közelíthetők. (Más kérdés,
hogy nem közelíthetők meg a
hagyományos dramaturgia ismerete
nélkül sem. Sajátos törvényszerűségeiket
csak akkor fedhetjük fel, érthetjük meg,
ha tudjuk, mely törvényeket hagytak
figyelmen kívül. Az alapkérdésre: vállalt
mondandójuk-hoz valóban adekvát
formát választottak-e, csak akkor
felelhetünk, ha előzményeik és
ellentéteik között is eligazodunk.)

Bertha Bulcsú azonban ízig-vérig
realista szatírát kívánt írni, napjaink
sűrűjéből merített konfliktussal, felis-
merhető típusokkal, melyekben közöt-
tünk járó kortársak lényeges vonásai
nagyítódnak fel. De ha más formát vá-
laszt: az előbbiek értelmében akkor sem
vélném fölöslegesnek, hogy akár innét,
Magyarországról és saját íróasztala mel-
lől is képzeletben abszolválja a műsor-
füzetben általa említett tanfolyamot,

Bertha Bulcsú: A fürdőigazgató (miskolci Nemzeti Színház). Péva Ibolya és Kulcsár Imre
(Jármay György felv. )

George Pierce (és nem Percy) Baker
professzor drámaírói szemináriumát, 43
évvel a szóban forgó tudós halála után.
„Sok baj éri az embert az életben, a dra-
maturgiai stúdium kényszerű kihagyása a
legkisebbek közül való ..." - jegyzi meg
szellemes iróniával Bertha. Valóban
elhanyagolható malőr ez köztársa-sági
elnöktől kéményseprőig az emberiség
99,999...%-a , valamennyi tényleges és
potenciális színházi néző számára. Az
emberiség egy töredéke azonban nehezen
nélkülözi a szóban forgó stúdiumot:
nevezetesen a drámaírók, akik általában
önként, külső kényszer nélkül választják
ezt a pályát, és ugyancsak nem
„kényszerűen" szorulnak rá, hogy „ki-
hagyják" a hozzá tartozó szakmai fel-
készülést.

A szabályok betartása önmagában nem
üdvözít; nem bizonyos, hogyha Bertha
Bulcsú, esetleg a színház segítségével,
tisztáz magában néhány alapvető drama-
turgiai kérdést, hibátlan drámát írt volna.
Meglehet, hogy a számára újszerű, szigorú
korlátozások elfogadása bénítóan hatott
volna fantáziájára, amely így -- a szöveg
jónéhány üde, vonzó passzusa jelzi -
szabadabban szárnyalhatott. Ha így
történik, valószínűleg kiderült volna, hogy
Bertha Bulcsú nem drámaírói alkat. A
született drámaíró fantáziáját ugyanis a
műfaj speciális korlátai - melyek a
legbontottabb, látszólag legkötetlenebb
mai színjátéktípusokban is valamilyen
módon érvényesülnek - általában
felszabadítják; a műfajok közül a drámára
a legérvényesebb a régi szép mondás:
teher alatt nő a pálma (ha valóban pálma).
Ezért ha Bertha Bulcsúban valóban
lakozik kedv és hajlam a dráma-írásra -
amit szívből remélek -, akkor a tudatosan
vállalt műfaji fegyelem már A
fürdőigazgatónak sem lett volna ártalmára.

*

És most, bármily röstellnivalóan
könnyűnek érzem is a feladatot, mégis fel
kell tennem azokat a bizonyos alapkérdé-
seket a drámával kapcsolatban, már csak
azért is, hogy jegyzeteimet azok is meg-
érthessék, akik a művet nem ismerik.

A fürdőigazgató az új gazdasági mecha-
nizmus Magyarországának egy reális
visszásságát kívánja leleplezni. Kölcsön
vehetjük Bertha tömör megfogalmazását:
,,... sok vezető a saját túltengő
fantáziájának és morális gátlástalanságá-
nak áldozatává válik. A cél nem mindig
szentesíti az eszközt." Ez a közismert

SZÁNTÓ JUDIT

Szükség van-e ma Baker
tanár úrra?

A fürdőigazgató Miskolcon

Bertha Bulcsú (és a miskolci színház
dramaturgiája) könnyűvé, már-már szé-
gyenletesen könnyűvé tette a bíráló
dolgát. A fürdőigazgató, a méltán nép-
szerű, kitűnő prózaíró és publicista első
színpadi műve, annyi alapvető dra-
maturgiai szabályt hág át, hogy a bíráló-
nak jóformán elég, ha kérdez; a látottak
puszta felidézéséből már kikerekednek a
válaszok.

Igaz, e kérdések nagy részét manapság
nem divat feltenni, és seregnyi érdemes
modern drámával kapcsolatosan nem is
indokoltak. A hagyományos kategóriák,
mint a konfliktus, az antagonisták pontos
meghatározása, az akarati törekvések
vörös fonalának kimutatása, a szereplők
hierarchiája, a főcselekmény és az epizó-
dok viszonya stb. erősen módosultak vagy
épp értelmüket vesztették az epikus
dráma, az abszurd, a happening, a totális
színházi kísérletek és egyéb színjáték-



tendencia ölt testet, az író szándéka sze-
rint, a darabbéli fürdőüzem igazgatójában,
Pap Gedeonban. Vele kerül szembe, ahogy
az hagyományos realista szatírában illik,
az antagonista, a fővárosból jött főhatósági
ellenőr, Bódis Imre. A frontok
egyértelműnek, világosnak látszanak.

Bertha írói kvalitásait, sémáktól ódz-
kodó emberismeretét dicséri, hogy kerülni
kívánta a tételszerű, dimenziótlan
jellemábrázolást. Pap Gedeon nem bíró-
sági krónikák arc nélküli negatív hőse,
hanem nagyratörő, nagystílű vezető, aki
úgy tud beszélni a távoli jövőről, mintha
már két lábbal benne járna. A fő-revizor
sem makulátlan jellemű, puritán
arkangyal, hanem esendő kis ember, aki a
vidéki kiküldetést, hivatali teendőit
gyorsan letudva, kellemes kiruccanássá
szeretné változtatni, ha már egyszer
huszonnégy órára kitörhet saját főrevizora:
a főrevizorné hatóköréből. Mind-két
figurát maradéktalanul el tudnók fogadni,
ha Bertha következetesen formálná meg
őket, és ha találkozásuk drámaivá válnék.
Sajnos azonban mindketten csak addig
élnek, ameddig az író - levegősen,
finoman, szellemesen - exponálja őket.
Egészen kiemelkedő az első jelenet: Bódis
és Ancsa restibeli találkozása, a kis revizor
felajzott belelendülése a nagy kalandba.
Bertha hitelesen és érdekesen készíti elő
Bódisnak a konfliktusba való
belegabalyodását. Ha-marosan megtudjuk:
a várt sima, gyors rutinmunka helyett
panamahálózattal, kész csődtömeggel
szembesül majd, ő, aki már futna
találkájára a Fehér Ló vendéglőbe, s onnan
Ancsa „külföldi sárga" színű
brokátpaplanja alá. Vajon mit fog tenni
Bódis Imre, hogy a közép-korú kecske is
jóllakjék, de a becsület is megmaradjon?

A következő jelenetben Pap Gedeont
ismerjük meg, méghozzá in medias res,
tüstént nagystílű manőverezés közben:
kifelé egy költséges-látványos gesztussal
megvédi a pénztárosnő s vele a fürdő
becsületét, hogy aztán, intim körben,
rögtön kiderüljön: nagyon is tisztában van
a lány mulasztásával. Halljuk továbbá
nagyratörő, végső soron nem ellenszenves
álmait, melyek egybeesnek a közösség
érdekeivel, akkor is, ha az ő számára is
hasznot-dicsőséget hoznak. Másfelől
nyilvánvaló: egy főellenőrt nem azért
fizetnek, hogy együtt álmodjék az
ellenőrzöttekkel. Vajon mit tesz majd
álmai megvédése érdekében Pap Gedeon?

Ám e sikerült expozíció után a cselek-
ményszálak egyszer csak összekuszálód-
nak, elmosódik a jellemek fókusza. Ha
nem hihetünk Pap Gedeon álmainak
őszinteségében - a figura nem érdekes
többé. Ha viszont őszinte, de az álmok
felé vezető utat, a jelen állomásait ilyen
tehetségtelenül, mindennemű szakmai
rátermettség híján járja (lásd a nem létező
G-épület és a lyukas medence históriáját),
akkor egyszerűen tökfilkó, akinek helyébe
az író céltáblájául kinevezőit kellene
állítani. A nagystílű álmodozás
szimpatikus jellemvonás, bizonyos ön-
zetlenséget is feltételez, noha természe-
tesen párosulhat mulasztásokkal, a jelen
egyes kérdéseinek elhanyagolásával, a
Bertha említette gátlástalansággal. Ennél a
Pap Gedeonnál azonban másról van szó.
Aki ma nem képes egyetlen használható
úszómedencét felépíttetni, az - ha ép
drámai eszénél van - nem hiheti alkal-
masnak magát egy majdani, világszínvo-
nalú fürdőkombinát megteremtésére. Úgy
tűnik, Bertha két típust kevert össze
hősében: azt, akit bevezetőjében ígér és az
expozícióban fel is vázol - a nagy-stílű,
gátlástalan álmodozót -, és a cselekmény
további részében ágáló haszon-leső, piti,
tehetségtelen kis neppert, aki csak
korrumpálással tudja magát fel-színen
tartani. Így aztán Pap Gedeon két figurára
esik szét, és cselekvései is elvesztik
logikájukat.

Érdekes lenne, ha most kimutathatnánk:
Pap Gedeon mint drámahős szkizofréniája
miképp ferdíti el Bódis Imrével való
konfliktusát. Ezt a hálás kritikusi feladatot
azonban nem végezhetjük el, mivel Pap
Gedeon nem kerül konfliktusba Bódis
Imrével. Bódis Imre ugyanis két, exponált
drámai célja közül egyik iránt sem mutat a
továbbiakban igazi érdeklődést. Revíziót
kellene végrehajtania, ehhez azonban, a
jelek szerint, nem ért. S ez egészen más,
mintha egy-szerűen és jó okkal sietne,
hiszen az időt láthatóan nem sajnálja.
Csakhogy a lényeg kitapogatása helyett
részletkérdéseken akad meg, majd
lelkesen demonstrál egy matematikai
szabályt, akárha Pataki Ferenc helyett
érkezett volna vendég-szereplésre, és a
siker úgy kielégíti, hogy úgy véli : mára
eleget dolgozott. És ha mégis azt hinnők,
hogy valójában a Fehér Lóba siet,
hamarosan végleg kiderül, hogy nem
rendelkezik ezzel a drámai mentséggel
(más szóval: pusztán csak rossz revizor,
mint ahogy Pap Gedeon pusztán csak
rossz fürdőigazgató). Belibben három
igencsak provin

ciális, népszínműből szalajtott grácia,
étellel-itallal, és Bódis, mint a népmesék
idősebb fiúi, végképp feledi mindkét
drámai célját: részegre eszi-issza magát,
és hagyja, hogy egy „semleges" ágyba
tuszkolják, ahol, legjobb tudomása szerint
nem várja se dosszié, se Ancsa. S ezzel
Bódis Imre elvesztette minden drámai
érdekességét.

Mert az, hogy Pap Gedeon szerint ez a
letaglózott ellenfél még képes férfiúi
sikerélmények kivívására, és e célból épp
Ancsát küldi be hozzá, aki viszont,
heveny és kiszámíthatatlan hisztérikus
rohamában mindent leleplez Bódis előtt -
merőben drámaiatlan véletlensorozat,
idegen mind a konfliktustól, mind a jel-
lemektől, Igaz, hogy nincs is tényleges
befolyással a kifejletre. Bár a zárójelenet
meglehetősen zavaros, és a szimbolikus-
nak szánt vadőr dúlása eltereli a figyel-
met a főszereplőkről, úgy tűnik: Bódis
Imre mégsem fogja leleplezni Pap Ge-
deont, és minden marad a régiben. Hogy
miért is? Talán csak azért, hogy a revizor,
ezúttal az író szócsöveként, elmond-hassa
a rezignált zárómondatot: minek itt rendet
csinálni - hiszen itt rend van! ... Amely
lázadó, keserű, de pozitív töltetű
gesztushoz Bódis Imrének semmi joga.
Bertha Bulcsúnak joga van hozzá. Ám A
fürdőigazgatótól függetlenül.

Hadd tegyem még hozzá: a cselekmény
fővonalának tisztázatlansága, hor-
dozóinak következetlen jellemrajza miatt
elburjánzanak a mellékes motívumok s
önmagukban érdekes epizódok, epizo-
disták öncélú színfoltokká válnak, holott
egy szervesen átgondolt cselekményben
mind megkaphatnák a maguk profilját és
funkcióját. Vonatkozik ez a vadőr már
említett figurájára csakúgy, mint a haj-
dani „közös éneklés" emlékét nosztal-
gikusan melengető gondnokra, a min-
denkinél bölcsebb és gyakorlatiasabb ex-
apáca büfésnőre, vagy akár a búvárokra,
akik szolgálhatnák egy reális szituáció
frappánsan groteszk túlfokozását is,
ahelyett, hogy belépéseikkel a művé-
szietlen zűrzavar benyomását keltenék.
Mellesleg: szerepeltetésük jó példa a
drámai szervezés átgondolatlanságára.
Első fázis : Pap Gedeon, mulasztása el-
kendőzése céljából, búvárokat rendel.
Második fázis: valóban megjelenik két
búvár, de egy idő múltán kiderül, hogy
ezek egészen más búvárok, akik Pap
óhajától függetlenül, egészen más ügy-
ben bukkantak fel. Harmadik fázis: Pap
átkapcsol és saját céljaira óhajtja fel-
használni őket, de most már egészen



más célokról lenne szó, mint korábban.
Negyedik fázis: a búvárok rá se rántanak
az ajánlatra, csak saját kontójukra
búvárkodnak tovább. Néző legyen a
talpán, aki ebben eligazodik, és ha mégis
sikerülne, akkor csak egy túl-dimenzionált
díszítő epizódra vesztegette figyelmét.

*

Ha a miskolci színház dramaturgiája el-
mulasztotta a készülő, majd az elkészült
szöveg figyelmes gondozását, nem segített
a néző elé kerülő változaton Beke Sándor
rendezése sem. Itt valóban alkotó rendezői
hozzájárulásra lett volna szükség, amely,
valamilyen határozott állás-pont
végigvitelével, legalább megkísérli
leplezni a szöveg következetlenségeit,
fogyatékosságait, és ha egyértelmű hely-
zeteket és akarati vonalakat nem teremthet
is, legalább felerősít valamilyen szálat,
tendenciát. Ez nem történt meg, sőt, az
előadás csak fokozza a rendezetlenség
benyomását, a főhősök jellemtörései még
kiáltóbbak, az epizodisták függetlenülése
még harsányabb, az átgondolatlanság a
színpadi kompozíción is egyre inkább el-
hatalmasodik. Csak Gyarmathy Ágnes
bravúros színpadképe - a fürdőkombinát
fejtetőre állított, színpompás délibábja -
hangsúlyozza, szuverén eszközökkel, az
író eredeti mondanivalóját, önmagában
roppant hatásosan, de meglehetősen
magára hagyva.

Kulcsár Imre elragadóan exponálja
Bódis alakját; az első jelenetben való-
sággal csehovi figurát teremt, és a nézőt
különleges színházi élményre készíti fel.
Dicséretére válik, hogy az exponált jellem
körvonalait a későbbiekben is össze tudja
tartani, mintegy állandó készenlétben arra,
hogy fejest ugorjék egy konfliktusba,
amelyet az író nem dolgozott ki. Pap
Gedeon alakja nem ihlette hasonló alkotó
teljesítményre Csiszér Andrást. Merev,
száraz, fantáziátlan játéka legföljebb azért
méltánylandó, mert sem-milyen irányba
nem billenti cl a figurát: nem érzékelteti
sem a lángoló fantaszta, sem a kisstílű
csaló végletét, és így nem indítja a nézőt
olyan kérdésekre, melyek végül is válasz
nélkül maradnának. Péva Ibolya vonzóan,
kitűnő részletmegfigyelésekből építi fel
Ancsa önmagában jól elgondolt, hiteles
légkörű alakját; első jelenetében
egyenrangú partnere az író-nak és
Kulcsárnak, s a másodikban is mindent
elkövet, hogy az elnagyolt, és drámailag
esetleges leleplezési számot hitelesítse. A
többi színészi teljesítményt

elemezni méltánytalan lenne. Előre gyár-
tott elemekből épülnek itt fel szokvá-
nyosan színes kabinetalakítások, melye-
ken érződik, hogy létrehozóik nem ta-
lálják helyüket a dráma egészének vér-
keringésében.

*

Lehet, hogy Bertha Bulcsú megharagszik
a kritikusokra, és hosszú időre vagy épp
végleg elfordul a színpadtól. Fájdalmas
lenne, ha így alakulna, de a kritikusok,
úgy érzem, nem vádolhatják magukat.
Beérhették volna azzal, hogy néhány
udvarias, semmitmondó frázissal térnek
napirendre a mű fölött, s az első darabtól
szinte kötelezően elvárható technikai
járatlanságokra legfeljebb utalván,
mindenekelőtt a kétségtelen erényeket: az
élet- és emberismeret egyes elemeit, a
friss, igaz és költői dialógusrészleteket
hangsúlyozzák. Csakhogy a szóban forgó
erények egyelőre inkább Bertha Bulcsú,
az ismert, kiváló tehetségű író és nem
Bertha Bulcsú, a kezdő drámaíró erényei.
Nem biztos, hogy Bertha Bulcsú - ha nem
vesztette el végképp a kedvét - későbbi
drámáiban eléri más műfajokban
meghódított színvonalát; nem biztos, de
legalábbis elképzelhető, és főképp :
hallatlanul kívánatos. És ha a kritikák
helyett inkább saját első drámájára
„haragszik meg", és mégiscsak beiratkozik
Baker professzor kurzusára, akár csak
azért, hogy az ott tanultakat aztán rendre
elvesse - akkor ő is, mi is csak nyerhetünk
egy mérkőzésen, amelynek A fürdőigazgató
csak bemelegítő edzése volt.

Bertha Bulcsú: A fürdőigazgató (miskolci
Nemzeti Színház)
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MIHÁLYI GÁBOR

Görögöket játszani

Aiszkhülosz és Euripidész Pécsett

Az utóbbi időben örvendetesen megnőtt
az érdeklődés a klasszikus görög tragé-
diák iránt. Különösen vidéken és főleg
fiatal rendezők kísérleteznek hazai szín-
padokon ritkán vagy soha nem játszott
görög drámák bemutatásával. Megpró-
bálnak visszamerészkedni a drámairoda-
lom kimerítettnek hitt, már alig járható
tárnáiba, hátha nekik sikerül eddig még
fel nem fedezett aranytallérra bukkanniok.
Meg így elkerülhetik a közismert
klasszikusok színreállításának nagy hen-
dikepjét, hogy ne kelljen küzdeniök a
korábbi híres előadások emlékével.

De talán ennél mélyebb okai is vannak
ennek a görög reneszánsznak. A közvetlen
találkozás élménye a mai és tegnapi
Görögországgal. Magamnak is, amikor
Görögországban jártam, egy életre szóló
élményem lett az az eddig inkább csak
ésszel tudott, de most közvetlenül átélt
felismerés, hogy az egyén személyiségé-
nek tisztelete, a humanizmus gondolata,
szépségeszményünk mind itt szüle-tett; itt
bontakozott ki a barbarizmussal szembeni
küzdelem. Érzékeljük: töret-len az ív
régmúlt és a ma között. Rendezőink
joggal gondolhatják, hogy a poliszvilág
egyszerűbb, áttekinthetőbb viszonyai közt
fogant görög tragédiák vagy komédiák
segítségével közvetlenebbül szólhatnak
korunk túlságosan összetetté vált, nehezen
belátható ellent-mondásairól, hogy a
vonatkoztatás és leegyszerűsítés
eredményeként bonyolult igazságok is
ábrázolhatóvá válnak.

Azonban - hogy tárnahasonlatunknál
maradjunk - ezekben az elhagyott jára-
tokban már réges-régen leszerelték a
világítást, s a sötét folyosók útvesztőiben
könnyű eltévedni. Peter Brook joggal
beszélt arról, hogy minden valóban
jelentős dráma mélyén ott a „secret play",
a titkos darab; a rendezés nagy feladata,
hogy megtalálja ezt a titkos darabot, és
megfejtse rejtélyét. Ez a „rejtvényfejtés"
azonban nemcsak mű-vészi intuíciót,
hanem alapos filológiai ismereteket is
kíván. Színházi szakembereink azonban -
tisztelet a kivételnek - némi megvetéssel
tekintenek a filológiára, mint valami,
filoszoknak való, művészet-


