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Nyomasztó képeskönyv

Az elefántember a Pesti Színházban

Mostanában újra nagy divat lett bizonyos
mondandóknak az „egészségügy"
egyszerre racionális és misztikus köpe-
nyébe való burkolása.

Nem mondhatnánk, hogy merőben új
jelenség ez a művészetben. A tipikus és az
atipikus szembeállítása már a felvi-
lágosodás és a romantika idején is kapott
ilyen vagy ehhez hasonló formát. A ci-
vilizáció belső ellentmondásai fogalma-
zódtak meg egy olyan fikcióban, amely a
mindenkori civilizációt megütköztette egy
képzeletbeli civilizációnkívüliséggel.
Gondolom, nem szorul magyarázatra,
hogy miért volt ez a maga korában
érthető, ám ma, mai szemmel gyermeteg.
Amit a civilizáció megteremtett, nem
vonható vissza. Civilizációnkívüliség
pedig nem létezik, még akkor sem, ha
civilizált szellemünkkel megpróbálunk
teremteni,

De ha már ez az ellentmondás művészi
formában egyáltalán felvetődött, ahogy a
kérdés is, a válasz is Rousseau óta
ugyanaz. „Kárára volt-e a civilizáció az
emberiségnek? - Igen." Á lényegé-ben
egyszavas válasz művészi megformálása a
mindenkori társadalom, tudomány és a
technika fejlettségétől függött. Voltaire,
Rousseau, nálunk Bessenyei a társadalmi
emberrel még csak a társadalmon kívüli
embert állította szem-be. Az atipikus
náluk szociológiai nem-
meghatározottságot vagy gyökerében
másfajta szociológiai meghatározottságot
jelentett, mint a társadalomban élő
emberé. Abban, hogy a művészetben az
atipikus ilyen formában realizálódott,
nagy szerepet játszott történetfilozófiájuk
racionális jellege.

A romantika, szakítva a racionalizmus
merev kötöttségeivel, korlátaival, a
miszticizmus felé vette az irányt. Atipikus
példaképpé a társadalomnak fittyet hányó
őrült zseni vált.

A huszadik századra a felvilágosodás és
a romantika atipikus hőse a beteg
(fiziológiai értelemben vett) atipikus
hősben jelentkezett. A vissza a termé-
szethez rousseau-i gondolata a pszicho-
analízis izgalmával, orvostudományi fél-
igazságokkal színeződött. A probléma

csak az, hogy már Rousseau-nak se volt
igaza. A felvilágosodásban a biológiailag
teljesen egészséges, csak a feudalizmus
vagy a korai kapitalizmus szociális
meghatározottságaival nem rendelkező
„vadember" került az atipikus hős pie-
desztáljára, itt viszont a beteg, a bioló-
giailag torz foglalta el ezt a helyet.

Nézzük az ilyetén való megformálást
más oldalról: a világ abszurditását már
csak úgy lehet művészileg szemléletessé
tenni, hogy a torz válik tipikussá. Ez az
esztétikai közhely az előbbi gondolat-
menet megfordítottja. A két állítás azon-
ban csak egyfelé, az utóbbi felé igaz.

A z elefántember szerzője, Bernard Po-
merance a kényelmesebb, az egyszerűsí-
tő-torzító megoldást választotta, Tette

mindezt olyannyira kommersz megfor-
málásban, amelynek már semmi köze
nincs a művészethez. Színpadi iparos-
munka csupán. A darab néhol tetszetős,
sőt, modernnek hat, csak éppen semmi
köze a társadalmi igazságokhoz, a döntő
ponton orvostudományi belügy marad.
Társadalmi érdeklődésre csak akkor
tarthatott volna számot, ha az atipikus hős
devianciája alapjában szociológiai
meghatározottságú, és ennek következ-
tében vagy ezt hangsúlyozandó pszichi-
kai, fiziológiai is. Az arány sem fordít-
ható meg: tehát a deviancia alapjában
nem lehet fiziológiai tényező, amelyhez
álcázásul némi szociológiai színezőt ad az
alkotó. A művészi megformálásnak ez
nem lehet útja. Dosztojevszkij vagy

Gáspár Sándor Az elefántember címszerepében (Pesti Színház) (Fábián József felv.)



Thomas Mann hőseinél a torz mindig
esztétikai kategóriává képes emelkedni,
míg A z elefántemberben vagy a hozzá
hasonló művekben pusztán biológiai
jelentése van.

Pomerance darabjának hőse, John
Merrick, aki a századvégi Angliában ve-
getál emberinek már nem nevezhető kö-
rülmények között, kiszolgáltatva „pro-
ducerének". Mindketten abból élnek, hogy
városról városra járnak, borzongatva a
békés polgárok idegeit az elefántember
látványával, s egyben „meg-adóztatják"
őket azért a tudatért, hogy lám-lám, ők
milyen normálisra sikerültek. Hősünket
valószínűleg elpusztítaná a népharag, ha
nem találkozna egy fiatal orvossal,
Frederick Treves sebésszel. Az orvost
nagyobbrészt szak-mai kíváncsisága,
dicsőségvágya, kisebbrészt humanizmusa
arra ösztönzi, hogy kieszközölje
szerencsétlen páciensének, hogy egész
életét egy kórházban töltse. Treves eltökélt
szándéka, hogy védencéből pontosan
olyan angol urat farag, mint amilyenek ők
maguk. Az orvos sikere a kudarca.
Fáradozása olyan gyümölcsöt terem,
amelyre senki nem számított. A
meghökkentően torz testben különleges
intelligencia, érzékenység, furcsa lelki,
szellemi gazdagság lakik. Az ifjú orvos és
a kórház nem kis dicsőségére Merrick az
angol társadalom legfelsőbb köreinek a
figyelmét is magára vonja. Áz
elefántembertől azonban „dicsőségének"
tetőpontján megvonják az egyetlen ember
társaságát, Mrs. Kendallét, aki mélyen
megér-tette és szerette a nyomorék fiút.
Mr. Merricket minden lépés, amelyet a
civilizáció felé megtett, egyre gyorsuló
tempóban viszi közelebb a halálhoz.
Frederick Treves egyre világosabban látja
műve kétértelműségét: minél sikeresebb
különös kísérlete, annál inkább megfosztja
Merricket saját legbensőbb lényétől. De
ettől - a dolog biológiai vonatkozásaitól
eltekintve - hősünket teljesen megfosztani
nem lehet. John Merrick lelkétől valójában
idegen marad a civilizáció - meg kell
halnia. Orvosát egyre kínzóbb kétségek
gyötrik munkáját illetően, nyomasztó
álmot lát. Almában a világ értékrendje
fordított. A torzak számítanak
egészségesnek - tipikusnak -, és ő az
atipikus. Víziójából felébredve tudja, hogy
bűnt követett el az elefántemberrel
szemben. John Merrick meghal - a
nézőtéren kigyullad-nak a fények.

A nyomasztó képeskönyv fedele be-

zárult. Nem véletlenül írtam, hogy ké-
peskönyv, gondolom, a rendező, Kapás
Dezső is annak szánta. Egy minden való-
ságos színpadi konfliktust nélkülöző,
leginkább novellához hasonlítható mű-vet
másképpen nem nagyon lehet elő-adni. A
hatvanas években olyannyira divatozó
narrátort ezúttal a színpad két oldalán
vetített szöveg helyettesíti. A vetített
szövegek és képek között a színpad (Rajk
László munkája) már-már puritánul
egyszerű. Középütt ravatalasztal-
fürdőkád-dobogó, szinte ez minden, néha
egy-egy szék. A képeskönyv-szerűséget
felerősíti a vakító neonkeret, ami
bizonyos pillanatokban fényorgo-
naszerűen működik, összhangban a va-
lóságos orgonával. A vetített írott kom-
mentárok, tanulságok, a harsogó zene, az
éles fekete-fehér sugárzás - mindez kevés
a drámai hatás eléréséhez. A le-
egyszerűsített igazságokat kommersz
módon közlő írót semmilyen rendező nem
korrigálhatja.

Á rendezés, a színészi munka ugyanis
mindennek ellenére fegyelmezett, ki-
egyensúlyozott, egységes, jó teljesítmény.
Az elefántember szerepében a fiatal
Gáspár Sándor kiemelkedő alakítást nyújt.
Több lehetősége volt, hogyan lehet ezt a
szerepet rosszul eljátszani. Gáspár Sándor
minden buktatót elkerült. Nincs
naturalizmus és nincs melodráma. Jó
ízléssel és arányérzékkel találta meg azt a
módot, ahogy a John Merrickben
végbemenő összes finom változást
érzékeltetni tudja. Nem akar-ja
„eljátszani" a nyomorékságot, nincs
szüksége hátborzongató maszkra, mozgá-
sával és hangképzésével jelzi mindezt,
ettől lesz hiteles, amit a színpadon látunk
tőle. Méltó partnere Treves szerepében
Hegedűs D. Géza, aki belátta, hogy a
darab valójában nem kétpólusú; még nem
láttam ilyen mértéktartóan játszani.
Játékstílusában egységes, ki-
egyensúlyozott produkciót látunk, ezért
lehet sokak számára megtévesztő.

Bernard Pomerance: Az elefántember (Pest;
Színház)

Fordította: Osztovits Levente. Rendezte:
Kapás Dezső. Díszlet: Rajk László. Jelmez:
Jánoskúti Márta. Szceníkus: Éberwein
Róbert. Makett: Laczó Kálmán. Világítás:
Vigh József. Rendezőasszisztens: Kertes
Zsuzsa.

Szereplők: Hegedűs D. Géza, Gáspár
Sándor, Kovács János, Béres Ilona, Pándy
Lajos, Deák Sándor, Prókai István, Fonyó
József, Pap Vera, Márton Kati, Bánfalvi
Ági.

KATONA ZSUZSANNA

Játszva tanítani

A Budapesti Gyermekszínház
két előadásáról

Á budapesti gyerekek nincsenek elké-
nyeztetve színi előadások tekintetében. A
fővárosban mindössze két hivatásos
együttes működik ezen a területen: a
Budapesti Gyermekszínház (általános és
középiskolás korosztály) és az Állami
Bábszínház (egészen kicsiktől felnőtte-
kig).

Szerencsére ebben az évadban több ún.
„magánvállalkozás" és más színházak
gyermekbemutatói is enyhítettek az
ínséges helyzeten (Józsefvárosi Szín-ház,
Thália Színház, Halász Judit, Novák
János, Levente Péter gyermekmű-sorai
stb). Mivel a Budapesti Gyermek-színház
az egyetlen hivatalos prózai és zenés
gyermekdarabokat bemutató szín-ház, az
ő tevékenységük mindig fontos és aktuális
problémákat vet fel a gyermekszínházi
előadások színvonalára vonatkozóan.

Idén változatos műsortervet állítottak
össze a színház vezetői. Többségében
klasszikus gyermekirodalmi feldolgozá-
sokat (Tom Sawyer kalandjai, Al í z Cso-
daországban stb.) illetve mai tárgyú gyer-
mekdarabokat választottak (Egy szív-
dobbanás fele, Pintyőke cirkusz: világ-szám!
stb.). Ebben az évadban próbálkoztak első
ízben klasszikusnak mond-ható „felnőtt-
darabok" (Shakespeare: Romeo és Júlia
című drámájának meseváltozata,
Szigligeti: Liliomfz című bohózata)
színpadra állításával is, több-kevesebb
sikerrel. A színház műsorpolitikája inkább
a felső tagozatos általános iskolásoknak, a
középiskolásoknak kedvez, de a
tapasztalat azt mutatja, a látogatók
többsége elsősorban a kisebbekből áll. Ez
a tény már önmagában is el-
gondolkodtató, ha ismét felidézzük: ez az
egyetlen olyan színházi „fórum", ahol
gyermekszínjátszásra szerződtetett szí-
nészek és szakemberek hivatásszerűen
foglalkoznak ezzel a műfaj jal.

De nézzük immár konkrétan két új
bemutatójukat: sikerült-e létrehozniuk
játszva tanító és tanítva játszó, esztétikai
értéket hordozó és a gyermekek vi-
lágképét, ízlését fejlesztő műalkotást?
Szigligeti: Liliomfi című darabját és Lewis
Caroll: Al íz Csodaorsságban című


