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A meghatódás felesleges

Mégis, kinek az élete?

Elsősorban tudomásul kell vennünk, hogy
Brian Clark darabja valóban köz-
érdeklődésre tarthat számot, végül is
egyikünknek sem mindegy, hogy ki és
miképp rendelkezik életünkkel, van-e va-
lakinek rajtunk kívül beleszólása abba,
amit teszünk - ha a játék szigorúan véve is
csak a saját bőrünkre megy. Főképp akkor,
ha a túloldalon, döntésünkkel szemben,
már nem valaki, hanem mint jelen esetben
is, tudomány és jog szövetsége áll,
amelyet mint Clark hőse is - épp saját
halála érdekében -, ki akarunk cselezni, s
így igen nehéz és bonyolult manővereknek
nézünk elébe.

Clark technikás és rafináltságtól nem
mentes szerző, darabja olyan ügyeket
érint, amelyeket tanácsos végiggondol-
nunk, hisz e történet legnagyobb ereje
aktualitásának többrétűségében rejlik. A
halálhoz való jog kérdése valóban minden
élőt érinthet, kezdve a kérdés diva

tos, tudományt alapító szakíróitól, az
orvosokon át nem utolsósorban a bete-
gekig.

Meghalni - manapság, legalábbis
Európa környékén - kórházakban szokás,
s túl ezek anyagi okokból eredő eset-leges
elviselhetetlenségén, itt van még beteg és
kórháza, beteg és orvosa cseppet sem
érdektelen viszonya. Az az első-sorban
szakszerűségre épülő viszony, amelyet
Clark is oly méla undorral emleget, s
amely ellen fellázadtak már nem-egyszer
a betegek, de fellázadt már a pszichológia
is, létrejött az antipszichiátria. Bizonyos
ideje, s itt nem áll módunkban a kérdés
történeti tárgyalása, az embereknek
elegük lett abból, hogy megbetegedvén
nem egy másik emberrel kerülnek
szembe, aki gyógyít, ha-nem a
szakértelem egy élő és személytelen
esetével. A betegeknek elegük lett a
betegséggel járó stigmatizáció folyama-
tának következményeiből, megelégelték
azt a kedélyesen elviselhetetlen bánásmó-
dot, amely ha lehet, még tovább betegít.
De némelykor fellázadnak már maguk az
orvosok is, egyeseket aggasztani látszik a
kórházak szelleme, mondván, e helye-ken
betegségeket és nem betegeket gyó-
gyítanak. Ugyanis nem bizonyos, hogy
ami jó a betegség ellen, az feltétlen hasz

nára van az embernek, akiért minden
történik. Clark hőse épp e két szempont
éles elválásának áldozata, ő béna és meg
akar halni, s minthogy béna, de életképes,
ezért orvosai életben akarják tartani.

A kórház tehát elég különös épület, s ha
fel is tesszük, hogy feltétlen a betegség
ellen való, be kell látnunk, hogy ez nem
garancia minden esetben arra, hogy a
személyért is van. A betegség ellen fel-
vonultatott gépek életformát diktálnak, s
ha a betegségtől független még létező ép
ember tiltakozni kezd, úgy igen gyorsan
kínos helyzetbe kerül. Magyarul: egy
kórházban betegnek lenni vagy mondjuk
haldoklani csak úgy lehet, ha a beteg a
legmesszebbmenőkig figyelembe veszi a
kórház előírásait, igényeit, maximálisan
alkalmazkodik azokhoz, holott állítólag a
kórház épült a betegért. Alkalmazkodni
kell mindenhez, ami a betegség ellen
történik, a kórház nem ér rá arra, hogy
magával a beteggel foglalkozzék, épp elég
baja van a betegséggel. Az orvosok
valóban szakemberek, kik egy-egy szerv
optimális működését biztosítják, de a
beteg mégsem azonos szervei-nek
összegével. (Ne essék félreértés. Sem-mi
bajom nincs az orvosokkal, de azt
mindenképp észre kell vennünk, hogy
betegek és orvosok egyaránt olyan hely-
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zetbe kerültünk, amely meghaladja erő-
inket és lehetőségeinket. Másfelől pedig
lehet, hogy illetéktelenség így beszélni
orvosról és betegről, de épp ez az
illetéktelenség az, ami teljesen lehetet-len,
s épp ezt a tabut rúgja fel Clark is.)

A darab alaphelyzete látszatra a lehető
legvilágosabb. Valaki (Ken) „ép elméjének
háboríthatatlan birtokában" kijelenti, hogy
- tekintettel enyhén szólva romlott fizikai
állapotára - nem óhajt tovább e világon
időzni. Nem kéri másoktól a jó halál
valóban bonyolult kegyelmét, semmi mást
nem akar, mint hogy vegyék ki abból a
bonyolult adminisztratív, gépi,
pszichológiai rendszerből, amelyet épp
életben maradásáért tartanak fenn.
Egyszerűen ennyit követel, s még az is
kétséges, hogy ez öngyilkosságnak
tekinthető-e, ugyanis annak igen passzív
alesete.

Clark jellemnek kevés, önálló életet
nem élő, de logikailag pontos sémának
épp elegendő alakjai precízen működni.
kezdenek e lehetetlen-természetes kérés
következtében. Pontosan lejátsszák a
tudományos-jogi gépezet reagálását, a
színjáték lényege ez a sakkra, krimire
emlékeztető procedúra.

A főorvos kissé marionettszerű figurája
pontosan mutatja az orvosi álláspontot,
azonnal nemet mond, s válasza saját
logikájának megfelel. Önmagát feltét-lenül
a hippokratészi eskü alatt állónak te-kinti,
s így számára Ken kérése egyszerűen nem
hallható meg. Önmagát és a beteget
egyaránt eszköznek tekinti abban. a
küzdelemben, amit épp annak életéért
folytat. Ha ebben a küzdelemben, saját
célja elérése érdekében elmebajossá kell
nyilváníttatnia a beteget, úgy azt is ha-
bozás nélkül megteszi. (Valójában mind-
egy, hogy tényleg elmebetegnek hiszi-e
vagy sem.) S ezen a ponton beláthatóvá
válik egyértelmű álláspontjának gyen-
gesége és korlátolt jellege. Ő - esküjének
megfelelően - nem gondolkozhat arról,
amit csinál, egyszerűen nincs joga ahhoz,
hogy az élet szolgálatában az élet
fogalmáról, értelméről beszéljen, vagy
gondolkozni engedjen akár másokat is. S
ez a logika helyes, mindössze kissé
személyellenes, hiszen útközben elkerül-
hetetlenül le kell győznie azt is, akiért a
küzdelem folyik.

E mindenkori orvos az élet szolgálatára
esküdött föl, s e feladat teljesítése ab-
szolút, ha a tudományos eszközök elég-
telenek, úgy segítségül hívja az admi-
nisztratív lehetőségeket: gyerünk, nyil-
váníttassuk elmebajosnak. Hiszen tudo

mányellenesen viselkedik (meg akar hal-
ni), felkéri tehát a jogot, hogy igazolja őt:
szakértelmére hivatkozik, s a jog
végrehajtja a szakértelem ítéletét. Ez a
dolog egyik oldala, amit Clark pontosan
észrevett: ha valaki akár legszemélyesebb
dolgáért is -- jelen esetben haláláért - a
tudománnyal szemben akar fel-lépni, úgy
azt nem teheti saját nevében, kénytelen-
kelletlen jogi személlyé nyilváníttatja
önmagát. Ügyvédet hív, azaz tudomány
és ember egyenlőtlen erőnek területéről
átviszi a harcot az ellenfél birodalmába.
Ha a tudomány a jogra hivatkozott, úgy
ő megkísérli a jogot visz-szafordítani és a
saját szolgálatába állítani. Nem tehet
mást: megkísérli e két. szövetségest
egymás ellen kijátszani. A személyes
küzdelem: a halni akarás holmi
romantikus pátosza egyszerre elillant -
rég volt már Rilke, rég volt már a halál
„saját", személyes dolog -- a halálhoz ve-
zető út: személytelen, jogi kérdéssé
deformálódott. Jog kérdése az egész: s
mint ilyen a lehető legkomolyabb érte-
lemben, a lehető legnevetségesebb. Az
akarat érvényesítése az állam által adott
keretek között történik, s mindegy, hogy
ezek között a keretek között esetleg épp
a személyesség vész el, amelynek védel-
me Ken számára a legfontosabb. A saját
halál nem tartható tétel, látható: olyan
illúzió ez, amelynek helyén egy nevetsé-
ges és bonyolult procedúra jött létre.

De mit tesz a megértő hölgy, Scott
doktornő, akit valóban mélyen megren-
dít Ken esete? C) az euthanazia felé ka-
csint, s a különös az, hogy végeredmény-
ben ő viselkedik rosszul, hibásan. Mind-
két logikát megérti, azonban már az
egyiket szolgálja, s így e kettősség
lehetetlenül. Egész egyszerűen nem elég
korlátolt ahhoz, hogy maximálisan a
feladatára koncentráljon, ő belátja, hogy
az véget ért. A főorvos felől nézve áru-
ló, Ken felől nézve pedig túlzó, ő már-
már „besegítene", holott ezt senki sem

kérte tőle. Dr. Scott alakja megint csak
sémaszerű: a két értékrend közé került
orvos figurája éppoly lehetetlen eredmé-
nyekre vezet, mint a döntésképes főnö-
ké, gyanítjuk, valahol mindketten
lehetetlen helyzetben vannak.

Az orvosok s a többi szereplő dolga
egyaránt csak annyi: lejátszhatóvá tenni a
„game"-et, felvonultatni az összes
lehetséges reagálást, és megszemélyesí-
teni a következményeket. (A humánus és
a vastag bőrű nővér, az ügyvédek, a
szociális gondozónővér mind erre szol-
gálnak.) John figurája az, amely több
figyelmet érdemel. (Függetlenül attól,
hogy Szirtes Tamás barna bőrűre masz-
kíroztatta Tímár Bélát, s ezzel egzoti-
kusra kívánta alakítani, más kérdés, hogy
ez sem sikerült.) John ugyanis az egyet-
len elfogulatlan szereplője a társaságnak,
de súlyos árat fizet ezért. Elfogulatlan-
sága mélyén ugyanis a esőd felismerése
rejlik. (Épp ezért is volt kár John egy
mondatát kihúznia Szirtesnek, s az
amúgy sem túl vad darabot ezzel is to-
vább szelídítenie. „Afrikában kanyaró-
ban pusztulnak el a gyerekek. Alig pár
fontért meg lehetne menteni őket. Vala-
hol itt nem stimmel az egész.") ( ) épp-
úgy felismerte, mint Ken: ennek a eivi-
lizációnak. egészségesekre van szüksége,
s egészségesen valójában a munka-képest
értjük. Munkaképtelenné válni: ez annyit
jelent, mint átkerülni a humánus és
szociális kérdések rovatába, ahol
elkerülhetetlenül eltűnik minden, ami
személyes, egyedi volt. S Ken épp ezt
akarja elkerülni: széles ívben. Nem tet-
szik neki a tehetetlenségét és félelmét
pénzzel és humánummal kompenzáló
társadalom ajánlata: nem akar szájjal
olvas-ni, szempillával rajzolni. Egy
percig sem állítja, hogy a társadalomnak
nem kötelessége mindezt maximálisan
felajánlania, de belátható, hogy az
egyénnek jogában áll visszautasítania.
Clarknál a humánus társadalom rosszízű
alakját
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a szociális gondozónővér személyesíti
meg, aki nem értheti meg Ken állás-
pontját, hiszen ha megérti: saját állásával,
hivatásával játszik. Így ő is szakszerű:
akármit mondhat a beteg, úgy vigyorog,
mint akinek valóban kedveset mondtak.

Clarknál végül is a tudomány ellen for-
dul a jog: megteszi, amit a személyiség
kér - visszaadja Ken sorsát saját (immá-
ron nem mozgó) kezébe. De nem mindegy,
hogy miért. A Jog szolgái, az Ügyvédek
ugyanis saját magukért teszik, amit
tesznek, s nem Kenért. Nem belátásból
vagy emberségből cselekszenek, ha-nem
abból a felismerésből, hogy Ken jogának
megcsorbítása saját istenüknek, a Jognak
a megcsorbítását jelenti, s ezt nem
tűrhetik. S ha a Jognak érintetlen-nek kell
maradnia, akkor megmenekülhet a
személy is.

A két elvet egymásnak lehetett ugrasz-
tani: jog és tudomány között ki lehet lépni
az életből, de a legkomolyabban,
veszélyesen nevetséges az a tény, hogy a
legutolsó, legsajátabb küzdelem is
ezekkel az eszközökkel kell hogy egy-
beforrjon. Ez - színpadilag - azt jelenti,
hogy nem láthatunk drámai ívet, nem
személyes a küzdelem, nem jellemek és
szituációk harcáról van szó, hanem ma-
rionettekkel megvalósított gondolatjá-
tékról - amely valamiképp félelmetes
lehet.

Mert Clark darabja enyhén szólva nem
remekmű, s ez független attól, hogy Vajda
Miklós fordítása valóban kiváló, hanem
egy korrekt s precíz logikai kísérlet, játék,
amelyben kihívás rejlik: képes-e a
rendezés az ebből adódó lehetőségeket
végiggondolni, s ezeknek meg-felelően
eldönteni az előadás alaphang-ját. A
szöveg ugyanis szellemes és okos, de nem
színpadi, a logikai konstrukcióból létre
kell hozni az előadást - ha a rendezésnek
nincs akarata az egésszel, úgy színház
helyett berendezett felolvasást látunk.
Hiába fekszik a hős megrendítően bénán,
hiába villognak sejtelmesen a neonok,
hiába van még lift, kamera, gurulószék -
az előadás csak látszat.

Az alapvető baj ugyanis az, hogy amit
Clark leírt, semmiképp sem szabad min-
denestül komolyan venni, s erre Szirtes
Tamásnak rá kellett volna jönnie. Mert
szinte ez Clark egyetlen, valóban színházra
emlékeztető trükkje. Ugyanis ha rendező
és néző egyaránt bedőlnek a szöveg meg-
ható jellegének, úgy az előadás átalakult
(amint a Madáchban is történt) egy
szentimentális érzékenységi versennyé,

amelyben rendező, színész és néző ve-
télkednek: ki rejti jobban férfias köny-
nyeit, ki bírja tovább zokogás nélkül.
Szirtes nem vette észre, hogy játékkal áll
szemben, az előadás színpadi feszült-
ségforrása épp a téma és kezelésmódjának
különös összefüggésében áll. Ez a kis
küzdelem logikailag ugyanis a krimi
megfelelője, s ez számít. Ken helyzete
nevetséges és megalázó egyszerre, s ha ezt
felismerjük, úgy kínálkozik az előadás
lehetséges alaphangjának felismerése.
Clark komédiát írt, annak pedig a lehető
legkomolyabbat. Szirtes viszont, úgy,
ahogy volt, komolyan vette az egészet, s
ezen belül próbált meg ironizálni - ami
merőben más dolog. Az irónia az egyéb-
ként konzekvens giccsvadászat ellensú-
lyozására szolgált, amelyet egyaránt se-
gített a színészi játékmód, a világítás-
technika, a díszlet. Szirtes rendezéséből
egyetlen dolog derült ki meggyőző erővel:
mélyen és megrendülve sajnálja hősét. S
ez szép és méltányolható érzés ugyan, de
semmiképp sem rendezői el-gondolás.
Szirtes munkája annyiban állt, hogy
megpróbálta leplezni bánatát, ezért kicsit
visszafogta az előadást, mivel is elér-te,
hogy ha Hollywood meg is jelent a
színpadon, de csak diszkréten. A legna-
gyobb baj az, hogy mindezt egy olyan
darabbal tette, amely ha valamit akar, hát
épp az ellenkezőjét: azt, hogy jussunk túl
végre a filmstúdiók és szalonok ha-
lálmerengésén, merjük végiggondolni,
hogy ami történik - még ha épp meg-hal is
valaki -, egész egyszerűen nevetséges. S
ha felismertük, hogy nevetséges az a tény,
hogy egy emberi akarat végre-hajtásának
formája minden, csak nem emberi, akkor
már van mit eljátszani, van mit
megvalósítani a színpadon. Akkor már el
lehet játszani, hogy ez a tény cseppet sem
nevetséges. Sőt rémületes is kicsit. De ez
két külön dolog, amelyet egybemosva az
előadás csak mint giccs, csak mint a
lehető legrosszabb bulvár élvezhető.

Szirtes alaphangjának felelnek meg a
színészek is. Huszti Péter (Ken) iróniája,
férfias keménysége - annak ellenére, hogy
ezt viszonylag visszafogottan és
konzekvensen csinálta - célt tévesztett,
nem a helyzet frivol mivoltának felismer-
tetését, hanem a meghatódást, a szívfáj-
dalmak fokozását szolgálta. Mindenképp
segített volna rajta, ha nem John, ha-nem
az ő szövegéből húznak, például a
szülőkre s a menyasszonyra vonatkozó
részeket, amelyek a legolcsóbbak közül
valóak, mert idegen testek maradnak egy

steril, minden emberi viszonyt nélkülöző
drámában. Husztinak így a második fel-
vonásban egyre nehezebb a dolga: az
előadás környezete miatt lehetetlen, hogy
valamennyire is árnyalja a végül is kissé
elviselhetetlenül megható, hősies alakot.

Mensáros László pontosan eljátszotta,
amit vártak tőle, más kérdés, hogy ez az
elvárás kétes értékű: jellemet kell for-
málnia egy sematikus szövegből, úgy kell
élő emberré válnia, hogy eszközeit csak a
kínosan naturalista színházból szerzi, ami
megint csak tovább rontja az elő-adást.
Káldi Nóra kemény és zord, de érezzük,
hogy „szív dobog a reverenda alatt", még
ha ezt nem is láthatjuk. Piros Ildikó került
a legnehezebb helyzetbe: egyetlen dolgot
kellett eljátszania, a már-már szerelmes
nőt, akit csak az akadályoz meg abban,
hogy Ken ágyába bújjon, hogy nincs
értelme. Ez persze nem túl hálás szerep, s
legyünk őszinték, Piros Ildikó nem is
játszotta jól, de talán nem lehet mindent
eljátszani. Különös negatív színfoltja az
előadás-nak Szirtes elképzelése az angol
jogászokról, kiváltképp Koltai János vad-
nyugati kalapja volt meglepő. Papp János
és Dunai Tamás gyakorlatilag a
maximumot nyújtották helyzetükben:
elmondták szövegüket, a lehető legke-
vesebb játék kíséretében - és kész. Nem
próbáltak jellemet keresni ott, ahol nincs.
Nem ezt próbálta viszont Lőte Attila, aki
fel nem foghatom, miért, úgy gondolta,
hogy e darabban az helyes, ha az
idegorvos is hülye. Szöveg szerinti
pedantomániáját valami egész lehetetlen
gesztusrendszerrel játszotta el. Tímár Béla
jól játszotta el a közönyös, vidám kórházi
szolga szerepét, Kiss Mari meg-próbált
bájos lenni, ezzel szerepük ki is merült.
Vayer Tamás díszlete megfelelt a célnak:
elegáns volt, tele felesleges elemekkel,
funkcióvesztett részekkel.

Azt hiszem, be kell látnunk, hogy nincs
különösebb tanulság. Mindössze az, hogy
Clark nem túl színvonalas, de szellemes és
lehetőséget kínáló darabjával - nem történt
semmi. Nagy sikere lesz.
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