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zás negatívját". Talán az egyik legnehezebb szín-
házi feladat olyan, tartalmas csendet létrehozni,
amely maga is valóságos és teljes esemény. A
Kamaraszínház előadásában kevés ünnepélyes,
feszült vagy „üvöltő" csendet hallani, és az üres
szünetek széttagolják az előadást. A két szereplő
viaskodása és egymás felé fordulása ugyanakkor jó
ritmusban követi egymást. Ritmikailag jól érzé-
kelhető Mária küzdelme az elbeszéléssel, felbá-
torodásának és lemondásának váltakozása.

A záró szakasz, a Fiatalember meztelenre vet-
kőztetése és megmosdatása egyszerű, köznapi
aktusnak tűnik, amely nélkülöz minden ünnepé-
lyességet. Arra nézőként nehéz választ adni,
hogy a rendezés szándékosan formálta-e ilyenné
a záró jelenetet. Kérdés az is, hogy szándékosan
marad-e rejtve a nyilvánvaló bibliai motívum-
rendszer (Pietá). Úgy tűnik, hogy a színpadi
meztelenséget nézőnek és színésznek egyaránt
nehéz természetesen viselni. Az intim
kamaraszínházi térben pedig jóval hangsúlyo-
sabbá válik minden félszeg színpadi mozdulat
vagy nézőtéri reagálás. A világért sem akarok
számon kérni semmilyen egyedül üdvözítő be-
állítást a záró jelenet kapcsán. A vetkőztetés és
a mosdatás, a feloldozás és a megtisztulás lehet
akár a leghétköznapibb is. A vetkőztetési

Viszolygás. Fáradt röhögés. Fintorrátorzuló
mosoly. Ismerősség és idegenség. Prózaiság
és költészet. Közhelyek. Történetsémák,
mintamondatok, panellények,
zavaros érzések. Posztabszurd virtuál.

Tasnádi darabja úgy illeszti egymás mellé a
figurák, epizódok, műfajsémák törmelékeit, hogy
nem simítja őket egybe, nem stilizálja, nem csi-
szolja össze a darabba beemelt élményelemeket,
hanem montázs- vagy klipszerűen felvillantja
őket. A tizenkét jelenet stációs struktúrája, a je-
lenetek viszonylagos önállósága a narráció he-
lyére a mikroszituációk láncolatát helyezi, s noha
e stációk egy történet részeiként is felfog-hatók,
a darab lényege nem a sztori, hanem a klipekben
felvillantott élethelyzetek bemutatása.

Ez a gesztusdramaturgia Tasnádi számára
lehetővé teszi, hogy felmutassa az ittlét össze-
függéstelenségét, a létezés elkulturálatlanodá-

jelenetben itt azonban nem színpadi, hanem privát

emberi zavar érződik, s bár a későbbiekben ez
oldódik, s az akció kezd természetessé és
prózaivá válni, a záró jelenet már nem tudja
betölteni hivatását. Pusztán egy meztelen test
letakarását és egy kínos színpadi helyzet meg-
szüntetését látjuk.

A Találkozás előadásának megítélésekor né-
hol homályos területre kénytelen tévedni a kriti-
kus, hiszen a „jelenlét", a „tartalmas szünet", az
„összelélegzés" érzékelése hatványozottan
egyéni tényezők függvénye. Az említett egy-két
pillanat kivételével az előadás során nem sikerült
hidat verni a színpad és a nézőtér közé, néző és
színész között sem teremtődött meg a kölcsönös
figyelem. Az alkotók iránti tisztelet kifejezése
mellett szomorúan kell megállapítanom, hogy az
előadás a „Nádas-partitúrának" csak a hangjait
tudta közvetíteni, a Találkozás tragikus dallama
nem csendült fel a Budapesti Kamaraszínházban.

Nádas Péter-Vidovszky László: Találkozás (Budapesti
Kamaraszínház, ShureStúdió)
Jelmez: Jánoskuti Márta. Szcenikai tanácsadó: Székely
László. A rendezőmunkatársa:Szőcs György. Asszisz-
tens: Lipták Katalin. Rendező: Éry-Kovács András.
Szereplők: Ladik Katalin, Rajkai Zoltán, Winkler Orso-
lya, Kocsis Andrea, Erdei Erzsébet.

sát, az egyének egydimenzióssá válását, a men-
tális környezet teljes elszennyeződését. S mind-
ezt úgy, hogy a hétköznapi trivialitások élmény-
körét felvillantva nemcsak azok nevetségességét
láttatja, hanem azt is érzékelteti, hogy ez az
egyetemes debilizálódás egészében és
epizódjaiban is drámai.

A Kokainfutár makroszerkezete konzervatív. Az
első hat jelenet egy magyar lakótelepi társas-ház
lakásaiban, illetve egy balatoni strandon, a
második hat jelenet egy görögországi társasuta-
zás helyszínein (az Akropoliszon, egy szálloda
bárjában és szobájában, illetve a repülőtéren)
játszódik. Az arányosság, a mérték kiszámított-
sága a formai jegyeken is jól megmutatkozik. Az
egyes jelenetek azonos hosszúságúak, s azonos
terjedelmű a darab két fele is.

Ugyanez a kiszámítottság jellemzi a szereplők
attribútumainak elosztását és csoportjaik-viszo

nyaik létrehozását. A tíz alak egy „társas"-házban
él. A filozófiatanár és az apja, a nőgyógyász és az
apja, egy házaspár a fiával, egy fiú a barátnőjével.
A tizedik személy a tanár meghívására érkezik (a
negyedik színtől van jelen), ő a titokzatos idegen,
Maria Kroll. A viszonyok hálójában a filozófus a
nőgyógyász sakkpartnere, az ő apáik alkotnak
egy másik párost, és kialakul egy láncolat a férfi-
nő viszonylatban: a filozófus barátnője el-csábítja
a lány fiúját; négyük között létrejön egy
kapcsolatsor. A darab tizenegyedik szereplője a
narrátor.

A kiszámítottság a névadásban, illetve a sze-
replők megnevezésében is tetten érhető. A filo-
zófus-tanárt Xantippének hívják (mint Szókratész
kibírhatatlan nejét), ez hivatott utalni a filozófia
tárgykörére, de nem egy bölcselő nevével, hanem
egy metonimikus érintkezés alapján. A
nőgyógyász neve Rozs (gabona, termékenység
stb., Krúdynál jólét), illetve Sodó bának (mártás)
hívják. Bíbelődhetnénk itt a mártás alaktalansá-
gának és a szalag összetartó, formát adó jellegé-
nek a különbségével, de minek? A ház többi
lakója közül még a házaspár gyerekének van
neve, őt a színlap így jelöli: Norbi, a fiuk és
identitászavar. Becézés, infantilizmus. A listán a
jövevény: Maria Kroll, Xantippe nője meg a nagy-
világ - idegen hangzású név, gyógypapucs és
levespor, miegymás.

Tasnádi heterogén játéknyelvét elsősorban nem
a verbalitás, hanem a beszédhelyzetek ha-
tározzák meg. Tasnádi úgy ír, mintha Bahtyin
beszédműfajain trenírozta volna magát. Néhány
jelenet egy-egy beszédszituációt tesz szinte kizá-
rólagossá. Ilyen a lakógyűlés (az elnöki megnyi-
tóval, az értelmetlen hozzászólásokkal, a témára
összpontosítani képtelen panaszretorikával) vagy
az éjszakai rádióműsorba történő betelefonálás (a
hunyászkodás, a véleménynyilvánítás, a
közszereplés kommunikációs képtelensége).
Ezek a beszédhelyzetek válnak Tasnádi darabjá-
nak legfontosabb alkotóelemeivé, mert ők te-
remtik meg a saját beszélőiket, s hozzák létre a
darabnak azt a valóságreferenciáját, mely túlmu-
tat a Zeitstück avulékony aktualitásán, és érzé-
keltetni képes azokat a pszichikus és szociális
struktúrákat, amelyek a kilencvenes évek dere-
kán a posztmagyar létet meghatározzák.

A kaposvári stúdió-előadás fokozza a darab
heterogén jellegét, mindenekelőtt a díszlettervező
Ágh Márton és a jelmeztervező Libor Katalin
teremtette látványvilág révén. A kisproletári gi-
gantposzteres, köntösös-melegítős, szandálos-
papucsos, hajcsavarós, pufis-ropis, tévézős-be-
telefonálós életközeg stílvilága a rendező, Zna-
menák István kezén és az íróval való együttmű-
ködése nyomán tovább finomodik. A hétköznapi
mitológiák töredékei a játékban markáns jelleget
kapnak. Xantippe révén bekerül az okkult: a ho-
roszkópok, vízfakasztók, fényadók, hiedelemügy-
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ökök világa - ez a ma filozófusának (az „alkotó
rtelmiséginek") a terrénuma. Maria Kroll egy-
zerre a végzet asszonya, piti hazardőr és drog-
sempésző krimidíva. A narrátor, aki a szöveg-
önyvben csak a prológust szavalja el, az
lőadásban mindvégig jelen van, de szerepelte-

ése nincs igazán megoldva. A narrátori szerepen
úl ugyanis nem (vagy csak esetlegesen) kerül
átékba, s noha rendre bejut a közönség látóterébe,
a nincs szövege, nem lép viszonyba sem a
ézőkkel, sem a szereplőkkel. Ilyenkor csak
ísz-letelem.
A minitribünre ültetett nézőket a kukucsszín-

adi konvenció látszata fogadja: a színpadot bor-
ó bársonyfüggöny rejti, a prológ után a szétnyíló
rapéria mögött kezdődik a játék. De az első

elenet végén a látszat szétfoszlik, mert a nézőtér
záznyolcvan fokkal elfordul. Itt, az előző szín-
addal átellenben játszódik a második jelenet, s
z előadásban a színváltásokat minden esetben a
ézőtér újabb elforgatása kíséri. Élményként ez
gyrészt olyan, mint a Disneyworld - csak bele
ell ülni a székbe, a padba, s a masinéria visz
ovább-, másrészt a rögzített nézőpont kimozdul
ix helyéről, és viszonylagossá válik.

A rendező, Znamenák István, aki az általam
átott estén Xantippe szerepét is játszotta (Ko-
ács Zsolt helyett beugorván), a kapreál legjobb
agyományait folytatva ad stílust és karaktert az
lőadásnak. Naturális elemek vegyülnek paro-
isztikus stilizációval, komikum és drámaiság
llenpontozza egymást.

A rendezés időkezelése ugyancsak heterogén.
A mozaikok (jelenetek) linearitását két idődi-
menzió utalásrendszere töri meg. Az egyik a
szövegben előtérben álló időszak, a kilencvenes
évek (illetve az ekkorra kialakuló élményvaló-
ság), a hellén turizmussal, drogproblémával,
eszmehiánnyal, degenerálódással; a másika het-
venes évek elejéig visszanyúló utalások sora,
például a Generál együttes számaival (Tasnádi a
Boney M.-re hivatkozik), a látványvilág színeivel,
a kellékekkel (korabeli tévé- és rádiókészülékkel

Van abban valami idegőrlő, na az ember egy
hétig minden este operettet néz. Ha más
nem, akkor az, hogy állandóan
operettmelódiákat
fütyürész és dudorász, amivel
eléggé fel tudja őrölni a családja idegeit.
De hát ez nem több, mint káros mellékhatás. A
lényeg az, hogy a Fővárosi Operett Színházban
megrendezett operettfesztivál sikeres rendez-

Lugosi György (Sodó bá), Csapó Virág (Maria
Kroll), Tóth Béla (Spangli bá) és Kovács Zsolt
(Xantippe) (Simarafotó)

stb.). Az idő ilyenfajta felbontása leképezi a darab
fent jelzett szerkezeti és szemléleti sajátosságait.

A színészek játékmódjában az elrajzoltság a
közös vonás: ' mindannyian torzítanak vala-
mennyit a figurájukon, a kisrealizmus így mozdul el
a karikírozás, a beleélés, a demonstrálás irá-
nyába. Ettől válnak a megmutatott szereplők iga-
zán közönségessé, triviálissá, hétköznapivá,
egyszerre át- és megítélhetővé, ismerősségük-
ben idegenekké, idegenségükben ismerősekké.
Ebben a relációban a másodlagosság a megha-
tározó. A megjelenített alakok olyanok, mintha
nem volna/lehetne róluk közvetlen tapasztala-
tunk, hanem egy másodkézből való élményvilág-
ból jönnének: a média vulgáris szféráiból (a be-
telefonálások, vetélkedők, talk-show-közönség,
bűnügyi színesek stb. világából). Az összjáték jó; a
színészcsapat finoman meggyőző (ami az ala-
kításokat), és harsányan kétségbeejtő (ami a va-
lóságreferenciát illeti).

Tasnádi eddig bemutatott darabjai (Időntúli
szabaddobás, Arcillesztés után, Fél nap Ferdi-
nanddal, Bábelna, Mániákusok) és az Egerváron
megvitatott A hecc elvezettek a Kokainfutár új
ízéhez, amely, mint az Old Spice, bizonyíték, nem
darabígéret.

Tasnádi István: Kokainfutár (kaposvári Csiky Gergely
Színház)
Zene: Dévényi Ádám. Díszlet: Ágh Márton. Jelmez:
Libor Katalin. Rendező: Znamenák István.
Szereplők: Kovács Zsolt/Znamenák István, Szula Lász-
ló, Spindler Béla, Tóth Eleonóra, Némedi Árpád,
Kelemen József, Német Mónika, Csapó Virág, Tóth
Béla, Lugosi György, Csányi Sándor.

vénynek bizonyult. Az előadás-sorozatot mind-
végig érdeklődés kísérte: sok külföldi és hazai
néző tekintette meg a produkciókat. A közönség
nagyobb része estéről estére változott. Jól
érzékelhetően más publikum ült be például a
kaposváriak vendégjátékára, minta pécsiek Rigó
Jancsijára. Ez utóbbira voltak a legkevesebben
kíváncsiak. Viszont ők kitartóbban helytálltak
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