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yi ko laj Ro ber to vics Erd man Az ön gyil kos címû
da rabja öt ven éven ke resz tül nem ke rült szín -

padra sa ját ha zá já ban, nyil ván mert a rend szer ma gára
is mert, mert a való ság – te hát az idô –  egy ér tel mûen
azo no sít ható volt a drá má ban. Tár sa dalmi sza tí rá ban,
bo hó zat ban, ko mé di ák ban, azok ban a szín padi mû fa -
jok ban, ahol e kettônek, a való ság nak és az idônek na -
gyobb a sze repe, vagy is job ban ki ta pint ható, mint a
tra gé di ák ban (ahol az idô ál landó vagy kör kö rös),
szinte kö te lezô meg te rem teni, új ra te rem teni a kö zös,
je len idôt, amely ben ma gunkra is mer he tünk. Hogy
az tán ez mi lyen mó don – da ra bok újra for dí tá sá val, át -
írá sá val vagy ma gá val a ren de zés sel – jön létre, az már
szín házi ha gyo mány, íz lés, te het ség kér dése. A kor társ

szín padi szö veg – mind egy, hogy új ma gyar da rab, új
for dí tás, ad ap tá ció, át írás, újra írás vagy bár mi lyen
„sok fejû”, sok szerzôjû szö veg – en nek a kö zös idônek
az örö mé vel aján dé koz meg; szerzô, szín ház és nézô
ilyen kor együtt lé le gez het a nyelv és a való ság kö zös
ide jé ben. 

Ta valy a Nem zeti vitte színre Az ön gyil kost, és kí ván -
csian vár tam, hogy va jon mi lyen ér vé nyes mon dan dót
há moz ki belôle, de sem a meg po ro so dott szö veg, sem
a ren de zés nem se gí tett fel is merni az amúgy is merôs
vi lá got: egy rég múlt, ide gen rend szer ér dek te len prob -
lé máit néz tem, az úgy ne ve zett „ál ta lá nos em be rit” pe -
dig, amely min den sza tíra mé lyén ott la pul, és a rá ra kó -
dott idô fog sá gá ból kel lene ki sza ba dul nia, nem tud tam
ki ol vasni. (Pe dig a Nem ze ti ben ér teni szok ták az idô
sza vát: Ca ra gi ale Far sangja és a Tar tuffe is új nyelvi kön -
tös ben van re per to á ron.) Ami kor azon ban az Ör kény
Szín ház Fi nito címû pre mi er jé nek vé gén szerzôt ki ál ta -
nak, ak kor nem a har minc hat éve ha lott Erd man, ha -
nem Tas nádi Ist ván lép szín padra, a Fi nito címû, Ma -
gyar zombi al címû – vagy in kább mû fajú – da rab írója,
aki – mint ezt nyíl tan be is vallja – Az ön gyil kos ból kapta
az ih le tet – leg alább is a tör té ne tet on nan ve szi köl csön.
Az iro da lom, a szín ház és ál ta lá ban a mû vé szet ôsi lo -
gi kája sze rint: a tör té net köz kincs, ad juk-vesszük, lop -
juk, át ír juk, ki sa já tít juk, lí zin gel jük. 

A szerzôt egyéb ként mél tán fo gadja nagy taps. Mert
eb ben az évad ban nincs, alig van kor társ ma gyar drá -
ma, pá lyá za tok ide vagy oda. Ér té kel hetô dráma fôleg
nincs. És a nézô ki van éhez tetve, nem kap – nem csak
kor társ ma gyar da ra bot, de olyat sem, amely ben egy
kö zös, je len idôben le hetne együtt. Amely ben fel is -
merné ko rát és ön ma gát. És még an nál is job ban ki
van éhez tetve a ne ve tésre, szó ra ko zásra. 

Va laki úgy dönt – vagy azt hi szik róla, úgy dönt –,
hogy ön gyil kos lesz, ezért ké rel mezôk sora já rul elébe,
hogy ha lá lát sa ját cél ja ira sa já tít hassa ki – ez a tör té net
kö zös alap kép lete. Most jön az idô-sze replô: hogy kik
és mi lyen ok ból akar ják meg vá sá rolni a sze ren csét len,
két ség be e sett em ber ha lá lát. Ez az, ami min den kor -
ban más. Más volt Moszk vá ban 1930-ban, Az ön gyil kos
meg írá sa kor, más 1983-ban, ami kor a moszk vai Sza -
tíra Szín ház ban végre színre vi hette Va len tyin Plu -
csek, más As cher Ta más ren de zé sé ben Ka pos vá ron
1988-ban, és me gint más 2006 de cem be ré ben Bu da -
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pes ten, egy ma gyar drá ma író tol lá ból. Ami az orosz
kul tú rá ban még ha lotti tor volt, az a mai ma gyar való -
ság ban vir tu á lis, show-mû sor köz ve tí tette ha lál – hogy
csak a két vég pon tot ve gyük számba. 

Tas nádi új, mai vi déki vi lá got te remt: a hely szín
Na gyáb ránd, ahon nan, mint neve mu tatja, csu pán áb -
rán dozni le het az élet szép sé geirôl. A fôsze replô egy
hús üzembôl me nesz tett kö zép korú férfi, bi zo nyos
Blon din Gás pár (tán csak nem Dan dinra haj az a
neve?), akit ko runk ti pi kus hôsei lá to gat nak meg: Pol -
gár mes ter Feri, aki ön kor mány za ti lag baj ban van, és
egy disz nót is lí zin gelne Gás pár nak, hogy rá bírja: ha -
lá lá val a disznó hús ala csony fel vá sár lási ára el len til ta -
koz zék; egy rendôr, aki nek va lami za va ros cse csen-

ügye van; Tig ris Ni -
ki éne kesnô, aki
nem tud be ke rülni
a mé di ába, ezért va -
lami bot rányra van
szük sége; egy költô,
az Új Nar ra tíva szö -

vet ség kül dötte (mi lyen re mek el ne ve zés!); vé gül pe -
dig egy túl ér zé keny és hiú mé di a sze mé lyi ség, Pál a
Pál Show-ból. A ma gyar való ság – amely nek a drá ma -
í rók közt Tas nádi a le gidôér zé ke nyebb meg fi gyelôje –
szín házi-iro dalmi ke retbe ke rül: ver ses dráma szü le -
tik, ale xand ri nu sok ban. A ver ses forma be é kelôdik a
köz vet len való ság és a szín ház közé, a köl té szet meg -
emeli azt, ami egyéb ként „mé lyen” van. A da rab le g -
erôsebb fi gu rája, je le nete, kon cep ci ója a mé di á hoz
kötôdik: Tas nádi pon to san tudja, hogy a ha lál lát vá -
nyá nak ma a mé dia a leg na gyobb fel vá sár lója (Szad -
dám Hu szein ki vég zé sé nek mo bil te le fo nos fel vé tele
volt 2006 vé gé nek leg lá to ga tot tabb in ter ne tes ol dala).
Vagy: a ha lál a mé dia legfôbb szó  ra  koz ta tási for mája,
mint hogy olyan tár sa da lom ban élünk, amely iszo nyo -
dik a ter mé sze tes ha lál tól… 

Ez a Pál Show re mek. Tas nádi – lát hat tuk ezt már
más da rab ja i ban is (Bá belna, Nexxt, Ti ta nic ví zi revü,
Ha zám ha zám) – a mé diát na gyon „tudja”; most a di -
va tos mé di a nyel vet üt köz teti a na gyáb rándi fa bu dis vi -
lág gal: Na gyáb rán don böl lér kés-cas tin got tar ta nak. 

Má csai Pál ren de zése – a leg jobb, amit tôle lát tam –
to vább hang sú lyozza a szín házi ke re tet, sti li zálja, el ját -
szik vele: zene kart ül tet a szín pad ele jére, két ope ra -
díva ári á i val tölti ki az in ter mez zó kat (nem mel les leg
Hor váth Ká roly ba rokk nép ze néje is re mek), Ba gossy
Le vente szin tén ke retbe fog lalja, opera dísz let hez te szi
ha son la tossá a szín pa dot (bár az utolsó sor ból a tel jes
szín pad ké pet nem lá tom), Izsák Lili jel me zei is igen
jók: a „re álra” pél dául sú lyos gom bo kat varr, így a ru -

hák idôvel egyre molière-ib bekké vál nak.
Amit a szín pad ba rokk ke retbe fog lal, az
nem más, mint egy fa budi – „fal li kus
szim bó lum” és „apok rif há zi ol tár”,
ahogy a da rab ban ál lít ják –: eb ben tró nol
az ön gyil kos je lölt. Szá mos jó je le net sor -
já zik, re mek az utolsó va csora tab lója, és
van egy se reg él ve ze tes egyéni szóló: An -
ger Zsolt mint szo morú pol gár mes ter,
Bíró Kriszta mint el fe le dett díva, Po -
gány Ju dit le ves re cept-ári ája, Für Anikó
mint a meg tört Vali, a fe le ség, meg az
iga zán ki váló, öni ro ni kus Deb rec zeny
Csaba és a sze re pét las san ki bontó Csuja
Imre, aki maga a két ség be e sett kö zép -
korú ma gyar férfi. Le het és kell is kö töz -
ködni itt-ott a szö veg gel is, amely nem
min den ütt sze ren csés – „Kö zép korú lett
hor mo ná li san, / S ettôl pad lót fo gott mo -
rá li san”, mond ják a fôhôsrôl –; hol a rí -
mek nem csat tan nak eléggé, hol a ver se -
lés, a szó tag szám inga tag, vagy sá pa tag a
hu mor, né mely fi gura váz la tos, az
elôadás is meg-meg tor pan, cél ját veszti. 

A Pál Show vé gén azon ban, mert the
show must go on, a je lölt meg gon dolja ma -
gát, és még sem áll kö tél nek, az az böl lér -

kés nek, ha nem mint egy Tar tuffe-ben, meg jön a ki rá lyi
ke gye lem: a nézôtér felôl ér ke zik egy má sik Pál (Má -
csai), öl tö nyös fel mentô se reg, deus ex ma china, és be -
je lenti a földi bol dog sá got ál lás, cé ges ko csi és ruha -
pénz for má já ban Blon din Gás pár nak. A hír nök pat tog,
mint a gumi labda, tán col és bo hóc ko dik, hisz nyil ván -
va lóan ô is a show ré sze, a Pál Show-é, vagy egy má sik,
na gyobb szín já téké. Mert szín ház az egész.  

TAS NÁDI IST VÁN: FI NITO 
(MA GYAR ZOMBI) 
(Ör kény Szín ház)

Dísz let: Ba gossy Le vente. Jel mez: Izsák Lili. Zene:
Hor váth Ká roly. Ren dezô: Má csai Pál.
Sze replôk: Csuja Imre, Für Anikó, Po gány Ju dit, An -
ger Zsolt m. v., Vég vári Ta más, Bíró Kriszta, Szé les
László, Czu kor Ba lázs, Deb rec zeny Csaba, Ke re kes
Vik tó ria, Máthé Zsolt, Má csai Pál. 

Czukor Balázs (Szomszéd Misi), 
Pogány Judit (Özv. Vcserák
Károlyné), Kerekes Viktória
(Reszlik Hajnalka) és 
Für Anikó (Blondinné) 
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