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BARTA NIKOLETT

A személyiség határvonalainak
dekonstruktív kibillentése 
TASNÁDI ISTVÁN: FÉDRA FITNESS

Tasnádi István a magyar színjátszásban kivételes módon FDDE és FDED között há A
rom, egymástól teljesen eltérô és különálló színmûvet publikált: Phaidra (Meno -
pauza); Phaidra (végsô aktus); Fédra fitness, amelyek egyazon mitológiai történetA
nek, az Euripidésztôl örökölt PhaidraAtörténetnek az átiratai, különbözô változa A
tok ban fönnmaradt interpretációiBE Az elsô változatot FDEEAben, Berlinben mutatták
be német és magyar színészekkel (a krétakörösökkel)B A Phaidra (végsô aktus) cí A
mû elôadást Schilling Árpád rendezésében Salzburgban vitték színre osztrák és
ma gyar színészekkelB FDD9 januárjában pedig a magyar közönséghez és színpadA
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hoz igazítva a Koma társulat és néhány krétakörös színész elôadásában mutatták
be az utolsó változatot, a Fédra fitnesst, az ez alkalommal debütáló Tasnádi rende A
zé sébenB 

Tasnádi pozíciója a magyar drámaírók között azért is különleges, mert – a
közte és Schilling között kialakult kapcsolat következtében – a színdarabok szöveA
ge már eleve számol a színpadi megvalósulás lehetôségeivel, a színpad nyújtotta
kri tériumokkal, vagyis az irodalom és a színház összemosódása figyelhetô meg
kettejük munkájábanB Ebben az inspiratív és alkotó munkafolyamatban, egymás
köl csönös szellemi megtermékenyítése mellett azonban a drámaszövegek vagy ’színA
házi szövegek’ autonómiájának dilemmája is fölmerülBF Hiszen Tasnádi szövegei a
színházzal való szoros kapcsolat következtében ténylegesen az elôadások lenyoA
mataivá válnak; alkalmi mûvek lesznek, melyek apróbb változtatásokkal minden
egyes elôadás során elnyerik a maguk aktualitásátB Jelen tanulmányban Tasnádi
István három témaváltozata közül az utolsóként publikált Fédra fitness szövegét
elemzem, amely a Magyar Színházi Társaság Folyóiratának drámamellékletében
FDD9Aben jelent megB 

A Fédra Fitness már a címében is jelzi – hiszen a filológiailag pontos Phaidra
szóalak helyett a mai írásmódnak megfelelô Fédrát használja3 –, hogy itt egy fel A
dol gozásról van szó, amelynek hangsúlyeltolódásai olyan irányba mozdítják el az
egész darabot, hogy annak alakjai, elhagyva elôdeik mitologikus attribútumait, a
mai magyar társadalom talaján álló, életszerû alakokká válnak, vagyis mindenekfeA
lett aktuálisakB Bizonyos elôszövegek hatása kimutatható a darabban, de a témáA
ban rejlô lehetôségek mégis radikális újraértelmezést nyernekB 

Az antikok mitologikus atmoszféráját a modern világ virtuális valósága váltja
fölB4 A cyberAlabirintusban keringô Minitaurosz a mai virtuális terekben elveszô fiaA
talság méltó reprezentánsaB A fitneszteremben edzô hôsök sem az antik tragédiákA
hoz hasonló heroikus küzdelmeken keresztül jutnak el végzetes bukásukig, ha A
nem saját elfojtott pszichés problémáiknak a tudatalattiban való mûködése leheA
tetleníti el az emberibb életet számukraB   

A fitneszterem a lehetô legjobb közeg azoknak a folyamatoknak a szemlélteté A
sé re, amelyekben az emberi kapcsolatokat sokszor valóban a testek állapota hatáA
rozza megB Az idôsödô Fédra belépése a fitneszterembe nemcsak az öregedés
feltûnô jeleivel (korral járó májfoltok megjelenése) szembesíti, hanem azzal is,
hogy az ott támasztott követelményeknek való megfelelés képtelensége miatt Hip A
polütosz és közte is egyre nagyobb lesz a távolságB Hippolütosz edzett fiatal teste
kerül szembe Fédra öregedô testével, akit fôleg öregsége miatt sem akar „meg-
baszni” B5

A testedzés alapvetô eleme a darabnak, mintegy megadva annak alapritmusátB
A gépek által megdolgozott test maga is folytonosan olyan mechanikai folyamatok
ré szesévé válik, amely nélkülözi az ôt hordozó személy egyéni jellegétB Valamiféle
kollektív izzadásban a megállás nélkül edzô testek egy olyan testkultusz részeseiA
vé válnak,6 amely a mai kor embere számára inkább a test karbantartásának elsôdA
legességét, mintsem a szellemi és lelki élet vitalitásának fönntartását hangsúlyozzaB 

A darab nyitánya a fitneszteremben elhangzó prológus, amely a mû cselekméA
nyének az elôtörténetét ismerteti: Fédra felmenôinek szexuális túlfûtöttségbôl szárA
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mazó, sok esetben bikákkal történô közösülésétB Másrészt a prológus vé gén a je A
len legi állapotokról is értesülünk: Thészeusz már több éve kómában fekszikB Az
elô történet és a jelenlegi szituáció közötti reláció egy kezdeti feszültségforrásB Az
elô dök szexuális fölfokozottságának ismerete, és az élettelenül, minden fér fiúi sze A
re pétôl és funkciójától megfosztott Thészeusz jelenléte, illetve látványa magának a
várakozásnak a tényét együttesen töltik föl valamiféle balsejtelmû vég ki menetel
elôérzetévelB   

A feltehetôen legmeghatározóbb elôszövegben, Euripidész Hippolütoszában a
tra gikus végkimenetel egyértelmû megfogalmazást kapB Hiszen az antik drámában
az Aphrodité szájából elhangzó prológus központi elemévé Hippolütosz megbünA
tetése válikB7 Phaidra tulajdonképpen nem más, mint az istennô bosszújának eszA
köze, aki már a dráma legelején úgy jelenik meg, mint passzív áldozat, aki szenA
ved az Aphrodité által ráküldött, nevelt fia iránt érzett szerelmi szenvedélytôlB8

Pha idra életének tragikus kimenetele itt már eleve a dráma kezdeti szituációjába
be épített,9 hiszen az istennô által eleve elôre meghatározott, melyet az elkövetkeA
zô eseményértékû párbeszédek fokozatosan bontanak ki, és teljesítenek beBED Tas A
nádi ellenben – miként a másik antik drámaíró, Seneca is a maga Phaedrájában –
min den olyan elemet kiiktat a darabjából, amely a transzcendencia jelenlétére utalA
hatnaB Ezért az emberi sorsokat és viszonyokat determináló erô nála nem az isteA
nekre, hanem egészen másra helyezôdik átB 

Euripidésznél tehát Phaidra áldozati szerepének hangsúlyozásával az eseméA
nyek eleve úgy alakulnak, hogy a két fôhôs nem is találkozik szemtôl szembe a
szí nen, ezért Phaidrának lehetôsége sem nyílik, hogy Hippolütosznak föltárhassa
az iránta táplált érzéseitB Ellenben a modern Fédra – antik elôdjéhez képest – nem
fog ja vissza érzelmeitB Kitárulkozik Hippolütosz elôtt, bevallja iránta érzett szerelA
métB Antik elôdjével ellentétben, a halál gondolata még csak meg sem fordul a fe A
jében, hiszen mindaz, amit nevelt fia iránt érez, saját belsô, személyes érzelmeibôl
fa kadB Nem kívülrôl jövô, saját természetétôl idegen minôség, hanem pontosan
olyan emberibb dimenziókat mozgat meg, amelyek a többi szereplôbôl hiányozA
nakB Fédrában ez az érzelem az egyetlen szál, ami az élethez kötiB A többiekkel, a
kómában fekvô férjével és a kissé értelmi fogyatékos fiával képtelen kapcsolatot
te remteniB Ez az érzelmi szál a fitneszterembe való belépéssel fokozatosan sérül,
majd szakad el végleg akkor, amikor a nevelt fiának színt valló Fédra csúnya eluta A
sí tásban részesülB 

Fédrát a darab cselekményének elôrehaladásában folyamatosan olyan külsô
ha tások érik, amelyek kiélezik, egyre jobban ellehetetlenítik mind a szociális (a fit A
nesz teremben a társadalmi élet olyan mintáival találkozik, melyekhez képtelen
igazodni), mind a családi életében betöltött szerepeitB A félig halott férje mellett
mint fe leség, a félig fogyatékos fia mellett mint anya semmisül megB A meg nem élt
és ki nem fejezett érzelemdimenziók sûrûsödnek össze, és kezdenek egyetlen szeA
mély, Hippolütosz felé irányulniB A darab elején a fiúhoz való közeledésében meg A
pró bálja anyai érzéseit elôtérbe helyezniB Majd késôbb, ahogy fokozatosan kezd
belebukni a külvilággal és az emberekkel való kapcsolatteremtés kísérleteibe, az
anyai érzéseken a Hippolütosz iránti szerelmi szenvedély kezd fölülkere ked niB A
kettô, az anyai és a szeretôi minôség szerves összekapcsolódása Fédra identitásáA
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nak alapja, melynek gyökerei mélyre nyúlnak visszaB Ezek az érzések egy re erôA
södnek, koncentrálódnak benne, hogy majd elérjék azt a kritikus pontot, ami kor is
képtelenné válik arra, hogy magában tartsa a lényét egyre jobban szétfe szítô szeA
relmi vágyatB

Az anyai érzelmek és a szexuális vonzalom egészségtelen határátlépése, egy A
más ba olvadása Fédra egész személyiségének olyan mélyrétegeibôl táplálkozik,
amelyek folyamatos tudatalatti mozgatói, vagyis belsô meghatározói a viselkedéA
sénekB Így nem véletlen, hogy ezeknek a mélyben meghúzódó és egész lényére
ki ható erôknek a felismerése közvetlenül Hippolütosz megalázó visszautasítása
után történik megB Az érzéseit feltáró Fédrában az összes visszafojtott és ki nem fe A
jezett érzelem magas izzásfokra emelkedik, amely egész vallomását áthatja: „Mert
én csak erre vágyom évek óta már: / Lényedben csendben elmerülni, mint / egy tisz-
ta tóban, kitárt karokkal / lebegni hosszan ott a felszínen”BEE Fédra tulajdonképpen
ebben a vallomásában mindent egy lapra tesz föl: Hippolütosz részérôl szerelméA
nek viszonzása a nôiségének, szexualitásának, de egész emberi mivoltának a ki A
teljesedését jelentené, a visszautasítás viszont mindennek a fölszámolásátB A
mûben természetesen az utóbbira kerül sor, amit még fájdalmasabbá tesz az a
mód, ahogyan ez a visszautasítás megtörténik: Hippolütosz „Nem baszlak meg,
anyám, öreg vagy”BEF

Ekkor a végtelenül megalázott és magára maradt Fédrában felszínre kerül az a
gyermekkori, traumatikus élmény, melynek ô maga nemcsak szemtanújává, de ak A
tív résztvevôjévé is vált: „Látom anyámat…meztelenül…az istállóban. / Egy kis
aranyedénybôl valami ragacsot ken / a fatehén farára… a lyukhoz. Anyám bemá-
szik / a fatehénbe. Látom a bikát. Hatalmas… ideges.  / Szaglászik. Odamegy… két
lábra áll… ahogy / rázuhan, a patájával letöri a fatehén szarvát… / recseg-ropog
az egész. Benyúlok a bika hasa alá, / segítek neki bevezetni…”BE3 Az anyját megháA
gó bika látványa cselekvésre sarkallja a kislányt, aki a behatolás elôsegítésével ma A
gát a közösülést készíti elôB A szexualitás megtapasztalásának ez a formája, és az a
tény, hogy mindezt kislányként, a saját anyjának perverz szexuális élményén ke A
resztül kénytelen megélni, még inkább elmélyíti az eseménynek a Fédrára tett ké A
sôbbi hatásátB 

Ennek az extrém élménynek a rögzülése olyan tudatalatti hatásmechanizmusok
láncolatát indítja el, amelyek nôiségének és szexualitásának a kibontakozását, sôt
egyáltalán a férfiakhoz való viszonyulását is megpecsételikB Az állatot tilóval megA
ölô Thészeusz arca Fédra látásában összemosódik a bikáévalB Fédra visszaemlékeA
zésében Thészeusz nagyon buta ábrázata az állatias vonásokat emeli ki a férfiból:
„…az arcán alvadt vér… / nagyon buta arcot vág. Az arca… Thészeusz arca.”E4 Ez
az egybecsúsztatás a múltban megélt trauma és a Thészeusszal való viszony közös
vo násaira utalB Nem csak abban, hogy a házasság életképességének próbája tulajA
donképpen megbukik egy életképtelen utód létrehozásában, hanem hogy már
rög tön közös életük kezdetén, Thészeusz nevelt fiával való találkozása egy zavart
és aberrált viszony kezdetét jelzi:B Fédra: „ott berregett, fékezgetett, elôször / csak a
tér dem körül, aztán egyre följebb. Végül beparkolt a bugyim alá”BE5

Fédránál az anyai érzelmek és a szexuális vonzalom olyan együttesen fellépô
szimptómaként jelentkezik, mely a kisfiúhoz való közeledésében is megnyilvánulB
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A kiskanalat autóként használó gyermek Hippolütoszra képtelen rászólni, inkább
hagyja, hogy az az evôeszközt a vaginájába vezesseB A kiskanál fémes, hideg érzeA
te a húsAvér pénisz ellentéte, mely a felnôtt Hippolütosz steril és szûzies lényének
meg elôlegezéseB Abban az értelemben is, hogy a kiskanállal való behatolás Fédrá A
ba itt még csak gyerekjáték, ami késôbb, a felnôtt férfi esetében már valódi szexuA
ális aktust is jelenthetneB A saját testiségétôl elidegenedett és azt negligáló, „férfivá
érett” Hippolütosz azonban képtelen erreB 

A fiúnak szerelmet valló Fédra monológjában hangsúlyossá válik a Hippolütosz
és közte meghúzódó közös szellemi és lelki hasonlóság: „Míg te bennem tükrö-
zôdsz, / Én benned tükrözôdöm:, egyformák / vagyunk, mégis mindenben mások,
mert más / A töltés, mely megadja vágyaink irányát, / A dolgok két szép ellentétes
oldala, / Hogy nô vagyok, s te férfi vagy szerelmemB” E6 Fédra tehát egy olyan kapA
csolat kiépítésének megvalósítására vágyik Hippolütosszal, mely a testi impulzuA
sokon túl elsôdlegesen szellemi és lelkiB A fiú erre adott reakciója nem csak azért
olyan kegyetlen, mert a Fédra vallomásában megfogalmazottak éles kontrasztja,
hanem mert a dolgok centrumába, lényegébe, legmélyébe nyílegyenesen talál
beleB A „nem baszlak meg”E7 azért is nagyon jó szóválasztás, mert közvetlenül rezo-
nál a Fédra tudatalattijában elraktározódott gyermekkori élményreB Azonnal átszaA
kítja és megtöri azt az illúziót, amelyre Fédra Hippolütosz iránti egész érzelemviA
lága épülB 

Ezen a ponton látszik meg a legfôbb különbség az antik Phaidra és a modern
Féd ra közöttB Euripidész drámájában a Phaidrát megszálló szenvedély elleni belsô
harc az asszonyt még egy olyan határon belül tartja, ahol kellô józansággal és ön A
tudattal képes önmagát képviselniB Phaidra belátja saját helyzetének reménytelenA
ségét és kiúttalanságát, miután rájön, hogy a számára egyetlen és legfontosabb
érték – még az életénél is drágább – a tiszta öntudat megtartása, jelen körülméA
nyek között lehetetlen: „Az volt reményem aztán, hogy legyôzhetem / józanságom-
mal ezt az ôrült szenvedélyt. / Végül, hogy Küprisz ellen mindez nem segít / ma -
gamban eldöntöttem már, hogy meghalokB”E8 Ezért van az, hogy az antik Phaidra
meg sem próbálja elcsábítani Hippolütoszt, hiszen a benne dúló belsô harc még
nem engedi, hogy vágyai eluralkodjanak rajta, még pontosan föl tudja mérni, hogy
az, ami benne tombol mostoha fia iránt, olyan bûnös szenvedély, amely beszenyA
nyezi lelkét, és amely eltávolítja saját természetétôlB Fôleg, hogy ezeket a szenveA
délyes érzéseket egy olyan fiatal férfi iránt táplálja, aki természethez közeli, eréA
nyes, mértéktartó, szûzi életet élB A dajkának föltárulkozó Phaidra kifakadása sem
ab ból a fájdalomból táplálkozik, hogy Hippolütosz nem lehet az övé, hanem hogy
ki rekesztôdik a Hippolütosz által képviselt világból, értékrendbôlBE9 Az érintetlen
természetbe való vágyódása fejezôdik ki a dajkával való párbeszéde során is: „Ó
jaj / Bár harmatosan fakadó forrás / Vize tiszta italt nyújtana nékem, / s jegenyék
al ján, rét puha ágyán/ hol sûrû a fû, lepihenhetnék.”FD Ahhoz a tiszta, természeti
világhoz akar tartozni, ahova Hippolütosz is, de mindez – az egész lényét ôrlô
szenvedély ezzel a világgal való összeegyeztethetetlensége miatt – elérhetetlen
marad a számáraB Ennek a paradox hely zet  nek az egyedüli megoldásaként a halál
kí nálkozik, mely a becstelenség rá gal má tól mentheti meg ôtB Ez a szélsôséges ér A
zelem nem saját személyes életének megélt eseményeibôl és helyzetébôl táplálkoA
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zik, ahogyan Fédránál, hanem az éle tébe hirtelen berobbant és rajta elhatalmasodA
ni igyekvô külsô erôforrásból: az is ten nôtôlB Fédra életében ellenben nem ilyen
külsô, hanem belsô meghatározó erô mû  ködik, mely lényének legmélyébôl tör
elô, Hippolütosz ominózus mondata utánB Fédra a mai modern ember méltó megA
testesítôje akkor, amikor a földolgozatlan, de mégis belé égett traumatikus élméA
nyek egész életére kiható hatása alatt végtelenül és súlyosan önmagaB A Hippo A
lütosszal való eggyé válás vágya is egészen más forrásból ered, mint az antik Pha A
idránálB Az anyával való sérült kapcsolat a belsô kontroll hiányát generálja, ami a
vi lágban önmagát biztonságban érzô, ugyanakkor önállóan mûködô, stabil belsô
erô kialakulását gátolja benneB Ennek a kontrollnak az elsajátítására tesz kísérletet,
amikor Thészeuszt helyettesíti az uralkodásbanB

Az antik Thészeusszal ellentétben, az ô esetében az uralkodói jogok gyakorláA
sa nem csak egy külsô pozíció megerôsítésére szolgál, hanem magának az uralkoA
dói magatartásnak és metodikának átültetésével egy belsô folyamat kontrolljának
mûködtetôjévé isB Az uralkodás értelme áthelyezôdik a saját vágyaink fölötti elleA
nôrzésre: „Uralkodni tudni a vágyainkon, ez tesz emberré.”FE Az uralkodás alapve A
tô en férfias attitûdje mégis idegen marad Fédra számáraB A kísérlet meddôvé válik,
hi szen a vágy, a szenvedély Hippolütosz iránt ezután még inkább csak fokozódik,
és a szerelmi vallomásában megfogalmazottak értelmében a Hippolütoszban való
el merülés vágya a teljes kontrollnélküliséget prezentáljaB 

Az eggyé olvadás elemi vágya törik meg hirtelen, amikor a felszakadó emlékA
képekkel egyedül maradt Fédra felismeri, hogy életének eddigi folyása megszaA
kadt, elszakadt az a szál, melyre még utoljára mindent felfûzöttB Hippolütoszban
vi szont ekkor születik meg egy olyan önálló impulzus, mely mostanáig tartó
feminin jellegû viselkedését egy markánsan férfiassal váltja felB Hippolütosz elinA
dul az önállóság útján, melynek az is a jelölôje a darabban, hogy eltávolodik apja
kó mában fekvô testétôl, már nem masszírozza tovább, és az sem véletlen, hogy
apja nem sokkal ezután ébred föl ebbôl az évekig tartó, félig halott állapotbólB Az
a tény, hogy Hippolütosz önálló, felnôtt férfiként ez idáig képtelen kibontakozni,
leginkább az apjával való kapcsolatával hozható összefüggésbeB

Fédra vallomása elôtt nem sokkal Hippolütosz az apjához fûzôdô viszonyának
olyan reprezentatív, gyermekkori emlékét meséli el mostohaanyjának, melyben
nyil vánvalóvá válik az elnyomó, és a gyermek Hippolütoszra nézve fenyegetô apai
ma gatartás, amely a késôbbi apakomplexusos viselkedés kialakulásáért felelôsB A
lab dajáték a hatalmi pozíciókat is betöltô apa számára ugyanolyan harctérré váltoA
zik, mint a külsô életében a politikai vagy akár háborús küzdelmeiB A játék alatt fo A
lyamatos kényszert érez arra, hogy saját ügyességét, kompetenciáját a kisfiú rováA
sára elôtérbe helyezzeB Hippolütosz: „Cselezgetett, trükközött, én meg keringtem /
körülötte, mint egy idióta (…) Vagy kapura rugdosott. / Ettôl még jobban rettegtem,
meg próbáltam / elugrani a labda elôl”BFF A játékban való elmerülés lehetôsége egyA
ben a világgal való azonosulás lehetôségét is jelenti a környezetérôl még le nem
vált gyermek számáraB Ezt korlátozza Thészeusz hozzáállása, aki határt sért, mert
nem mint apa, hanem mint hôs van jelen a játékban, aki minderre rombolóan hatB
Apa ként nem átlépni, hanem megtartania kellene azokat a határokat, amelyek a
játék keretéül szolgálhatnánakB Ehelyett a gyermeki létre inkább fenyegetôen, a vi A
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lággal való egységet megbontó módon hat, a világ helyébe lép a patriarchális, te A
kin tély elven mûködô atya képeB 

Ez a minta rögzül már kisgyerekkorában Hippolütoszban, aki pontosan ezért a
la cani értelemben vett elkülönbözôdés aktusától fosztódik megB Az elkülönbözôA
dés egy olyan öntudat kialakulása révén jön létre, amelyben az addig a szülô test A
ré szeit, mint a környezet szerves részeit a szülô egészével helyettesítô látásmódot
felcseréli a szülôtôl különvált testnek, mint önálló egésznek a tükörben való megA
pillantásaBF3 Hippolütosz a világot kiszorító Thészeusz jelenléte, a hozzá való folyA
tonos igazodás kényszere, a tetterôs apának való állandó megfelelési kényszer
miatt képtelenné válik saját, vagyis apjáétól különálló testtudatának kialakításáraB
Thé szeusz testének az egész darabon, pontosabban a Fédrával való konfrontációA
ig, végighúzódó masszírozása képletesen saját testének, önálló férfiasságának
éleszt   getését jelentiB  

Apja testének masszírozása, folytonos babrálása tehát a saját természetes testi
mû ködésének beindítására tett öntudatlan kísérletB Már rögtön a darab elején, a
pro lógus után, apja félig halott teste mellett jelenik meg, ami a darab cselekményé A
nek elôrehaladásában folyamatosan visszatérô motívum leszB Olyan motívum,
melyben maga a masszírozás Hippolütosz számára az apjához való olyan visszatéA
rést jelenti, melyet mindig valamilyen vele megesett – vagy vele kapcsolatos –
kudarc elôz megB Ezek a kudarcok minden esetben szorosan köthetôek apakompA
lexusos, fér fiatlan viselkedéséhezB 

A Fédrában Hippolütosz iránt kialakuló kötôdés jelentôsége a gyermekkori
élményektôl egészen a Thészeusszal való házasságon át nyeri el értelmétB Hippo A
lü tosz mint a hajdan volt hôs Thészeusz egyik lehasadt és így szélsôséges pólusáA
nak – a sterilitás és cselekvésképtelenség – megtestesítôje, Fédra környezetében
az egyetlen olyan személy, akin minden visszafojtott és meg nem élt érzelmi töltés
kiél hetô lenneB A kiskanál Fédrában elindít egy olyan folyamatot, amely kijelöli
szá mára azt a belsô utat, melynek stációi megérlelik benne a vágyat a Hippo lü A
toszban való teljes föloldódásra, eggyé olvadásraB 

Az anyjával közösülô bika látványa a kislány Fédra szempontjából egy olyan
fo lyamat erôszakos megszakadását idézi elô, melyben a felnövekedés fázisaiban,
az anyával való hol szimbiotikus, hol attól differenciálódó, individualizációs szakaA
szaiban a gyermek elsajátítja saját selfjének autonóm apparátusaitB A másik – jelen
esetben az anya – szimbiotikus egója helyett saját érzékelési, észlelési képességeit
gyakorolja be a külvilággal való érintkezése soránBF4 Ez egy olyan eltávolodási és
újra közeledési aktusnak az egymást követô váltakozása során jön létre a gyermekA
ben, melynek révén kifejlôdik benne az a belsô kontroll, ami a külvilágban mû A
ködô felnôtt ember önálló, a külsô dolgoktól független, stabil önértékelését és énA
ha tárait alakítja kiBF5

Fédra esetében az anyját meghágó bika jelenléte súlyosan sérti ezeket a folya A
ma tokatB A kislány nem tud az anyával szorosabb kontaktusba lépni, kívül reked
az anya biztonságot jelentô hatókörénB A közeledés a bika péniszének bevezetéA
sén keresztül valósítható meg, melyben az eggyé válás csak az anyja és a bika kö A
zött lehetségesB Fédra kívül reked az eseményekenB A belsô kontroll kialakulatlanA
sága – az anyáról való nem megfelelô módon történô leválása következtében – fo A
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lyamatosan a testek érzéki összekapcsolódását, illetve a testen keresztül kialakuló
ér zelmi viszonyulásokat indukáljaB 

A Hippolütosz által behelyezett kiskanálhoz egy egészen másfajta érzet kapA
csolódik, mint amikor Thészeusz hatol beléB Ez a fémes, hideg érzet egy testi kód,
amely megszabja az irányát és módját a Hippolütosz iránt fokozódó érzelmeknek
isB A testek összeolvadásának érzéki vágya odáig transzformálódik Fédrában, hogy
Hippolütosz személyében már lényének teljes föloldódását kívánjaB Hippolütosz A
ban úgy elmerülni, mint egy tiszta tóban, az anyaméhbe való visszahullásként is
ér  tel mezhetôB Ezt a szimbolikus kapcsolatot erôsítik a lebegés, ringás, végtelenségF6

sza vakB 
Ezen a ponton húzható meg a legszorosabb párhuzam Tasnádi és Euripidész

drámája közöttB Az antik drámában hasonló vágy fogalmazódik meg Phaidrában
Hippo lütosz nôgyûlölô monológja elôttB Az elvágyódás a természetbe a
Hippolütosszal való egyesülés metaforikus megfogalmazásaB A puha ágy, lepihen-
niF7 szavak utalnak a Hippolütosszal való testi eggyé válásra, mely elsôdlegesen
nem a szerelmi szenvedély kiélésére, hanem Hippolütoszon keresztül a természetA
tel történô egyesülésre utalB Azonban paradox helyzeténél fogva ez a fajta összeA
olvadás teljeséggel lehetetlen, hiszen ezzel az a bûnös szenvedély is realizá lód na,
amelynek kiélésétôl Phaidra annyira tartB Még képes kontrollálni a benne el A
hatalmasodó ôrült szenvedélyt, éppen ezért nem Hippolütosz testének fizikai birA
toklása válik fontossá, hanem egy olyan egyesülés, mely által a természetbe való
áradás, önátadás során történhet meg egyfajta testiAlelki és erkölcsi megtisztulásB
Fédránál a józanság háttérbe szorul, és a szerelmi szenvedély olyan formát ölt,
mely a Hippolütoszban való teljes föloldódás igényével lép fölB A víz a többi terA
mészeti elemhez képest még inkább elnyeli a formát, még teljesebbé teszi az
eggyé olvadás élményétB Hippolütosz megalázó visszautasítása azért is lesz olyan
fájdalmas Fédra számára, mert újból megfosztódik a másikkal való szoros együttlét
élményétôl, ahogyan az anyját meghágó bika is elzárja ôt a kapcsolatteremtés le A
hetôségétôlB A bosszú érzése is egy ilyen mélységbôl szakad föl, egy olyan egziszA
tenciális és elemi megrázkódtatás következményeként, mely minden emberi érzést
és dimenziót felôröl benneB 

A tudatalatti mechanizmusok mûködése és hatása a sze replôk pszichéjére és
érzelmeire szép lassan kezd kibontakozni és összeállni Tasnádi darabjábanB
Fédrának valószínûleg anyakomplexusa van, Hippolütosznak pedig apakompleA
xusaBF8 Mindkét szereplô a szüleivel kapcsolatos sérüléseit kompenzálhatná a
másik fél által, azonban élethelyzetükbôl és az elszenvedett sérülések súlyosságáA
ból adódóan ez eleve kudarcra van ítélveB A darabban ezért is lesz Fédra vallomáA
sa és Hippolütosz elutasítása a dráma csúcspontja, mert ebben a jelenetben kulmiA
nál mindaz, ami a szüleikkel kapcsolatos komplexusaikról tanús ko dikB Ezért sem
véletlen, hogy a gyermekkori sérülések közvetlenül a jelenet elôtt és után kerülA
nek elmondásraB  

A kialakulatlan bensô kontroll mind Fédra mind Hippolütosz esetében a Freud
által fölvázolt pszichés apparátus harmadik tartományával, a felettes Aénnel hozhaA
tó összefüggésbeBF9 A felettesAén közvetíti az én számára azokat a szocializációs
min tákat, melyek az ösztönAénnel ellentétben biztosítják a társadalmi életben való
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helytállást, amennyiben képessé válnak az elemi szükségletek, és az ösztönös vá A
gyak feletti kontrollraB A felettesAén a személyiség olyan összetevôje, mely a szüA
lôk által közvetített normák és szabályok interiorizációja révén válik a személyiség
részévéB A felnövekedés szakaszában a szülôvel való szimbiotikus egység és az
attól való elkülönbözôdés aktusainak váltakozása, ezeknek a normáknak a belsôA
vé tételét biztosítjákB Fédránál ennek a folyamatnak a lefolyása az anyához való
ismételt közeledésben hiúsul megB Ráadásul maga a tevékenység is, mely kívül
rekeszti Fédrát az anya hatókörén – a nász a bikával – nélkülöz mindenféle bensô
kontrollt, mélyrôl jövô, ösztönös, állatias vágyak kielégítését szolgáljaB Fédránál így
a felettesAén közvetítô funkciója helyébe az ösztönös erôk lépnek, melyek a darabA
ban a test által érzékelhetô ingereket – kiskanálhoz kapcsolódó ér zetek – szubliA
málják folyton növekvô szerelmi szenvedéllyé Hipolütosz feléB Hippo lütosznál
ellenben a szülôtôl való differenciálódódás fázisában történik sérülésB A felettesAén
nem interiorizálódik maradéktalanul, az apáéhoz képest nem válik külsôdlegesA
séB3D Ezért nála a felettésAén hiánya a testi szimbiózis állapotát in dukálja, ami apja
testének folytonos masszírozásában nyilvánul megB             

Miközben Fédra determinálva van a Hippolütosz iránti vágyak generálására,
mert a lelki és szellemi iránt felébredt igény önkéntelenül kapcsolódik a sterilhez
és a hideghez, addig Hippolütosz ellenpólusa, Szaurusz felé a teljes elutasítás ta A
pasztalható részérôlB Hiszen ô aztán végképp annak a mindenféle emberi dimenA
ziót nélkülözô, állatias szexualitásnak a képviselôje, melyre Fédra már nem érez
ké sztetéstB Azonban Szaurusz megfenyítésével jelentôsebb elôrelépés történik a
testiség területén isB Ezért sem véletlen, hogy nem sokkal ez után a jelenet után
következik Hippolütosz és Szaurusz párbeszédeB Hippolütosz és Szaurusz két egyA
másnak végletesen ellentmondó entitás, melyek egyetlen személyhez, a jelenleg
kómában fekvô Thészeusz héroszi fénykorához köthetô életelv, princípium megA
hasadását, két részre szakadását jelölik a darabbanB Közvetlenül a prológus után,
Hippolütosz monológjában rajzolódik ki a hajdan volt hôs, Thészeusz karakterrajA
za: „Itt fekszik Thészeusz – a fél világ ura. / A zsarnokot legyôzô szörnyeteg / Szívét
kivágó harci géniusz, / Ki puszta kézzel fojtott meg bikát, / S páncélban úszta át a
vad folyót, / Fajának és nemének büszkesége, / Elnyûhetetlen szellem és anyag. / Ki
hitte volna, hogy nem tart örökké? / A legszebb asszonyok szerették ezt a testetBBB”3E A
tett  erôs, az életét folyamatos cselekvésben megélô, önmaga csúcsára jutott férfi,
aki nek nyers szexualitása is héroszi értékekhez kötöttB Hippolütosz abban az érteA
lemben válik apjának az ellentétévé, hogy képtelen ilyen határozottan beleállni a
saját életébe, egészséges módon megélni testiségét, egyszerûen messze nem olyan
önazonos és karakteres figura, mint ThészeuszB Konkrét tettek helyett inkább kö A
dös elképzeléseket, üres eszmefuttatásokat gyárt jövôjével kapcsolatbanB Szaurusz
ellenben túlzottan is a testiséget helyezi a középpontba, melyet sokszor erôszakos
tetteiben él meg, mindenféle gondolkodás nélkülB Testi igényeinek él, és ezeket
so ha, semmilyen formában nem igazítja magasabb rendû morális értékekhezB 

Hippolütosz érdeklôdése Szaurusznál a nôk és a szexualitás iránt képletes
megjelenítése annak, amikor az agy, a hideg intellektus kommunikációba lép az
al testi régiókkalB Hippolütosz: „Honnan lehet tudni, hogy szerelmes vagyok?” –
Sza urusz: „Folyamatosan van egy kis lájtos erekciód. / Gyenge feszülés a heréidben.
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Érzed a farkad / súlyát, egész nap. Ez a szerelemB” 3F Szaurusz válaszában is láthaA
tó, hogy az emberi érzelmek pusztán testi, fiziológiai mûködésre redukálódnakB
Hip polütosz pedig pontosan ettôl irtózikB Bár a folyamatok fiziológiájával tisztában
van, amit, mint egy biológiai tankönyvbôl, föl is mond, a gyakorlatban azonban
már gyáva megtenniB 

Tasnádi darabjában Hippolütosz félig halott apjának masszírozása már a darab
ele jén megjelöli annak a beteges hozzáállásnak a jellemzôit, mely Hippolütoszt a
világhoz és embertársaihoz kötiB A színházban az élettelenül fekvô test látványa
mindig valamiféle jelentés elhalványulásának adja át helyét a mindenféle értelemA
tôl mentes létezésnekB33 Thészeusz teste a fekvôpadon a hajdan volt hérosz, a minA
dig tettrekész férfi ellenpontjaként jelenik meg, mely ezáltal a hôsi kor, a patriarA
chális világ letûnését, fallocentrikus rendjének életképtelenségét testesíti megB34 A
lo gocenrtikus metafizika egyik alaptétele egy olyan helynek és határnak a megtarA
tása, mely az én és a külvilág közötti szakadással az elkülönbözôdô testek jól
körülhatárolható jellegét emeli ki, mely így az egyetlen stabil pont, a logosz uralA
ma alatt konstruálja meg az önmagával azonos személyiségetB A patriarchális tárA
sadalom szervezô elvévé válik egy olyan szimbolikus világrend kiépülése, mely
már nem a testek érzéki összekapcsolódásából jön létre, hanem a testek, a másikA
tól való leválás következtében, egymás vágyainak tárgyai lesznek, eldologiasodA
nakB A lo gosz a férfi uralmi pozíciójában nyeri el a maga értelmét, mely minden
jelentést a saját érdeke szerinti abszolútumnak tüntet fölB 

A lacani értelemben vett felnôtté válás tehát az identifikációnak egy olyan vég A
sô fázisát mutatja, mely az én élményét a világgal való megütközés tapasztalatából
vezeti leB A külvilággal való érintkezés ebben a szakaszban minden esetben arról
tu dósít, hogy én létezem, tehát az énAhatárok egészséges módon erôsödnek megB
Az identitás erre az alapélményre épülhet, mely a személyiség egy szervezettebb
formáját konstruálja megB Az egyéni jellegek körülhatárolása és a nemek elkülön A
bö zôdése egy fejlettebb, ödipalizált, apaközpontú tudat és társadalmi szervezôdés
ki alakulását biztosítjaB35 Ennek a folyamatnak a hiánya viszont abba a preödipális
létezésbe vezet vissza, mely az anyával való szimbiotikus egységben, az én tudat
ki alakulatlanságának, anyagba süppedtségének az érzete miatt a világgal való egyA
ség élménye válik hangsúlyossáB36

Hippolütosz és Fédra a felnôtté válás ezen fázisaiban elszenvedett gyermekkoA
ri sérüléseik következtében nem tudják kialakítani azokat a személyiségjegyeket,
melyek egy megfelelô identitás kiépüléséért felelôsekB Ha ezeket a folyamatokat
megzavarják, a szimbolikus világrendhez való illeszkedés nehézkessé válik, és in A
kább egy korábbi fázis, a másikkal való érzéki eggyé válás lesz a dominánsB Hip A
po lütosznál ez Thészeusz testének masszírozásában jelenik meg, mely fizikailag is
szo ros kontaktust igyekszik fönntartani apja testévelB Fédránál pedig a Hip po A
lütosz iránti vonzalmában nyilvánul megB  

A darab cselekményének elôrehaladásával Fédra minden olyan szerepbe bele A
he lyezkedik, amelyre Hippolütosznak szüksége lenne, hogy érett férfivá tudjon
válniB Legelôször anyai érzései dominálnak, ami sokszor keveredik apai tanácsokA
kal a szexualitás területén, majd Thészeuszt helyettesítô uralkodó, akinek meg kell
lec kéztetnie az apja nyomdokaiba lépô fiútB A darab vége felé a Hippolütosznak
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megnyíló és érzéseirôl számot adó Fédrában minden szerep fölmorzsolódik, és
egy olyan elementáris vágy nyer megfogalmazást, mely a másik emberben való
föloldódás igényével saját maga elvesztésének vágyát fejezi ki: „Lényedben csend -
ben elmerülni, mint / Egy tiszta tóban, kitárt karokkal / lebegni hosszan ott a fel -
színén, / Arccal az ég felé nyitott szemekkel, / Ringasson így az önmagába fordult /
végtelenségB”37Hippolütosz lénye az összes férfi szereplô közül a legalkalmasabb
ennek a vágynak a kielégítésére, hiszen feminin tulajdonságai révén kezdettôl
fogva nem rendelkezik azzal az energikus töltéssel, amely minden egészséges sze A
xualitással rendelkezô férfit jellemezB Ez a töltés nélküli hûvös üresség válik Féd ra
számára vonzóvá HippolütoszbanB 

Thészeusz teste a fekvôpadon nem csak ennek az ödipalizált világnak a hal A
dok lását jeleníti meg, hanem az énhatárok áthágásának korlátlan kiélését többé
már nem limitáló szimbólummá is válikB A határok széttördelése a logosz aláásásáA
ra tett kísérlet, mely öntudatlanul is a személyiség integritásának széthullása felé
tett gesztusként értelmezhetôB38 Ennek egy másik megnyilvánulási formája a darabA
ban a Szaurusz által képviselt ösztönös, állatias szexualitás, amely nem az egyéniA
vel, a másik személlyel akar egyesülni, hanem saját vágyainak kielégítése céljából
gát lástalanul hatol a másikbaB A szexualitásnak ezen formája még hangsúlyosabbá
teszi egy olyan személyes tér megsértését, mely a másik erôszakos behatolása által
rom bolja ezeket a határokatB 

A fitneszteremben a gépeken edzô szereplôk izzadt testének érintkezése a fémA
felülettel, és a gépek diktálta mechanikus ritmusnak a testen való átvezetése, az
emberi test és a mechanika közötti határsértésként is értelmezhetôB39 A darabban
folytonosan visszatérô testedzés a szereplôk közötti valódi konfrontáció he A
lyettesítôje, mely a másik szereplôvel és egyáltalán a világgal való megütközés le A
hetetlenségét, az edzôgépekkel történô jellegtelen, magányos cselekvésében vezeA
ti leB Minden egyes jelenetben megjelenik a testmozgásnak egy olyan formája,
mely valamilyen testedzô eszköz használatbavételével a szereplôk közötti dialóA
gust a saját mechanikus mozgásával magára maradt egyénekre izoláljaB Mindenki a
ma ga bezárt világából, tébolydájából beszél ki, miközben felszínes párbeszédet
foly tat a másik szereplôvelB

Hippolütosz sterilitása és szüzessége – ellentétben az antik Hippolütosszal – nem
egy szellemi szubsztanciából, hanem a felnôtté válásra való képtelenségbôl eredB
A külvilágból is hiányoznak azok a megtartó erôk, melyek Hippolütoszt és általáA
ban a modern embert az önmagában való létében erôsítenék megB Az antikoknál
az istenek még vezetgetik az embereket, alakítják a sorsukat, olyan külsô megha A
tá rozó erôként mûködnek, mely által az emberekre bocsátott szélsôséges lelkiállaA
potok egy pillanat alatt elborítják tudatukatB Individualitásuk fejletlensége miatt
még valahogy szoros függésben vannak a halhatatlanok világával, a transzcendenA
ciával, mely külsô mércéül szolgál életük alakításábanB Az antik Hippolütosz Ar A
temisz isteni lényén keresztül éli meg annak a mértékadó világnak a jelenlétét,
mely a világban minden dolognak kijelöli a maga helyét és elhatárolja azt a másikA
tólB Az antik Hippolütosznál a szüzesség és sterilitás egészen más alapokra helye A
zô dik, mint a modern Hippolütosz esetébenB Nem áldoz a szerelem istennôjének,
ami a hozzá tartozó életterületek, élettevékenységek: a szerelem és szexualitás
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gyakorlásának kizárását, egyben az élet folytatásának, körforgásának a megtagaA
dását jelentiB Amikor Hippolütosz visszautasítja Aphroditét és a testi szerelmet,
egyál talán a nôkhöz mint szexuális lényekhez való viszonyulást, figyelmen kívül
hagyja az élet földi aspektusátB Az isteni világ leképezôdése a földi viszonyok kö A
zött Artemiszen keresztül manifesztálódik Hippolütosz számáraB Hippolütosz tudaA
tában a földi és az égi világ mint egységes egész jelenik meg, mely által az égi közA
vetlenül és tisztán egyetlen isten személyében is meg tud jelenni a számáraB Hip A
polütosz nem ismeri föl a földi élet törvényszerûségeit, melyben minden entitás
más entitásokkal, minôségekkel vegyülve, sohasem tiszta valójában, önmagában
megállva a helyét jelenik meg,4D hanem differenciáltabb viszonyrendszerbe ágyaA
zódik beleB Phaidra szerelmének elutasítása a földi világ felé tett kompenzáció el A
maradásaB A sterilitás és szûziesség az antik Hippolütosz esetében teljesen szelleA
mi alapokon nyugszikB Mivel a benne lévô szellemi szubsztancia tisztán tartásának
el sôdleges feltétele az én és a külvilág közti határ betartása, az ellenkezô nemmel
való testi kapcsolat, az „anyagban” való elmerülés lehetôsége ezért is idegen tôleB
A szexualitás ezeknek az én határoknak az elmosódását jelentenéB Azonban ô túl
erô sen ragaszkodik ezeknek a határoknak a megtartásához, sterilitása is ebbôl
következikB A modern Hippolütosz sterilitása ennek pontosan az ellentétén alapA
szikB A kialakulatlan és összefolyt énAhatárok saját testének elidegenedéséhez ve A
zetnek, mert azt képtelen saját énjéhez kötniB    

A modern ember számára az istenek halottak, életük minden eseménye és
azoknak a rájuk tett hatása a saját individuális létük terhévé válik, sorsuk alakításáA
nak si keressége, saját belsô világuk megérleltségén és megformáltságán múlikB
Éppen ezért is lesz fontossá a modern ember számára a felnôtté válás szakaszában
azoknak az internalizációs és identifikációs folyamatoknak a megfelelô lefolyása,
melyek egészségesen mûködô belsô megtartó erôket fejlesztenek kiB Tasnádi da A
rabjában éppen ezért a színpadon történô eseményeknek egy olyan belsô esemény
válik a központi tengelyévé, mely Fédra és Hippolütosz gyermekkori traumáitól
egészen a kettejük közötti, mindent eldöntô végsô konfliktusig tulajdon kép pen a
sikertelen felnôtté válás belülrôl ábrázolt folyamatait jeleníti megB

A Fédra fitnessben a modern világ jellegtelensége és körvonalazatlansága miatt
a külvilággal való konfrontáció lehetetlenné válik a szereplôk számáraB Csak valaA
mi szélsôségesen ellentétes princípium megjelenése által válik lehetôvé, ha nem is
egy valódi konfliktus megélése, de némi önreflexiónak támpontot adó vonatkozáA
si pont kijelöléseB Hippolütosz mindvégig Szaurusz függvényében tudja csak saját
élettani funkcióit értelmezni: „Imponáló volt, ahogy csinálta. Lezserül, / hogy úgy
mond jam mindenféle gyanús eredetû / mentálhigiéniás skrupulus nélkül egy sze -
rûen / belevizelt abba a kagylóba! Teljesen magától / értetôdônek vette szervezete
biológiáját…”4E A test fiziológiás mûködésének természetes elfogadása Hippolü A
toszból teljes mértékben hiányzikB Ezek az egyoldalú jellembeli tulajdonságok a
sze replôkben, belsô ellenpólus nélkül, valahogyan a végtelenségig föl tudnak fo A
kozódniB 

Tasnádi darabjában a jelenhez való kapcsolódás lehetôsége azért is lehetetlen,
mert a dolgok mindenféle megtartó erô hiányában, mértéktelenül képesek túlpöA
rögniB A jelen eseményeirôl a szereplôk nem lekésnek, mint az antik hôsök, ha A
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nem elrugaszkodnak tôlükB Elvont dimenziókban hajszolják tovább a saját berögA
zült, életképtelen gondolataikatB Hippolütosz folyton a jövôn töpreng, és abszurd
el képzeléseket gyártB Szaurusznak is állandóan azon jár az esze, miképpen tudná
testi vágyait levezetniB Minitaurosz pedig teljes mértékben egy elzárt, virtuális térA
ben élB A realitás, a jelenben élés képességének csírája egyedül Fédrában van megB
A jelen és ezáltal a realitás megélése, megtapasztalása csakis a bensôséges és in tim
emberi kapcsolatokon keresztül valósulhat megB A szorosabb és bensôségesebb
emberi kötelékek képesek az embert a jelenben megtartani, hogy saját jelen va A
lóságát megélve a másik ember által, ne egy életszerûtlen és az emberektôl elvaA
dult dimenzióban hajtsa a maga gondolataitB

Fédra számára ahhoz, hogy Hippolütosz közelében lehessen, ezeken a modern
vi lág nyújtotta életszerûtlen dimenziókon keresztül vezet az útB A fitneszterem az
an tik drámák természeti világának helyettesítôjeként jelenik megB Ahogyan a terA
mészeti világhoz való tartozás vágya erôsödik párhuzamosan a szerelmi érzés fo A
kozódásával a görög Phaidra és a római Phaedra esetében, úgy Fédra számára is a
fit neszterembe való belépést szintén a Hippolütosz iránti érzései motiváljákB A fô
kü lönbség ott fedezhetô fel, hogy a természethez való tartozás például a római
Phaedra esetében az amazoni életforma kialakítását kívánja meg, míg a modern
Féd ra esetében a fitneszterembe történô belépés csak öregedô testének megfiataA
lításával válik lehetségesséB Fédra szembesül a testén kiütközô öregedés tüneteiA
vel, mely egyértelmûen eltávolítja Hippolütosz fiatal, edzett testétôlB A korkülönbA
ség, mint a Fédrát Hippolütosztól elválasztó probléma, az antik drámákban nem je A
lenik meg, a fôhangsúly inkább arra a viszonyra terelôdik, melyben a nevelt fia iránt
bû nös szenvedélyeket tápláló nevelôanya viselkedése esik kétes erkölcsi meg ítélés aláB 

Tasnádi elsôdlegesen a testek állapotának kiküszöbölhetetlen különbségét he A
lyezi elôtérbe a morális helyénvalósággal szembenB A fitneszterem ezért is lesz a
ter mészeti világ tökéletes ellentéte, mert a természetben közvetett módon mûködô
transzcendens erôk helyett a testek állapota lesz a meghatározóB A természet az
anti kok világában az istenekkel elvegyülô embert harmonikusan ölelte körül, ahoA
gyan a fitneszteremben is az edzôgépekbe süppedt emberi testek mechanikus
moz dulatai valamiféle kollektív föloldódást kínálnakB A fitneszterem a természeti
vi lág édeni és szeretô anyaöléhez képest azonban egy apatikus és hideg közegA
ként jelenik megB

A fitnesztermen kívül Tasnádi darabjában a hatalmi viszonyok, az uralkodással
kap csolatos politikai küzdelmek jelentik azt a színteret, amely szintén a modern
vi lág egyik közegeB Ez a szál leginkább Racine Phaedrájához köthetô, hiszen az ô
mûvében jelentkezik elôször az udvari intrika, mely az addigi adaptációkhoz
képest teljes mértékben átveszi az istenektôl az emberek sorsát erôsen befolyásoA
ló szerepetB Az a bonyodalom, ami az antik drámákban  – fôleg Euripidésznél – az
is tenek fortélyos cselszövéseibôl származik, RacineAnál áttevôdik a hatalom
birtoklá sá ért folytatott udvari intrikák szövögetésébe és a hatalmi érdekeknek
megfelelô alakoskodásokbaB Minden érzelmi megnyilvánulás és az emberek közti
viszonyok ki építése is terheltté válik, hiszen az éppen adott uralkodó zsarnoki igéA
nyeihez kell igazítani mindentB Ebben a légkörben az összes indulat, minden em A
beri érzelem tör vényszerûen más alakot ölt, mássá alakul, mint ami valójábanB4F
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A Fédra fitnessben Thészeusz félig halott teste a fekvôpadon hasonló fenyegeA
tettséget jelent, mint Racine darabjában az eseményektôl távollevô TheseusB Ez
azonban mégis egészen más értelemben nyilvánul meg a két mûbenB Racine
Phaed rájában az alvilágot járó Theseusnak a földi életbe való visszatérésre csekély
esé lye van ugyan, a szereplôkben mégis végig ott van az a nyomás, mely az esetA
leges életben maradás lehetôségével számolva tartja vissza a valódi érzéseiket,
ezáltal késleltetve a bonyodalom kibontakozását isB Tasnádinál Hippolütoszon kí A
vül mindenki lemondott már Thészeusz kómából való felépülésérôl, így emiatt is,
de legfôképpen a hatalomnak egészen másfajta berendezkedése miatt, itt már nem
konkrétan Thészeusz személye – mely Racine Phaedrájában azonos a hata lom mal,
az állammal – jelent fenyegetettséget, hanem inkább egy olyan államgépezet szeA
mélytelen mûködése, melynek Thészeusz válik a szimbolikus megtestesí tô jévéB Az
emberi érzelmek és indulatok nem kerülnek nyomás alá egy külsô zsarnoki erô
hatására – ahogyan Racine darabjában –, hanem a politikai hatalom valahogyan
olyan finom miliôként veszi körül az embereket, mely sokkal jellegtelenebb
módon, kevésbé konkrétan és kézzelfogható formában hálózza be az élet min den
területétB 

A globalizáció a modern felgyorsult világnak olyan jelensége, amely pontosan
az egyéni jellegzetességek eltûnésének irányába hatB Pap: „Számodra mit jelent a
szó, hogy nemzet? Hippolütosz: „Régebben volt ilyen, valóban. / Ezzel jelölték egy
hasonló nyelvû horda / népcsoport-identitását, / Kik az összetartozás jegyében buz-
gón / Egy másik népcsoport torkának estek. / Ma már apám tevékenységének /
köszönhetôen, a kulturált világban / Többé már nincs ilyen: / Egyforma most már
minden, s egynemû, / Off-shore nemzet, Republic of FranchiseB” 43  Hippolütosz szaA
vaiból az is világossá válik, hogy Thészeusz tevékenysége elômozdítója annak a
kul turált világnak, melyben a nemzetek közötti különbségek elmosásával a háboA
rúskodás is elkerülhetôvé válhatB Ez egy olyan, nemzetek és a lokális tradíciók fö A
lötti egységes hálózat kiépítésével valósulhat meg, melyben Thészeusznak mint ki A
rálynak kettôs szerep jutB A darab elején még úgy ábrázolja Tasnádi, mint a népé A
ért harcoló és tevékenykedô hôst, miközben a darab vége felé az antik héroszok
tu lajdonságaival ékeskedô lepel alól elôbukkan a modern kori politikusB Modern
kori abban az értelemben is, hogy a népért való felelôsségvállalás helyett – ami
minden uralkodói elvakultsága mellett is ott van Euripidész Thészeuszában – a
ma ga politikai és hatalmi befolyásának a kiterjesztésén fáradozik, melynek eredA
ményeképpen jönnek létre az olyan érdekszövetségek, mint az OffAshore nemzet
vagy a Republic of FranchiseB 

Ez a kettôsség megjelenik a papnak a figurájában is, aki papi szerepének szak A
ra litásáról megfeledkezve, hol pénzügyi tanácsadóként, hol pedig mentálhigiéniás
személyi trénerként osztogatja a tanácsaitB Már rögtön a darab elején szorgalmazza
Thé szeusz halottá nyilvánítását, abból a praktikus és igen anyagias megfontolásA
ból, miszerint uralkodó híján a pénzügyi és gazdasági folyamatok állandóan romló
tendenciát mutatnakB44

Az, ahogyan Tasnádi finoman egymásba csúsztatja és egymással társítja azokat
a dimenziókat, amelyek akár még az antikvitásban is élô moralitásként voltak je A
len, a maival, a modernnel, valahogyan ki is forgatja ezeket az értékeket önmaA
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gukbólB A mitologikus hérosz képe úgy találkozik a modern kori politikuséval,
hogy az impotenssé válik a mai tendenciákkal való érintkezés hatásáraB Ezekkel az
egy becsúsztatásokkal alakítja ki Tasnádi azokat a viszonyítási pontokat, amelyek
által a modern jelenségek a régiek horizontjáról megközelítve kerülnek reflektorA
fénybeB De mindezt úgy éri el, hogy ezáltal bebizonyosodik a régi értékek életkép A
telensége, érvényességi körüknek a korlátoltsága a modern világ nyújtotta életkö A
rül mények közöttB

Szaurusz az a figurája a darabnak, aki mindenestül és teljes mértékben a mai
mo dern világ szülötteként jelenik megB Nemcsak a hatalmi viszonyokat ügyesen a
saját érdekei szerint alakító gerinctelen alak, hanem a külvilág diktálta normákhoz
is eleve úgy igazodik, hogy azzal a legkisebb mértékben se kelljen összetûzésbe
ke rülnieB Ez nyilvánul meg abban a rap szövegében is, melyben az emberi élet ve A
getatív szintre redukálásával biztosít a maga számára egy alapvetôen konfliktusok
nélküli, kényelmes életet: „Van, akinek spermabank volt az apja, / Van, ki peteként
még a lombikot lakja. / Van, akinek donortól van a mája, / Van, akinek a húga a
na gymamája. / Egy dolog biztos / Ebben a kibaszott világban, Hogy élvezni szület-
tél / Ebbe a kibaszott világba. / Egy dolog biztos / A ringben, az ágyban, / Hogy
szen vedni születtél / Ebbe a kibaszott világbaB” 45

Szaurusz primitív életelvei a létezésnek olyan elemi formái, melyek mindenféle
mo rális és szellemi értéktôl függetlenedve teremtik meg azt az önmagában is
meg álló egzisztenciát, mely komfortos és zökkenômentes életének alapjává válikB
Az ilyen magatartás mindig az éppen uralmon lévô elvárásaihoz simulva, ugyanA
akkor saját elemi igényeit biztosítva szolgálja ki az adott hatalom érdekeitB Amíg
Thé szeusz kómában fekszik, addig Hippolütoszt, az uralkodásban éppen soron lé A
vôt biztatja és látja el tanácsokkalB Amikor azonban Thészeusz visszatér az életbe,
azonnal átáll hozzá és kész a Hippolütoszra kiszabott büntetésben segédkezniB
Hip polütosz egészen steril, éteri lényének ezáltal válik Szaurusz a testévé a darabA
banB Mindaz, ami Hippolütoszból hiányzik, azzal Szaurusz eleve telítve vanB Ezért
lesz Szaurusz Hippolütosz számára mintaadó azokon a területeken, melyekben
fér fiasságának teljes impotenciája mutatkozik meg: az uralkodásban és a szexualiA
tásbanB Azonban Szaurusz a Hippolütoszban bekövetkezô változásnak csupán az
elô készítôje; a gát Fédra visszautasításával szakad át véglegB  

Ezután Hippolütosz a hatalom politikai nyelvét beszéli, mely az elôzményekA
hez képest meghökkentô regiszterváltásB46 Hatalomra jutása esetén olyan rendelkeA
zéseket hozna, melyek az öregek teljes likvidálásával minden hatalmat a fiatalok
ke zébe ad, hiszen a fiatalok rendelkeznek azzal a friss és aktív életenergiával,
mely teljes gôzzel képes anyagi javakat termelni az országnakB A fiatalok elôtérbe
állí tása csakis az öregek rovására történhet meg, vagyis Tasnádi olyan társadalom
ké pét festi, melyben a fiatal, életerôs test csupán munkaeszközt jelent, termelôeA
rôvé transzformálható, így eleve kivonódnak a társadalomból azok a szellemi értéA
kek, melyeket alapvetôen az idôsebb korosztály képviselB Pörgésre és aktivitásra
van szüksége a társadalomnak, melyben a csendes elmélyülésnek nincsen helyeB
A szexualitás területén is hasonló lépéseket tesz Hippolütosz, hiszen a nôkhöz ad A
dig semmiféle vonzódást nem mutató fiúban hirtelen fölszabadulnak a szexuális
ener giák, melyet még a Szaurusztól kapott tudatmódosító szerek is fokoznakB 
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Minitaurosz záró monológjában a Kréta felôl érkezô és az egész kontinenst fe A
nyegetô szökôár képe nem csak ennek a szûk közösségnek a pusztulását sejteti,
ha nem az egész világra kiterjeszthetôvé válikB Ez azonban nem csak a tér, hanem
az idô kitágulásával is elnyeri a maga jelentését, hiszen a darab Kréta, a régmúlt
an tik világ megidézésével azt a mondakört is föleleveníti, melybôl az egész FédraA
prob lematika származikB A múlt és a jelen közötti kapcsolat összekötôjévé a víz
ele me válik, mely a megtisztulás, a múlttal való teljes szakítás értelmében a nulláA
ról való újrakezdés állapotát implikáljaB A kezdetekbôl fakadó szökôár úgy lép a
je lenbe, hogy az a tér és idô távlatait áthidalva egyetlen pontban rögzíti azt, ami a
múlt hoz tartozik, és amit a jövô még magában hordozhatB A múltba kapaszkodni
már nem lehet, a jövô pedig teljesen kilátástalanná válik, hiszen az éppen dagadó
szö kôár a teljes pusztulás vízióját vetíti elôreB 

A pusztító özönvíz ott van Kréta valós történelmében isB Théra szigetén hatalA
mas földrengés volt, ami szökôárral párosult, és mindez olyan elementáris erejû
volt, hogy utána Kréta is romokban hevertB Ebbôl a megroggyant állapotból sosem
tu dott a régi fényébe visszatérni, és ezt használták ki a mükénéiek, akik hamaroA
san lerohanták és meghódítottákB47 A múltban megtörtént esemény tehát újból
meg ismétlôdik a jelenben, visszakanyarodva oda, ahonnan az egész történet szárA
mazik: a krétai mondakörhözB A darabban a mitologikus és a modern, a régi és az
új folytonos összemosása Minitaurosz monológjában sûrûsödik egybeB Ennek a két
kü lönbözô világnak az ütköztetésével, illetve annak eredményeként a Fédra fit-
nessben már nemcsak egymás értékeinek a kiforgatása, hanem a teljes kioltása tör A
té nik megB48
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