
Kortárs magyar darabokkal, sõt, õsbemutatókkal nincse-
nek elárasztva színházaink. Pedig tehetséges szerzõk ost-
romolják a „világot jelentõ deszkákat”, és nem is sikerte-
lenül. A „vájt” ízlésû közönség már megjegyezte Parti
Nagy Lajos, Kárpáti Péter, Pozsgai Zsolt, Garaczi László,
Lõrinczy Attila nevét, zalaegerszegi közönség pedig kü-
lönleges helyzetben volt évekig. Bereményi Géza frissen
született drámáit õsbemutatóként láthatta. Itt került szín-
re Az arany ára, a Shakespeare királynõje. S az õ nevéhez
fûzõdik Szabó Magda világsikert arató regényének, Az aj-
tónak a színpadi adaptációja. Két éve Háy János Herner
Ferike faterja címû darabja ment – komoly érdeklõdést
keltve – a stúdiószínpadon, s nem oly rég, tavaly

Bereményi Laurája – III/III-as dalszínmûve – került színre.
A sort most Tasnádi István A magyar zombija folytatja. A
fiatal, de szakmailag elismert drámaíró mûvét ugyancsak
õsbemutatóként tûzte nagyszínpadi mûsorára a színház,
Bagó Bertalan rendezésében, ami kétségtelen merészség-
re, kockázatvállalásra vall. A februári premier, s az azt kö-
vetõ elõadások azonban – legalábbis a közönség reakciói
alapján – igazolták az elõzetes várakozásokat, a nézõtér
vette, értette, lereagálta a vígjátéknak hirdetett, de sokkal
inkább tragikomédiának tekinthetõ mûbõl született elõ-
adás „üzeneteit”.
Mert a sokrétû „üzenetcsomagot” egy rendkívül látvá-
nyos, zenei betétekkel dúsított, komikus jelenetekben,
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Fájdalom és szánalom 
– gúnyba, röhögésbe „csomagolva”

Tasnádi István: A magyar zombi
Õsbemutató a Hevesi Sándor Színházban

„Blondin Gáspár, a munkanélküli, depresszióba sülylyedt, önmagát haszontalannak érzõ negyvenéves férfi (Ilyés RRóbert), aki a 
felesége (Pap LLujza) replikáit nem éppen béketûréssel hallgatja...“



abszurd helyzetekben bõvelkedõ színpadi játék közvetíti.
De mi is a legfõbb „üzenethordozó”, mi az a konfliktus,
ami köré az elõadás szervezõdik? Már az elsõ pillanatok
bõvelkednek meglepõ effektusokban: a zenekari árokból
a darab zenéjét szerzõ Horváth Károly reneszánsz hangu-
latú kompozíciója hangzik fel, miközben szemünk elõtt
(lassan) egy vidéki udvar bontakozik ki, a házak falán a
mindennapi élet szerszámaival. Kasza, kapa, vasvilla, stb.
S persze, a tyúkok sem hiányozhatnak. Középen egy bu-
di, a háttérben terebélyes diófa. A téglára állított, talán
bontásra váró Zsiguli egészíti ki a képet. A finom, érzé-
keny muzsika és a naturalista környezet kontrasztja már-
is felcsiholja az érdeklõdést. A fõhõs is csakhamar elõke-
rül: Blondin Gáspár, a munkanélküli, depresszióba süly-
lyedt, önmagát haszontalannak érzõ negyvenéves férfi
(Ilyés Róbert), aki a felesége (Pap Lujza) replikáit nem ép-
pen béketûréssel hallgatja. A tévépszicho- és szexológu-
sokon edzett nej meg akarja oldani a köztük felmerült
problémákat. Gáspár csábító ajánlatai, közeledése, ked-
veskedése ellenére sem enyhül meg, s egy könnyelmû pil-
lanatban azzal fenyegetõzik, hogy felakasztja magát (a
különben igen dekoratív) fa ágára. Futó ötletnek tûnik,
amelyhez Blondin kezdetben szeszélybõl ragaszkodik,
hogy magára vonja a figyelmet. Az anyósáét (Ecsedi Er-
zsébet), a szomszédét (Kiss Ernõ), a polgármesterét (Sza-
kács László). De aztán komolyra fordul a dolog. Elmeséli
a polgármester Ferinek, hogy „szörfözgetve a tévén” egy
ismeretlen csatornán vele incselkedõ, kis táncosnõt látott,
„jelenést” a Coppélia címû balettbõl. A titokzatos „adást”
mind a ketten megértik... Az ellehetetlenített, adósságok-
kal küszködõ falu érdekében éhségsztrájkoló polgármes-
ter azonnal felismeri: ha Gáspár öngyilkosságából sikerül
a média segítségével közügyet fabrikálni, nyertek. Búcsú-
levelében írhatná, hogy az elvégzett munkához és a költ-
ségekhez képest kevés a „vágósertés felvásárlási ára”. S
van még egy érve: a „haszontalan” élet helyett vár még
rá „egy utolsó nagy szerep”. S Gáspár – mint akinek úgy-
is mindegy – hajlik a rábeszélésre. Az alkuban benne fog-
laltatnak az özvegynek biztosított kedvezmények, ingyen
disznó, stb. Aztán, mintegy a dolgot megpecsételve, hir-
telen elõlibbennek a kis balett tündérek, mint késõbb
megtudjuk: halálszimbólumok. S ettõl kezdve, ha ko-
molyra, „halál közelire” fordul a cselekmény, a kis fehér-
ruhás leánykák eljárják a túlpartra csábító táncukat. Ezek
a bájos költõi betétek, jelzések (nyilván csak Gáspár látja
õket), nagyban enyhítik a darab olykor alpári naturaliz-
musát. De ami fontos: a kis közösség mind erõteljeseb-
ben kezdi meggyõzni a vonakodó embert, szánja rá ma-
gát a végsõ lépésre. A tévé is felfigyel az esetre: s rögtön
kivonul a stáb. Mert kezdetben túszejtésnek tûnik a hírek
alapján az eset. Amikor tisztázódik, hogy öngyilkosságról
van szó, jön a pszichológus, dr. Juhos (Szegezdi Róbert).
Természetesen már egy tévéstábbal. Aztán megindul a la-
vina: Gáspár öngyilkosságához mind több érdek fûzõdik.
A hír hallatán felbukkan Bicke B. László, a költõ (Farkas

Ignác), aki egyesületük mártírjává kívánja avatni. Tigris Ni-
kinek (Tánczos Adrienne), a nem túl sikeres popénekes-
nõnek jól jönne egy újabb botrány: ha Blondin reményte-
len szerelmében, miatta követ el öngyilkosságot, máris
övé a bulvársajtó címoldala, s az újabb cd-re is rögtön
akadnak szponzorok. A pszichológus, dr. Juhos adóssá-
gaitól szeretne szabadulni Blondin – helyette betonba
öntött – hullája lefilmezésével. S végül megjelenik Pál, a
showman (Gábor László), aki mûsorának nézettségét
akarja feltornászni a csillagos egekbe az öngyilkosság
helyszíni közvetítésével, show-eseménnyé avatásával.
Igaz, nem ingyen kéri a gyászos mutatványt, komoly szer-
zõdésben biztosított milliókért. 
Egyszóval beindul ez a sajátos „haláltánc” – egészen a
csúcsra járatott pillanatig, amikor a felkínált szúró-vágó
eszközökkel Blondinnak végre kellene hajtania a megbe-
szélt harakirit. De miután annyi „jó” és kellemes történt
vele: meggondolja magát. Felborul(na) a gondosan meg-
komponált forgatókönyv. A feleség vet véget a tétovázás-
nak: a budiba menekülõ férjét a falakon látható és a fa-
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„Elmeséli a polgármester Ferinek (Szakács LLászló), hogy „ször-
fözgetve a tévén” egy ismeretlen csatornán vele incselkedõ, kis
táncosnõt látott...“



luban begyûjtött szúró-vágó szerszámokkal agyonszur-
kálja. Blondin sorsa beteljesedik. Ironikus fintor: a „Hiva-
talos úr” érkezik, de késõn. Az uralkodó mentõakciójának
hírét hozza: Blondint kinevezik a csõdbe jutott, de meg-
mentett húsüzem igazgatójává. A válasz: a kiterített hul-
lazsák. (Függöny.) 
A konfliktus tehát összegezhetõ ennyiben: az életbe
(azért) kapaszkodó Blondinnak meg kell halnia. (Termé-
szetesen a közösségért, jó célokért, a falu felemelkedésé-
ért.) 
A darab egyik rétege e körül a kérdés körül forog: lehet-
e kitörni a sors (elrendelt) keretei közül? Kissé hasonló a
helyzet, mint a Dürenmatt: Az öreg hölgy látogatása cí-
mû darabjában. A válasz egyértelmû: nem. A másik kér-
dés: mire képes a média? Mekkora hatalma van? Hol a
határ?  Tudunk-e szabadulni tõle? Nos, ez a darab és az
elõadás egyik legmeghatározóbb vonulata. Kiderül (amit
egyébként mindannyian tudunk), ha bizonyos érdekek
úgy kívánják, a magánélet szférája sem szent. A kamerák
mindenütt figyelnek, mindent felvesznek. És a botrányra,
katasztrófára, szörnyûségre éhes közvélemény étvágya ki-
elégíthetetlen.  Mi több: a ma embere önként adja oda
magát ennek a médiamolochnak, aki aztán fel is falja
áldozatát.(Lásd: a kedvelt valóságshow-sorozatok.) A lé-

tezõ realitás helyett megteremtõdik a virtuális, a média
által kreált valóság. Mintha valami nagy, közösségi rítus
zajlana, középpontjában a kiszemelt áldozatokkal. (Ám a
szertartást végzõ papok sem érezhetik biztonságban ma-
guk.)
A dráma szövegébõl – mely idõnként inkább szöveg-
könyvre, librettóra emlékeztet, bár vannak emelkedett,
irodalmi értékkel bíró részletei is – Bagó Bertalan lendüle-
tes, mozgalmas, szinte minden percében lebilincselõ elõ-
adást állított színpadra. A színészek láthatóan élvezték a
karakterek és sziturációk kínálta játéklehetõséget. A szö-
vegbõl kicsengõ mai utalásokat, „áthallásokat”. Modo-
rosság nélkül, természetes gesztusokkal élve képesek vol-
tak megfelelni az egyszerre naturalista és stilizált „életkö-
zeg” és játékstílus kihívásainak. A „végzet hatalmát” köz-
vetítõ négy kis balett-növendék táncának belekomponá-
lása a darabba, kifejezett bravúr. S a csehovi dramaturgia
követelménye – bizonyos, a színen megjelenõ kellékeknek
elõbb-utóbb funkciót kell kapnia – itt többszörösen meg-
valósul. A kasza, a vasvilla elõbb a horrorisztikusan mu-
latságos, búcsúztató show-jelenet jelképei, majd a végsõ
kifejletben a feleség, Vali kezében valódi gyilkos eszkö-
zökké válnak. Talán a befejezés bizonytalanította el a né-
zõt. Míg a deus ex machina–ként, helikopterrel érkezõ Hi-
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A nagy „halál-show“ szerzõdés aláírása - Pap Lujza (Blondinné), Kiss Ernõ (Szomszéd Misi), Ilyés Róbert (Blondin), 
Farkas Ignác (Bicke B. László), Szakács László (Polgármester), Ecsedi Erzsébet (Blondin anyósa)



vatalos úr (a helyi problémákat is érintõ) „nagy hírei”(a
húsüzem megmentése, Blondin igazgatóvá való kineve-
zése) a végletes stilizáció, az irrealitás felé viszik el a játé-
kot, addig a pszichológus által kiterített hullazsák valami-
féle naturalista szintre rántja vissza a kétségtelen felkava-
ró cselekménysort. Mintha két befejezése lenne a darab-
nak. Szerintem az egyik fölösleges.
Ilyés Róbert Blondin Gáspár szerepében nem volt könnyû
helyzetben. Alkatánál fogva az erõteljes, robusztus figu-
rák szerepkörében képes teljesen magát adni. Ám ebben
az esetben éppen a visszafogottságával hatott; mély, drá-
mai lelki folyamatokat érzékeltetetett finom rezdüléseivel,
suta gesztusaival – a talajt vesztett, majd végzetes dönté-
séhez ragaszkodó embert állítva elénk. Neki, pontosab-
ban játékának köszönhetõ, hogy el tudtuk fogadni a kép-
telenséget – az udvari budiból egy azilum vált, menedék-
hely, a személyiség védõburkának jelképe. S a Valit elcsá-
bító dr. Juhosnak adott, az együttéléssel kapcsolatos jó
tanácsai a felszín alatt rejtegetett mély érzelmi kötõdésrõl
vallanak.  Megrendítõ pillanat, amikor a balett-táncos kis-
lány – a másik oldal küldötte – kézen fogja a nagydarab
férfit, s szelíden, de határozottan átvezeti - a fellobbanó
életkedv kapaszkodóit figyelmen kívül hagyva – a kijelölt
hõst a túlvilágra.
A házsártos, „túlreagáló” feleség, Vali szerepét Pap Luj-

za replikáival, „kitöréseivel” tudta hitelesíteni. A „szap-
panszagú virág” feltámadó nõiessége – megelõlegezett
özvegyégében – egyszerre volt bájos és visszataszító. Sza-
kács László Pacsik Ferenc polgármester alakítása is dicsé-
retes; bevált és ismert színészi gesztusait fel tudta frissíte-
ni, és a hóbortos közéleti ember csetlõ-botló, fontoskodó
figuráját nem csak el tudta fogadtatni, meg is tudta sze-
rettetni. A Szomszéd Misi karakterét mintha Kiss Ernõre
szabták volna; látszólag céltalan téblábolásai, esetlen
ajánlkozásai, bennfentes „tájékozottsága” egy nagyon is
tudatos kisemberi érvényesülés körvonalait rajzolták ki.
Ecsedi Erzsébet megbízhatóan „hozta” a megszokott,
közhelyes, undok anyószerepet.
A „külsõk” csoportja – a felvonuló tévéstáb – színes ka-
valkádként „uralja” színt. Az „elõõrs” Reszlik Hajnalka
(Holecskó Orsolya) és operatõre (Szabó Viktor) fiatalos
lendülettel és pimaszsággal rohanják le a „témát”. A rap-
együttes tagjai (Fly – Mihályi Péter; Megaboy – Bot Gá-
bor; Speed – Szakály Aurél) képesek hangulatot teremte-
ni, és egyúttal kifigurázni a könnyûzenei vetélkedõk sztár-
jait. Speed komikus helyzetek sorát produkáló játéka a
„felkarolt” tyúkkal jól ellenpontozza az olykor tragikus

felhangokat. Tigris Niki szerepébõl Tánczos Adrienne
szinte minden „kihozott”: nem csak a siker érdekében
mindenre képes „popdíva” viselkedésének végleteit volt
képes megjeleníteni, hanem fel tudta csillantani eltorzult
jellemének, elhomályosult emberségének maradék jósá-
gát is. A tévépszichológust, dr. Juhost Szegezdi Róbert,
mint az abszolút profit állítja elénk. Könnyed, rugalmas,
alkalmazkodó – mégis megkövesedett cinizmusát, a szak-
mai rutint idõnként áttöri az együtt érzõ megrendülés.
Valival kezdett románca – mely nem akar más lenni, mint
„elterelõ hadmûvelet” – õt magát is felkavarja, érzései ko-
molyabbak, mint szeretné. Mintha az önismerete vallana
kudarcot ebben az általa felszított kapcsolatban. Két ki-
emelkedõ alakítást kell még említeni. Az egyik Farkas Ig-
nácé – akinek Bicke B. László költõ nem szokványos, erõ-
sen karikírozott figuráját kell elfogadtatnia ebben a nem
épp kultúrközegben. Sikerének titka nem csak charme-os
fellépése, szinte már komikus elõrelátása, hanem játéká-
nak hihetetlen kidolgozottsága, pontossága. Irodalmi
mágusként a keresztrejtvényfejtõ Blondinnal megérteti: a
köznapi dimenziókon túl várja a Parnasszus, a népszerû-
ség és halhatatlanság. S az öngyilkosságra készülõ lélek-
nek tetszik ez az új lehetõség. A show-mester, Pál, a nép-
szerû tévésztár szerepében Gábor László remekel. Vibrá-
ló, delejes egyéniség, képes összefogni, egy látomássá
szervezni a fölkínálkozó részleteket. A lehengerlõ produk-
ció – modern siratóének – a rap és sláger nyelvén, a tö-
megkultúra sztanioljába csomagolva fogalmaz meg né-
hány kíméletlen és kellemetlen igazságot. (A betétdalok
zenéje Szemenyei János tehetségét dicséri.) A búcsúztató
jelenet után Pál nagy monológja... „Nehéz...nagyon ne-
héz megszólalni. / Ma itt egy embertársunk meg fog hal-
ni...“ – mint egy a fõhõs helyett is szólva -  szinte a Ham-
let, „Lenni vagy nem lenni”  pillanatait idézi fel.
Végül szóljunk a „magyar zombiságról”. Mint a közked-
velt horrorfilmekbõl tudjuk: a zombi egy köztes lény, élõ-
halott. Blondin, a vidéki zombi alakja nagyon is a mai va-
lóságból származik, s vannak még néhány százezren tár-
sai ebben az ellehetetlenült állapotban. Tasnádi éles tár-
sadalomkritikája (ha már élni nem lehet, haljunk meg de-
koratívan) – bár a fájdalom, a szánalom gúnyba, iróniá-
ba, röhögésbe van csomagolva – kellemetlen tényeket
emel fénybe. Indirekten a felelõsség kérdését is felveti.
Remélem, okoz néhány kellemetlen percet azoknak, akik
tehetnek – tehettek volna – valamit azért, hogy másként
legyen...
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