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MGP: Járt-e Cecil a Királyhágó téren?

Térey János költő (37) a regényéből sikeresen színre vitt Niebelung-lakópark és 
a  (Papp  Andrással  kalákában  írt)  vitákat  gerjesztő  Kazamaták  után 
könnyebb fába vágott fejszét. Felső középosztályi társadalmi drámát írt a 
Radnóti  Színháznak Asztalizene  címmel.  Társalgási  drámát.  Hol  verssé 
emelkedik, hol alpári kiszólásokig lemerül. Térey túl erős költő, semhogy a 
színészek  szájmelegen  mondják  el  az  emelkedett  szövegeket,  és  ne 
operailag használják a vaskosságokat. A kontrasztanyagként alkalmazott 
nyelvi  hulladékok  nem  elég  meghökkentők.  Legalábbis,  színpadról. 
Divatmúlta helyszín meghatározások szerint: játszódik napjainkban.

Térey úgynevezett  mai  drámát készített  újgazdagok, fiatal  ügyeskedők, divatosan öltözködők és 
divatosan étkezők klánjáról. A „mai dráma” végre nem lumpenelemeket hord színre micisapkában 
vagy homeless-öltönyökben, hanem Remete Kriszta konformista, drága konfekcióruháit vonultatja 
fel.
Térey  értékes  újításként  fordul  vissza  a  két  háború  közti  szalondarabokhoz.  Divatmúltsága 
újdonság.  A molnárferenci  színpadi  szaloni  párbeszédkliséi  helyett  költői  próba  a  mindennapok 
ábrázolására.  Alakjainak üressége azonban nem elég dús.  Szürkeségük nem elég színes.  Gépies 
cselekedeteik nem elég figyelemre méltók. Győzőnek, a White Box étterem tulajdonosának korfestő 
monológ-áriájával indul az előadás. Csányi Sándor szövege jóllehet utal a tavalyi év eseményeire, 
annyira sterilizált a valóságától, mintha lombikban klónozott divatfi szólna géphangon. A kilenc 
szereplőből Roland pincér (a színinövendék Adorjáni Bálint)  és Zsuzsi pincérnő (Marjay Virág) 
fehérben  antik  kórusként  reflektál  a  többi  hétre,  akiknek  közös  minden  bulijuk  és  bugyijuk. 
Mindenki mindenkit ismer bibliai értelemben is. A cselekmény nagy dilemmája nem az, hogy járt-e 
Cecil a Herczeg Ferenc Török utcájában, de az, hogy Delfin, a kikopó félben lévő léha szoprán kitől 
került  negyedik  hónapja  másállapotba.  A tehetségtelen  énekesnőt  Kovács  Patrícia  túltarkítja.  A 
rikító klisé-maszk mögül szerepe fordulata után árul csak el némi emberit jelleméről-életéről.
Bagossy Levente  a  Radnóti  Színpad  szinopszis-terét  emelvényekkel  tagolta  és  Bagossy László 
rendező  oratóriumszerűre  szervezte  a  játékot.  Mint  Urs  Widmer:  Top  Dogs  előadásánál  a 
Katonában, az E-chat esetében Kecskeméten, Schimmelpfennig: Az arab éjszaka ülő-színházánál az 
Örkényben.  Érdekes,  amint  a  Katonából  vendég  Nagy  Ervin  meglöttyinti  csészéjét,  ezáltal 
elfogyasztottnak  tekintendő  kávéja.  Csányi  Sándorral  asztalhoz  koppintják  kupicájukat,  majd 
levegő után kapkodnak az erős italtól. Az étkezések képzeletszerűek az üres üvegétkészletekből. A 
szereplők nem egymás szemébe beszélnek: Schneider Zoltán, a szorongó operakritikus kifordul a 
nézőtérre, holott,  akihez szól, a szín hátterében van. A magányosan úszó ember alakú jégtáblák 
közül Wéber Kata igyekszik öntörvényűnek látszani; Nagy Ervin dinamikus jelenléttel segít magán, 
Szávai Viktória színpadi gyakorlatával menti helyzetét. A színinövendék Földi Ádám mértéktartó jó 
ízléssel menekül meg egy kényes szerepsémából.
Az  Asztalizene  színházi  kísérlet  a  társalgási  dráma  föltámasztására.  Való  emberek  helyett 
preparátumokat látunk laboratóriumi körülményekben. A laborba nem szűrődnek be a kinti világ 
hangjai. Halk, csipkés zongoraszó tafelmusikja helyettesíti napjaink vaskosan zajos Budapestjének 
fülsiketítő lármáját, bolondbeszédeit és fagyos elhallgatásait.
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