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küli mûve, a Döglött aknák láttán. Meg is írtam akko-
riban: képtelen vagyok, és hajlandó sem vagyok rá,
hogy egyenlôségjelet tegyek a kisnyilas és a kisszektás
közé. Mégoly torz, mégoly bûnös múltját boncolgatva
az amúgy is tehetetlen, bénult baloldal magát szolgál-
tatja ki a szabadon és diadalmasan grasszáló, az ön-
vizsgálatot gôgösen elutasító szélsô- és nem is oly szél-
sô jobbnak. (És attól a körülménytôl sincs módom el-
tekinteni, hogy a bemutató történetesen [!] egybeesett
egy újabb gyalázatba fullasztott nemzeti ünneppel.)  

Akiket ez az elôadás kitesz a természetesen megér-
demelt bírálatnak, egyszersmind múltunk fényes ne-
vei, büszkeségei is. Fontos tudnunk, hogy voltak éle-
tükben sötét fejezetek; fontos tudnunk, hogy ezek a
sötét fejezetek egy sötét kornak voltak részei és tüne-
tei. Örvendetes, hogy a vállalkozásnak, mint hírlik,
folytatása is lesz. De nem árt, ha a közremûködôk
tisztában vannak a felelôsséggel: puskaporos hordó-
val gurigáznak.

AZ EMBEREK VESZEDELMES 
KÖZELSÉGÉBEN. 
Dokumentumdráma (Kamra)

Az elôadás szövegét összeállította: Fodor Géza,
Lengyel György és Zsámbéki Gábor. Munkatársak:
Budavári Réka, Horváth József, Khell Csörsz, Kovács
Ildikó, Petô József, Sáry László, Tiwald György,
Vajdai Vilmos. Rendezô: Zsámbéki Gábor.
Szereplôk: Bezerédi Zoltán, Bodnár Erika, Dankó
István e. h., Elek Ferenc, Fekete Ernô, Fullajtár And -
rea, Hajduk Károly, Jordán Adél, Keresztes Tamás,
Kocsis Gergely, Kovács Lehel, Máté Gábor, Mészáros
Béla, Mészáros Piroska e. h., Rajkai Zoltán, Rezes
Judit, Szacsvay László.

kár egy mûhó marta vakító karácsonyfáról, úgy
függnek a figurák a színpadra épített piramidá-

lis háromszögrôl. Díszek a díszleten. Díszpéldányok,
díszpintyek. Ha a „valóságos” helyszín, a White Box
elnevezésû kávéház-étterem padlózatainak, ülései-
nek, asztalainak-pultjainak felfelé csúcsosodó szintje-
it összeszámoljuk (az emeletek keverednek egymás-
sal funkciójukban: lépkedni lehet ott, ahová majd te-
ríték kerül, az asztal heverô is stb.), mélytôl a magasig
hét réteg hierarchizálja a 2007 egy februári estéjén
összegyûlt (de 2006 nyarától–ôszétôl inkább a máig
érô folyamatos idô ürességében hányódó) szereplô-
ket. Egyszer fent, egyszer lent. Ahogy az ideges, in-
gerült, túlfeszült mászkera, rohangászás, ugrálás,
hengergés, roskadás, ölelés, birkózás, összeakaszko-
dás – alkalmanként az evés-ivás, koccintás – hozza.
Bagossy Levente tetszetôs, stilizált, elsôrangú díszle-
te kihat a játékszervezô rendezôi elvekre, Bagossy
László jelenetformálására: az alakokat izgága ingá-
sukban is úgy kötik össze láthatatlan szálak, mint a
fenyôfa gömbjeit angyalhaj és lametta, vagy egymás-

tól hol messzire szakadó, hol összebújva vacogó
hegymászókat a meredélybôl egyre inkább kilazuló,
lassan már semmire sem jó mentôkötél. A négy nô és
öt férfi (néhány ironikusan bizalmaskodó, félre hang-
szerelésû kettôst nem számítva) elszigetelten lóg a
semmiben. Sokszor egymás feje búbjához, talpához
kell(ene) beszélniük a rideg lépcsôzetességben.
Inkább hozzánk beszélnek. Hozzánk se. A levegôbe.

Térey János színmûve a Királyhágó térre helyezte a
divatos, prosperáló Vájtbokszot. Arra a térre, melyet
Örkény István egyik legismertebb egyperces novellá-
ja, az Apróhirdetés még Joliot-Curie tér néven sajtolt a
Budapest-térkép örökkévalóságába: „Joliot-Curie téri,
ötödik emeleti, kétszobás, alkóvos, beépített konyha-
bútorral fölszerelt, Sas-hegyre nézô lakásomat sürgô-
sen, ráfizetéssel is elcserélném Joliot-Curie téri, ötö-
dik emeleti, kétszobás, alkóvos, beépített konyhabú-
torral fölszerelt lakásra, a Sas-hegyre nézô kilátással.”
A hasonló típusú, logikájú – nyelvi abszurditásba haj-
ló – egypercesek uralkodó motívumát illette Balassa
Péter az ugyanarra cserélés motívuma terminussal.

Tarján Tamás

Kilátások, kiáltások
T É R E Y  J Á N O S :  A S Z T A L I Z E N E
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(Felfújható gumimatrac sajnos nem bérelhetô, csak
felfújható gumimatrac – Sokszor a legbonyolultabb dol-
gokban is jól megértjük egymást, de elôfordul, hogy egé-
szen egyszerû kérdésekben nem; a presszóslánynál csak
dupla kávé rendelhetô, „egy olyan sötét folyadék”, „ki-
csi fehér kockákkal”, „üvegpohárban” nem – „In our
time” stb.) Térey – diplomás bölcsész, sokoldalúan
mûvelt literátor – egy Márai Sándor-mottó („Budán
lakni világnézet”) mellôl nem is hagyta el (legalábbis
például az Alföld címû folyóirat idei 9. számában ol-
vasható részpublikáció élén) a másik mottó-mondat-
töredéket: „…Sas-hegyre nézô kilátással”.

Szünet nélküli, százperces elôadásban megszólaló
egyperces dráma a Radnóti Színház premierje.
Komprimált értelmiségi jelen. Egy akol, egy alom.
Boldogtalanság, értelmetlenség, ideátlanság, céltalan-
ság – jóléttel, sikerrel, kéjjel, illúziókkal leöntve. Sem
a legbonyolultabb dolgokban, sem a legegyszerûbb
kérdésekben nem értik egymást (és önmagukat sem)
– in our time – azok az (általában jól menô vagy ép-
penséggel sztár-) egzisztenciák (vendéglôs, orvos,
énekesnô, építész, újságíró és csatolt részeik), akik
romos vagy épp becsôdölô magánéletük éjszakai ab-
lakából semmiféle biztató kilátással nem bírnak a

holnap reggeli jövôre. Bár ezt tit-
kolnák maguk és mások elôtt
(esetleg nincs is megfelelô ön- és
valóságismeretük a tények felmé-
résére), hûvösnek, okosnak, szel-
lemesnek remélt fölényükbôl sok-
szor borulnak ki, hogy a többiek
igazát-hamisságát lekiabálva érvé-
nyesítsék saját igazukat-hamissá-
gukat. Védettségük addig (se) tart,
amíg szarvasgomba, marinált la-
zac, kaviáros fügesaláta damaszt -
abroszos fehér dobozában állítják
meg sürgetôen az idôt, rendelik a
sört, bort, „valami komolyabbat”
vagy csak ásványvizet.

Remete Kriszta szükségképp a
fehér és a fekete uralmába igázott,
márkás ruhákkal, a két szín kont-
rasztját kiaknázó jelmezekkel öl -
töz  tette a társaságot. Bagossy Lász -
ló tempósan, dinamikusan, elem-
zôn futtatja a szüntelen riposztozó
diskurzust, az egymáshoz intézett
véd- és vádbeszédeket. A verses
dráma prózai közlésekké csupa-
szodik, mégis megmarad benne a
nevetséges és viszolyogtató el-
emeltség: életvezetésben, sorsura-
lásban, eszményképzésben ennyit
tud manapság a Térey kiválasztot-
ta csoportozat, a hazai fiatal kö-
zépnemzedék értelmiségi és mû -
vészelitje. A lelki szegénységként
megjelenô anyagi gazdagság ábrá-
zolása kíméletlenül fullánkos.

Az Asztalizene nem szimfónia.
Nem is akar az lenni. Viszont az
sem lett egészen, aminek írója
szánta: végre egy „vér nélküli” da-
rab a tollán, melyben „csak a steak
lehet véres”. A szöveg összességé-
ben kemény, míves, de vékonyka
– amelyet Bagossy átvilágít, áttet-
szôvé tesz; fénnyel, effektusokkal,

Wéber Kata (Alma), Kovács Patrícia
(Delfin), Adorjáni Bálint (Roland) és
Csányi Sándor (Gyôzô) 
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grimaszokkal enyhén kísértetiessé avat. Üres poha-
rak emelintésével jelzik a csin-csint, üres üvegbôl csi-
hol dugópukkanást a torkába dugott ujj, az üres tá-
nyérok makulátlanul fehérlenek. A kissé bohócpáros-
ként ható Marjai Virág és Adorjáni Bálint (mint
Zsuzsi pincérnô és Roland pincér) a részleges kívül -
állók nemtörôdömségével, kedélyesen darálja látszat-
munkáját. Szerencséjük, hogy nincsenek nyakig ab-
ban a közegben, amelyben bizonyára szeretnének
benne lenni.

Udvarolnak, válnak, áldatlan gyerekáldásra ocsúd-
nak, felhorgadnak, letörnek, összetûznek, berúgnak,
kijózanodnak, ténferegnek mindazok, akik idebent
fészkelôdnek. Ami odakint – több idômetszetbôl egy-
gyé préselve – valószínûsíthetôen az erôszak jegyé -
ben zajlik, az csupán szavak által megvont, távoli bu-
rok a magánszféra körött. 2006 augusztusának égi-,
szeptemberének, októberének földi háborúja itt
Budán túl messze reked a lelki háborúktól. A meg-
osztó Turul-szobor a közelben emeli ércszárnyait –
a városmagig, Pestig innen nem látni el.

Korántsem ideális szereposztással játssza a Radnóti
Színház a mûvet. Csányi Sándor az egyes-egyedüli –
a beszédes nevû Gyôzô szerepében –, aki az évezred
eleji lét kis császárát, a mindig minden eszközzel fe-
lülkerekedôt tökéletesen eltrafálja, s a stilárisan fel-
csigázott szöveget natúr tálalásban szolgálja fel, spé-
cin fûszerezve az étterem-tulajdonos macsó jellemét.
Nagy Ervinrôl készségesen hinnénk, hogy nôi teste-
ket tökéletesítô, majd elsajátító plasztikai sebész.
Kevésbé, hogy baleseti sebész (ha sonló elsajátító haj-
landósággal). A Régimódi történet tévéfilm Jab lon czay
Kálmánjából több mutatkozik benne, mint a Kálmán
nevû orvosból. Schneider Zoltán is otthonosabb volt
(lottófônyeremény-nyertes páriaként) a Spiró György
írta Prah üres befôttesüvegei, mint az itteni – más-
ként üres – üvegek között. Ha konvencióktól mente-
sen szemléljük, akkor sem az rí le róla, hogy zenekri-

tikus lenne. Földi Ádám (Krisztián, belsôépítész,
díszlettervezô) hiteles-sablonos magakelletéssel sik-
lik ide-oda. (Hat-hét szereplô felett egy valamirevaló
mai magyar vagy külföldi színmû nem lehet meg a
másság képviselôje nélkül – lásd az Asz ta li zenétôl
nem idegen muzsikájú Berlin bluest stb.) Wéber Kata
Kálmán ügyvéd feleségének asszonyfiskális és -filisz-
ter egyéniségét nem erezi elegendô bájjal (hogy any-
nyira bele kelljen zúgni – a férjének újfent, Gyôzônek
mostanában), Kovács Patrícia pedig homlokegyenest
eltérô regiszterben mozgatja Delfint, a szopránt,
mint ahol a középszerû operaházi énekesnônek (a
róla, képességeirôl és balesetérôl mondottak szerint –
és egyben önjellemzése szerint is) el kellene helyez-
kednie. Indokolatlanul élénkre hidrogénezôdik a sze-
rep, felsejlik „a szôke nô”. Szávai Viktória sötétlô,
bosszúszomjas szépsége nem annyira önmagában
meggyôzô, hanem a másik két (ha tetszik: három) nô
ellenpontjaként.

A természet gúnykacajaként hó hullik a belsô tájra,
a maroknyi fiatalra. Jótékony hó: nem takar be, nem
fed el semmit.

TÉREY JÁNOS: ASZTALIZENE
(Radnóti Miklós Színház)

Díszlet: Bagossy Levente. Jel mez: Remete Kriszta.
Drama turg: Kovács Krisztina. Rende zô: Bagossy
László.
Szereplôk: Csányi Sándor, Nagy Ervin, Wéber Kata,
Szávai Vik tó ria, Kovács Patrícia, Földi Ádám e. h.,
Schneider Zoltán, Marjai Virág, Adorjáni Bálint e. h.

Marjai Virág (Zsuzsi), Schneider Zoltán (Henrik), 
Nagy Ervin (Kálmán), Adorjáni Bálint, Csányi Sándor 
és Földi Ádám (Krisztián) 
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