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SZÓRAKOZUNK VELÜNK!
okfelé olvashatni a kétségbeesett nyilat-
kozatokat, hogy kommercializálódik a
színház, hogy lassan nem marad más,
csak a könnyű limonádé. Ami valóban két-
ségbeejtő - de leginkább egy más

szempontból.
Egy véres közlekedési baleset ugyan még

akkor is hatásos marad, ha rosszul, makogva,
lilán vagy eredetieskedve mondják el. Viszont
egy jó viccet - a maga korlátai között - csak jól
szabad elmondani.

És ez sokkal nehezebb.
Így most néhány, nemrég bemutatott színda-

rab esetében nem azt a feladatot tűztem magam
elé, hogy a színműirodalom mélységeibe merül-
jek, hanem hogy megnézzem: miként szórakoz-
tatnak bennünket, és hogyan szórakozunk?

Az újdonatúj józsefvárosi Budapesti Kamara-
színházban Neil Simon Kapj el! című zenés da-
rabját adják. Az általam látott előadást érdem-
ben elemezni alig lehet, de hát nem is csak ez a
feladatom. Írhatok tehát a közönségről. A pénz-
tárnál azt a tájékoztatást kaptam, hogy csaknem

teltházas előadásról van szó. Ehhez képest
megdöbbentő volt a szinte kongó nézőtér. Ezt
hívják úgy: bérletes előadás.

Az első néhány foghíjas sorban foghíjas öre-
gemberek ülnek, a hátsó négyben nyerítő, ordí-
tozó iparitanulók és megállás nélkül hülyén viho-
gó barátnőik. Nem az a baj, hogy semmi affinitá-
suk a színházhoz, hanem hogy ezt, amint meg-
kezdődik az előadás, valami agresszív, maga-
biztos fensőbbséggel a nézőtér és a színpad tud-
tára adják. Gyakorlatilag, a szó szoros értelmé-
ben nem lehet hallani, ami odafönt elhangzik.

Így csak bizonyos kételyek között merem
mondani - hisz lehet, hogy egy élvezhető elő-
adás az ellenkezőjéről győzött volna meg -,
hogy nem értem a darab magyarországi bemu-
tatószériáját (most játssza a negyedik színház
másfél évtized alatt). A fiatal, befutott zeneszer-
ző és a kicsit dilis, szétszórt, szeles szövegírónő
viharokat sem nélkülöző szerelmi története in-
kább követi a fanyar-keserédes angolszász
kommersz vígjáték színpadi előírásait, mint az
életét. Az embernek nem az jut eszébe, hogy mi-
lyen érdekes az élet, hanem hogy milyen ügyes
iparos ez a Simon (aki azért ennél - máskor! -
több). Sager és Hamlisch dalai esetlegesek,
szürkék, felejthetők - amihez nyilván hozzájárul

a jelen előadás hidegen szintetizátoros, előre föl-
vett gépzenéje.

A dolgot - talán - elviszi, hogy a Kapj el!
szerepdarab lehet. Jelen esetben Harmath lmre
a fiatal színészek egyre gyakoribb műfeldobott-
ságával, a természetesnél gyorsabb és maga-
sabb hangú szövegelésével azt játssza, hogy
játszik, Sztárek Andrea viszont végig merev, fe-
szeng a valahogy nem neki való szerepben.

A közönség ezzel szemben - önmaga előtt -
teljes sikert arat. S az ember töri a fejét: miféle
zsdánovista reflex kényszeríti még mindig az is-
kolákat, hogy teljesen tapló diákjaikat erővel a
nézőtérre kényszerítsék? Miféle gonosz önsors-
rontás kényszeríti a színházat, hogy „egy fő az
egy fő" alapon tudomásul vegye mindezt, és el-
tűrje saját hisztérikusan feszült előadásait, a
színjátszásnak' ilyeténképpen paródiáit, ahe-
lyett, hogy az ügyeletes kiállna, és hazazavarná
ezeket a csibészeket (akiket valahogy elkerült a
negyvenöt éves népművelési kampány, de a
kultúra árnyéka is), vagy lefújná az előadást?

Ördögi kör ez. Egy nem túl jó előadást még
rosszabbá tesz a rossz közönség. A rossz elő-
adástól még rosszabb lesz a közönség és hol-
nap... Lehet folytatni.

A kékhajú matrónák a Madách Kamarában
valóságos felüdülést jelentettek a Nike-cipős ti-
nédzserek után. Ez a közönség egészen más vi-
lág, a színházi fél-habítüéké, akiknek a színész a
lelkét kipakolhatja a rivaldára, akkor is azt
suttogják egymásnak félhangos társasági
suttogással: egészen jól játszik ma a Tolnay.

Mindez talán csak akkor zavart volna, ha nem
találkozom előző nap az iparitanulókkal.

Az Aranytó hagy színpadi ziccer. Nem történik
igazi dráma; amikor két és fél órával a kezdete
után véget ér a történet, rögtön kezdődhetne
megint, ugyanott vagy az elején, vagy a végén. A
szerző, Ernest Thompson mint Lesage Sánta
ördöge egyszerűen csak fölemeli a háztetőt, és
engedi, hogy belenézzünk más emberek éle-
tébe.

Ezúttal két öregemberébe. Azt mondja a da-
rab, hogy az öregnek se könnyű, hogy a férfi férfi
marad, ha öreg is, hogy az apa-gyermek kap-
csolatot, ha egyszer elromlott, már aligha lehet
jóvátenni, hogy a szerelem viszont örök, még ha
szeretetnek hívják is. Szóval, az ember, ha kijön
a színházból, olyanokat mondhat tanulságul,
hogy „hát igen", meg „bizony, így van ez manap-
ság"...

És mégis... ezen a színpadon élet van, igazi
élet; embernek ember által való ábrázolása. Két
színpadi szent szörnyeteg, Tolnay Klári és Men-
sáros László fölényes biztonságú, emberséggel,
profizmussal, élettel teli jutalomjátéka, amely-
ben szinte nem is játszanak, hanem a maguk vé-
leményét, tapasztalatát mondják el arról, hogy

Mensáros László és Tolnay Klári az Aranytóban
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az öregeknek se könnyű, hogy a férfi... lásd, mint
fent.

Az ember az ilyen darabot „kis csacskaság-
nak" mondja, amikor kimegy, de ha mégis ma-
radt benne valami kis melegség, egy csöppnyi
kellemes jóérzés, akkor már megérte neki is, a
színháznak is.

A szórakoztató darabok közül a legzajosabb
sikere kétségtelenül a Lebegő fénybuboréknak

van, ami pedig nem több, mint amit a címe mutat:
hámozott luftballon.

Azt gondolom, ez a siker leginkább a szerző,
Woody Allen nimbuszának köszönhető. A Játék-
szín nézőterén még a csillár is foglalt. Az első
részben harsány nevetések köszöntik a poéno-
kat, miközben a lelkes néző azt is tudomásul ve-
szi, hogy ez mégsem az Annie Hall vagy a Man-
hattan, hanem valamiféle komor darab. A máso-
dik részben azután, amikor elfogynak a poénok,
és a dráma a legrosszabb fajta melodrámaként
mutatkozik meg, elhalkul a nevetés, kellemetlen
feszengés lesz úrrá a nézőtéren, és szinte hall-
ható az a nagy, közös sóhaj, ami a darab végét
köszönti.

Woody Allen szereti Csehovot és Bergmant.
Legrosszabb filmjeiben meg is próbálja elegyíte-
ni őket. Ebben az - önéletrajzi elemeket se nél-
külöző - alighanem korai darabjában csak Cse-
hovnak szándékszik tisztelegni. Alapvető téve-
désben van azonban, amikor azt hiszi, hogy
Csehov nem több mint mélabú, reménytelenség
és egy matematikailag megszerkesztett konflik-
tus, melyben a hősök nem akarják, amit szeret-
nének.

A problematika, hogy a nagykamasz Steve
Pollack nem akar semmit dolgozni, csak bűvész-
kedik, de bűvész lenni mégsem akar, ahogy a
darab előre halad, egyre inkább gyermek-
pszichológusi gond lesz, mint drámai konfliktus.
S az ember mind jobban egyetért a goromba
apával: „Hülye vagy te, édes fiam".

A darab egyszerűen rossz - nemcsak Woody
Allen-i mértékkel -, mert a lilaságot kabarépoé-
nokkal élénkíti, és a Pollack család ingázik a
Szabó család és a Buddenbrook-ház között.

Valló Péter és a színészek - főként az egyéb-
ként kitűnő Hernádi Judit és Tordy Géza - azt
választják, ami a vígjáték (tragikomédia?!) halá-
la: naturalistán adják az egészet. Olyannyira,
hogy még a beszédstílust is „utcásítják": hadar-
va, motyogva, éneklő hangsúllyal (a Móricka ál-
tal elképzelt „zsidósan"?) beszélnek, ami egy-
szerűen a színpadi érthetőség rovására megy.

Rendkívül fegyelmezetlen és pongyola szóra-
koztatás ez: ritkán látni ennyi bakit, privát játékot,
színpadi fegyelmezetlenséget. Viszont ez is egy
lehetősége a jövő szórakoztatásának: Woody
Allen neve eladja ötvenszer, százszor a Lebegő
fénybuborékot, s a darab akkor se tudna jobb
lenni, ha fegyelmezett kiválósággal adnák elő.

„Tetszik tudni, van ülőpóthely és állópóthely -
mondja a jegyszedő néni. - Ez egy csodálatos
darab." Mármint a Woody Allené; a címe: Lebe-
gő fénybuborék. A pótszék csúszik. A díszlet
(Valló Péteré) szellemes, lepra és kaotikus.
Tényleg olyan jó Hernádi Judit, mint állítják (pél-
dául Koltai)? Várakozó kérdésemre az első fél-
órában nem jön válasz, az igazi dráma ugyanis a
nézőtéren zajlik, és hallgatag csekélységem az
egyik főszereplő, szemben a kórussal. Tudniillik
a közönség másfél mondatonként fölkacag,
mintha kegyetlenül csiklandoznák, én meg nem
kacagok. Valami feszültség van köztem és
Woody Allen többi magyar híve, köztem és a kö-
zízlés, köztem és a jegyszedő néni, köztem és a
város hangulata között. Egyre idegesítőbb a do-
log. „Rosszabb vagy, mint az öcséd - mondja
Hernádi Judit. - Az legalább hülye." Kacaj.

A színpadon nyomorhalmaz, a csehovi

Szokolai Péter és Görög László a Lebegő fény-
buborékban (Sárközi Marianna felvétele)

hétköznapok minden brooklyni rondasága,
mindegy, hogy Budapest vagy Nagy-New York,
az se valami fényes környék. Amikor a lámpák
ki-aludtak, éppen egy szomorú történetet
hagytam abba: Demszky Gábor esetét a
Városok Világ-szövetségével. Woody szereti
ezeket a marhákat - jegyzem meg
szubvokálisan, és megpróbálom fölidézni, amit
magáról mond: mennyire önéletrajzi ez az
egész?

Hernádi Judit a kombinéját húzkodja, hálóin-
gét rángatja. Rajongásom nem csökken. A
publikum halkan fölszisszen, amikor egy ferde
oldal-fény elkapja Tordy Géza hasát. Hernádi a
klasszikus zsidó anya, hisztis és kissé ledér
változatban, Tordy a link apa, kár, hogy
túlságosan bele-éli magát, és úgy tesz, mintha
folyton elfelejtené a mondat második felét.
Körülbelül három-negyed óra elteltével arra
jutok: tulajdonképpen nem is baj, hogy ezt
nézem. Tíz perc múlva, mi-kor a folytonos
veszekedés csak nem akar elülni, valahol hátul
az agyamban megszólal Karinthy Frigyes, aki
mindent tudott: „Aunye, de komégyás
víggyáték!" Újabb szűk negyedórányi kra-
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