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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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vál után ismét felcsúszom a ferde ülésen: „med-
dig tart ez még?" De már itt is a szünet.

Mindazonáltal: meghökkentően sűrű darab,
és New York-mániás szemem is megnyerően
kevés stíluszavart vesz észre. Befejezem a
Demszky-történetet. Egy nyújtózásnyi idő alatt
meggondolom: mégis, mit élveznek ezen annyi-
ra? Talán e kettős felismerés szerez elégtételt
nézőtársaimnak: a) innen nincs hova menekülni,
tehát b) az ember - belsőleg szabad lévén -
azon és ott nevet, amin és ahol kedve tartja.

A második részben Bajor lmre pazarul szolid
mint csóró varietéimpresszárió. Végre én is ne-
vetek, aztán bekattan: „Jé, ez a Broadway
Danny Rose". Egy az egyben. Görög Lászlóhoz,
aki gondolom, Woody-alteregót játszik (alsó-kö-
zéposztálybeli neurotikus lángész), nem tudom,
mit szóljak. Ahhoz képest, amilyennek ezt a cso-
dagyerektípust megismertem (nem közlöm, hol),
kissé túl humortalan.

A befejezés szörnyű, de nem tragikus.

Ez egy interkulturális vígjáték. John Patrick írta, s
a Teaház az Augusztusi Holdhoz címet adta neki.

Voltaképpen telt ház van (délután azért még
lehetett jegyet kapni). Körülöttem a nézők is
megállapítják, félig-meddig önigazolásképpen,
hogy sokan vannak. Önbizalmat ad ez manap-
ság. Olyan kínaias könnyűzene szól. Honnan
szereztek a díszlethez ennyi bambuszt? (Ha az.)

Amikor megjelenik a Mácsai Pál kurta-lötyö-
gős nadrágban, csillogó szemmel, és vakaró-
dzik, és tört magyarsággal elmondja, hogy mi-
lyen sanyarú és szép dolog okinavainak lenni,
mert Okinavát mindig mindenki lerohanja, de a
nép valahogy megmarad - akkor nem is a politi-
kai célzat érdekel, inkább a „nemes vadember"
sablonja ugrik be váratlanul. S ettől fogva nem-
csak a szereplőknek drukkolok, hanem legalább
ennyire annak is, hogy a darab ússza meg a sab-
lonokat.

Mácsai zoknija borzasztóan bő, folyton lecsú-
szik, mint afféle bennszülöttnek. Hirtling lstván
mint Purdy - második világháborús megszálló
amerikai - ezredes gondtalanul elegyíti a K. u. K.
és a Horthy-korszakbeli modorosságokat. Oszi
és Dezső ködlik föl a Bors Mátéból. Ott van
például az a befelé-előre kanyarodó alkar-csuk-
ló- és mutatóujj-mozdulat (fennsőbbséges el-
igazítás), amit még senki eleven embertől nem
láttam, ezt csak a buta tiszteket alakító magyar
színészek tudják. (Esetleg kormánypárti szóno-
kok szeretnék tudni.) „Meg kell tanítani a benn-
szülötteket a demokráciára" - jelenti ki a bornírt
Purdy. A publikum hálás.

Megjelenik Schnell Ádám mint Fisby kapitány.
Még nem tudni, hogy ő a főszereplő. Szélhámos-
nak mutatkozik be, aztán kiderül, hogy egyszerű
slemil. Civilizátori feladatokkal küldik egy messzi

bennszülött faluba. Népes embercsoport -
Fisby meg egy csomó groteszk japán - zötykö-
lődik egy oldalkocsis motorbiciklin, egyhelyben a
göröngyös úton. Ez jó burleszk.

Amikor Fisbyt megajándékozzák egy tücsök-
kalitkával - e tárgy valódi, praktikus rendelteté-
séről a szünetben értesülök -, és letámadja egy
gömbölyded gésa (Györgyi Anna megszemélye-
sítésében), már tudni, hogy pillanatokon belül
megszereti az Egyszerű Kis Falu lakóit, és
asszimilálódni fog, bár nem szőröstül-bőröstül -
ezt különben vissza is igazolja egy kimonóként
alkalmazott fürdőköpeny. De hol itt a
konfliktus? - kérdem magamban (szokatlan
módon).

A nemes bennszülöttekről kiderül, hogy rá-
adásul sokkal kifinomultabbak a pokróc meg-
szállóknál. A gésának például nem az a dolga,
amit az óceánon túl feltételeznek, hanem az,
hogy „boldogságot szerezzen", meghallgassa a
búsuló férfiakat, és fölemelje őket a gyékény bo-
rította padlóról. Mindenesetre a szünetig nem
derül ki, hogy ez-e a sztori, vagy még utána jön.
„A Palikának milyen fehér lábai vannak" - hal-
lom jobbról-hátulról. Balról pedig: a kalickában
őrzött tücsök arra való, hogy az ember hozzá-
szokjék a ciripeléséhez, és akkor riadjon fel,
ami-kor -- idegen közeledtére - abbamarad a
hát-térmuzsika.

Mennyivel olcsóbb egy őrző-védő kutyánál.

Teaház az Agusztusi Holdhoz című

előadásból (MTI-fotó - llovszky Béla felvétele)

Ezek a japánok. (Bár az okinavaiak mintha nem
lennének egészen japánok. Utána kell nézni.)

A második rész elején fölfedezem a magas-
ban lebegő lKEA-lampiont. A félig-meddig asszi-
milálódott Fisbyről elöljárója azt hiszi (telefonon
át), hogy meghibbant, azért a nyakára küldi a
katonai elmeorvost (Székhelyi József). Végre
vala-mi zűr! De nem, mert a mufurc Mac Lean
doktorról egyik mondatról a másikra kiderül, hogy
szenvedélyes biokertész, agrárbubus, ő is
nyomban beilleszkedik, és jó lesz.

Ekkorra a nézőben (alulírottban is) kialakul a
rousseau-i meggyőződés: az emberek jók, ha
nem izélgetik őket mindenféle beképzelt erő-
szakszervek. Fölépül a falubéliek vágyálma, a
címadó teaház, mókás japán birkózómeccset lá-
tunk (a gésa kezéért vívják), és természetesen a
legnagyobb önfeledtségbe csöppen bele a fafejű
Purdy.

A végén megint a darabnak szorítok, sikere-
sen, mert az összes ismerős klisét kioltja a legis-
merősebb: a happy ending. „llyen hülyeséget! -
mondja a tücsökszakértő aranykorú hölgy. -
Rég nevettem ilyen jót." Minden pozitív. A néző-
tér tele kiskorúakkal, nekik is tetszik.


