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A vicces lány 

Nick Hornby becketti látképe

Nick Hornby falán egy óriás Samuel Beckett arckép lóg. A szerző elmondása alapján nem annyira Beckett munkássá-
ga fontos számára, sokkal inkább az arc. A barázdákat összefogó, sokat megélt férfi arca. 

Pontosan ilyen magasságból nézi A vicces lány történtet 
is. A főszereplő Barbara Parker, aki megnyeri a blackpoo-
li szépségversenyt. Nem akarja a vidéki szépségkirály-
nők báli rendjét felvenni, hisz élete álma, hogy megne-
vettesse az embereket, akárcsak imádatának tárgya, a 
híres amerikai komika, Lucille Ball. A koronát visszaad-
ja, és azzal a lendülettel Londonba költözik.
Elmegy egy induló vígjáték szereplőválogatására, ahol 
azonnal elkápráztatja az írópárost, plusz leendő szerep-
lőtársát is. Hipp-hopp ő lesz a Barbara (és Jim) ünnepelt 
komikája, és innentől kezd érdekes lenni a sztori. Mert 
már rég nem Barbara (immáron művésznevén Shophie 
Straw) a főszereplő, hanem a sorozat és az azt létreho-
zók minden tagja. Az írópáros, Tony és Bill, akiket anno 
homoszexuális találkozóhelyen kaptak el, ami igencsak 
megpörgette az életüket, Dave, a sorozat producere, akit 
felesége nyomaszt vérig hatóan és Clive, a hiú színész, 
Sophie sorozatbéli férje.
És igen, cseppet sem lepődünk meg azon, hogy Barbara 
körülbelül öt perc alatt futja be ezt a nem kis ívű karriert, 
mert ez itt a ’60-as évek Londonja. Anglia végre kezdi 
felszívni magát a háború után, pezseg a kulturális élet, 
dőlnek a tabuk, hurrá szexuális forradalom, ráadásul 
Beatles. Ebben az időszakban tényleg gond nélkül be le-
hetett sétálni a BBC-be egy-egy jó ötlettel, és ami igazán 
jó volt, meg is valósult – lásd az öreg ikonikus arcokat: 
Monthy Phyton.
Hornby amúgy is lubickol, hiszen Barbara személyében 
egy újabb rajongó bőrébe bújhat, és ez az, ami igazán fek-
szik neki. Mert Barbara Lucillért és a jó vígjátékokért való 
rajongása nem képletes. Kívülről tudja a párbeszédeket, 
a megjelenési időpontokat, rádiósávokat, amin kedvencei 

hallhatók. A londoni első hetek egyetlen igazi gyötrelme, 
hogy nincs TV-je, és nem nézheti kedvenc sorozatainak 
ismétléseit, amiket eddig amúgy 6783-szor látott. Ilyen 
rajongó volt a Fociláz Arsenal drukkerja, is, vagy éppen 
a Pop, csajok, satöbbi Robja zenefanatikusban – az első 
geekek, akik Hornbynak azonnal meghozták a sikert.
Pontosan azt kapjuk az írótól, amit eddig is. A könyv 
rendkívül szórakoztató, igaz, nem is kínlódik szerep-
lői szupervíziózásával. Senki nem kényszeríti Barbarát, 
hogy azon agyaljon, milyen ebben a férfiak uralta ipar-
ágban csinos nőként berobbanni. Persze tesz egy-két 
megjegyzést, hogy pl. a nőket inkább nézni szeretik, 
mint nevetni rajta, de tovább nem feszegeti a témát. Mint 
ahogy Tonyt és Bill sem ér rá hosszasan a homoszexuali-
tás problémáin időzni, igaz, a teljesen különböző életút-
juk adja közös írói létük dinamikáját. Nem feszegetjük 
külön Clive morális értékeit a 143 ágyba döntött színész-
nőjelölt után sem. Mégis igazi, hiteles képet kapunk a 
’60-as évek Londonjáról, az ott zajló kulturális életről, a 
társadalmi élet változásáról.
A sikeres BBC sitcom befutja várható útját, a sztori igazi 
meglepetést nem tartogat. A végjátékban közel 50 évvel 
később szereplőink újra összeállnak egy színpadi darab-
ban. Barbara közel 70 éves, és egy pillanatra összesűrű-
södik a Hornby által magasabb perspektívából tekintett 
valóság. Rájön, hogy igazából nem a nosztalgia az, ami 
visszahúzza a pódiumra, és még csak nem is 1964-et 
akarja visszalopni. Egyszerűen járni akarja tovább az 
utat, dolgozni, nevettetni, szeretett emberek között, 
ahogy eddig is.
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