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csak zsörtölődő hangját halljuk még hosszasan, s
hallják a fiai is, míg a hangfoszlányokat el nem
nyomja a fölerősödő hangzavar. Másutt az ágyból
kiugrasztott pótférj (Szalma Tamás) szaltóján
kacaghatunk: az anyja viszonyát ugyancsak rossz
szemmel néző öcs akciója nyomán nyekkenve
terül el a langaléta férfi a színen. De ilyen
rendezői remeklés, amikor a Nagyapa (Hetey
László) és a Nagymama (Molnár Piroska) egy
presszó asztalánál ugyanannak a kedvesnek
vallanak szerelmet és sírják el életük bánatát:
Kamill(a) (Spindler Béla) a szó szoros értelmé-
ben félig férfi, félig nő, aszerint, hogy melyik oldalát
fordítja felénk.

Az efféle, ötletesen kitalált és pontosan kidol-
gozott szituációk ugyanúgy az előadás erényei
közé sorolandók, mint a biztos kézzel irányított
csapatjáték, a pergő ritmus, a professzionálisan
vezényelt tánckar és kórus. Mindenki, a legkisebb
epizódfiguráig, roppant odaadással teszi a dolgát,
énekel, táncol; szemmel láthatóan élvezettel vesz
részt a közös mókázásban.

Lipics Zsolt önvallomásos kommentátor-kon-
feransziéjának palettáján egyaránt ott a naiv
gyermeki báj, a fiatalos lelkesültség és az isme-
retlen világra rácsodálkozó ifjú ember szenvedé-
lyessége: miközben szüntelenül „lereagálja" az
eseményeket, igazi drámát él át, az önmegismerés
és önszembesülés drámáját. Az öccsét meg-
formáló Znamenák István mackós darabossággal
és fanyar egykedvűséggel, a Gazsi tanárt adó
Hunyadkürti György sunyi demagógiával és
rámenősséggel, Mancika tanárnő (Tóth Nóra)
börtönfegyőri ridegséggel és határozottsággal
vesznek részt a játékban.

S aztán újra meg újra felhangzanak a jól is-
mert olcsó dalocskák, egykori ifjúkorunk rettent-
hetetlen slágerei, s a csillogó revüt elborítják az
ismerős rekvizitumok: az úttörőmozgalom, a
tánciskolák, az iskolai ünnepélyek és jelmezver-
senyek elmaradhatatlan kellékei. A rendező a revü
táncrendje mellett legtöbbet talán e látványos
„instrumentumokra" bízott, amelyek bár korfestő
erejűek, önmagukban gyakran kevés-nek
bizonyulnak egy egész világ felidézéséhez. Az
eszme torzonborz klasszikusai, a dzsinnek
dzsessz-zenekarba tömörülve riogatnak, míg a
villódzó diszkólámpák fénye jótékony homályba
nem borítja őket.

Nézői szíveket megcélzó habkönnyű nosztal-
giarevüt látunk hát vagy zenés-táncos-ironikus
társadalmi faggatózást történelmi közelmúltunk-
ról? Valószínűleg mindkettőt. Csak örülhetünk,
hogy a mérleg nyelve, szerencsénkre, ezúttal
mégis az utóbbi felé billent. Mert a cukormázzal
való leöntés helyett célszerű önkritikusan és öni-
ronikusan is megvizsgálni egyre aktívabbnak és
rejtélyesebbnek mutatkozó közelmúltunkat. Ama
kis dalocskákról nem is beszélve, amelyek, lám,
maradandóbbnak bizonyulnak, minta szobrok:
ledönthetetlenek.
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Mi kell a körúti nézőnek? Egy könnyű háborús
darab két „békebeli" sztárral. Polgári színház,
ahol az entréenál felszabadultan tapsolhat,
ahová ünneplőt vehet, a szünetben üzletről
fecserészhet, és a büfében gasztronómiai
reminiszcenciákat fölkeltő cukrászárut kap.

Vagyis mi kell a körúti nézőnek?
Werfel tragikomédiája tragí nélkül, rejtői hu-

morral és 1993-as köznyelvi kiszólásokkal. (Bár
illőbb lenne királyhegyis humort emlegetni, hisz a

dor, Pogány Judit, Molnár Piroska, Hetey László m. v.,
Spindler Béla, Hunyadkürti György, Tóth Nóra, Szal-
ma Tamás, Csapó Virág f. h., Karsai Edina, Grág
Csilla, Adorján Zsuzsa, Varga Anikó, Karácsony
Tamás, Csapó György, Kelemen József, Tóth Géza,
Némedi Árpád, Spindler Béla, Márton Eszter, Tóth
Béla, Törköly Levente, Kisvárday Gyula, Lugosi
György, Serf Egyed, Pálfy Alice, Kósa Béla, Otlik
Ádám, Cseszárik László, Lecsó Péter, Dunai Károly,
Szücs Ági, Orsós Juli, Pálffy Zsuzsanna, Szigethy
Brigitta, Gömöri Judit, Fekete Katalin, Megyes
Melinda.

Jacobowsky és az ezredest Királyhegyi Pál
ültette át magyarra, Körmöczy Lászlóval - erről
ugyan a színlap hallgat - be is mutatták a háború
után a Belvárosi Színházban, Dénes György,
Ráday Imre és Mezei Mária főszereplésével.) De
ez még nem minden, ettől még nem kéne pótszé-
kezni a színházat. Kell hozzá még két címszerep-
lő, két név, melyeknek, főként így együtt, ellen-
állhatatlan vonzerejük van: Darvas és Garas.

Nagyon úgy néz ki, hogy Balázsovits Lajos, a
Játékszín új igazgatója pontosan tudja, mi kell a
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Darvas Iván (Sfjerbinsky), Kránitz Lajos (Szabu-
niewicz) és Töreky Zsuzsa (Marianne)

körúti nézőnek. Szociológiai elemzések sem
mutathatták volna ki jobban, hogy a lengyelor-
szági zsidó Jacobowsky és a nacionalista színe-
zetű lengyel colonel kényszerűen közös mene-
külése egy tisztiszolga és egy helyi mademoiselle
társaságában a nácik ostromolta Párizsból,
Darvas Iván és Garas Dezső főszereplésével
olyan ügy, amelyben ki-ki azonosulási pontokat
találhat, s még arra nézve is' következtetéseket
vonhat le a maga számára, hogy a nagy közös
sanyarúságból miféle egyéni kiutak adódhatnak.
Balázsovits Lajos rendezése, persze, nem a
végső tanulságokat keresi elsősorban, hanem azt
teszi, ami a legcélravezetőbb módszer ebben az
esetben: azon igyekszik, hogy két főszereplőjét
rendre helyzetbe hozza.

A történet, amelyben a lengyel nemzeti szem-
pontból lenézett Jacobowskynak abban a „sze-
rencsében" lesz része, hogy a Rotschild istálló-
ból áruba bocsátott automobil megvásárlásával
aktív közreműködő legyen az ezredes megmen-
tésében, kiválóan alkalmas erre. Garas lóver-
senyhez öltözött angolos eleganciával a franciák
kedvenc, békebeli csemegéjét, a cukrozott
gesztenyét kínálja körbe a párizsi légópincében,
és közben jókat kuncog magában, hogy még az
idegengyűlölő francia gőg sem képes ellenállni
eme ritkaságnak. Darvas egy kortalanul koros
snájdig ezredes macskaügyességével furikázik
előre-hátra az egészen valóságosnak tűnő piros
automobillal a Játékszín kisméretű színpadán,
hogy aztán mélabús hősszerelmesként találjon
rá menekülés közben az ő Marianne-jára. A leg-
főbb színészi törekvés, amely mindkettőjüket
hajtja, az, hogy szeretni való figurákat teremtse-
nek.

Garas Jacobowskyja ellenállhatatlan charme-
mal és eleganciával viseli a sorscsapásokat.
Mosolyog, ha a származására tesznek célzáso-
kat (bölcsen túltette már magát e megváltoztat-
hatatlan ténnyel járó túlérzékenységen), szomo-
rúan lógatja viszont az orrát, ha ő követel hibát (a
mesterfokon lebonyolított alku után például bá-
natosan álldogál a szép piros autó mellett, mert
még életében nem ült volánnál). Ezt a jó Jaco-
bowskyt végigüldözte a történelem egész Euró-
pán, ez a jó Jacobowsky azonban mindig minde-
nütt föltalálja magát, s ha már neki sem sikerül
segítenie önmagán, kedves szelídséggel tűri az őt
megmentő „csodát". Mondjuk, egy francia
közrendőr személyében, aki a hadicélokra tarto-
gatott üzemanyag-állomány terhére térítésmen-

Darvas Iván, Garas Dezső (Jacobowsky) és Tö-
reky Zsuzsa
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tes állami benzinjeggyel ajándékozza meg őt, s
általa a félúton elakadt kompániát. Ez a Jaco-
bowsky szánalmas kisember, ha nincs más vá-
lasztása; ravaszdi számító, ha arra van szükség;
de még az őt sorozatosan megalázó ezredesen
felülkerekedve is őriz valamifajta rendíthetetlen
emberséget. Ez a Jacobowsky garasosan gri-
maszolhat, mikor azt hiszi, hogy mérget nyelt,
huncutul kuncoghat, mikor az épp aktuális sla-
masztikából kikeveredett, kikuncoghat még az
előadásból is, ha úgy látja jónak, egyfajta „íme, a
rutin tökélye" arckifejezéssel (ami kulturált önis-
meretre vall), szóval tehet, amit akar, akkor is
szeretni való alak marad.

Darvasnak annyi hátránya van Garassal
szemben, hogy egy fölényeskedő tisztet kell
megszerettetnie, s annyi az előnye, hogy a törté-
net szerint egyre inkább ez a fölényeskedő alak
húzza a rövidebbet, azaz egyre szánalmasabb
és egyre emberibb lesz. Darvas ezt azzal fokoz-
za, hogy már az első pillanatban rokonszenvet
kelt e meglehetősen konzervatív szemléletű, ka-
tonás nevelést kapott, úri virtusból csélcsap, nő-
csábász lengyel ezredes iránt, aki - Darvas nem

Jacobowsky és az ezredes (Koncz Zsuzsa fel-
vételei)

hagy kétséget felőle - már a magabiztosan
snájdig egyenruha alatt is kedvesen esendő,
szánalmas figurája a világtörténelemnek. Dar-
vas colonelje szintén típusfigura - a megjelení-
tés legváltozatosabb árnyalatait ötvözve. Rö-
geszmés megátalkodottsággal felejti el újra meg
újra a Jacobowsky nevet, durcás képpel, méltat-
lankodva ölt parasztgúnyát a büszkén viselt
egyenruha helyett, nyafogva követelőzik, ha hi-
ányt szenved valamiben, egyre apadó
méltósággal szemléli, hogy a többi egyéb
mellett Jacobowsky még a szerelmi vetélytársa
is legyen, s az már végképp megtépázza
önbecsülését, amikor el kell tűrnie, hogy pont
egy senki mentse meg az életét. Ez a szcéna
egyébként az előadás legjobb jelenete.
Jacobowsky beadja a németeknek, hogy a
parasztruhába bújt lengyel colonel a közeli
bolondokházából menekült el, amelyet
lebombáztak, és a szerteszéjjel futott bolondok
többsége a szántóföldeken „direkt öngyilkos
lett"; ezt a szerencsétlen páriát itt a felesége -

értsd: Mar ianne- mentette meg. Darvas ül a
földön, és minden szó újabb és újabb tőrt forgat
meg a szívében. Próbál fölugrálni, de a tisztiszol-
ga lefogja, hogy ne essen az épp az ő megmen-
tésén fáradozó Jacobowsky torkának. Garas ka-
jánkodó arcán viszont ott tükröződik a dupla él-
vezet: nyilvánosan bolonddá nyilváníthat egy
hepciáskodó alakot, ráadásul az illetőnek ezért
még hálásnak is kell lennie.

Ilyen dupla élvezet az előadás is. Agyon rö-
högjük magunkat rajta, miközben önelégülten
vesszük tudomásul, hogy valahonnan már is-
merjük a viccet.
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