
A professzor a frontra megy 
A nézővel való össze-

kacsintásnak is meg-
vannak a maga hatá-
rai. Ha az író, a rende-
ző, vagy netán a színé-
szek többet kacsintgat-
nak a kelleténél, félő, 
hogy kancsalítani fog az 
egész produkció és eset-
leg a nézőnek is ke-
resztben áll a szeme. 

Hogyan áll ez a kérdés 
a mi esetünkben? Naum 
Korzsavin szabálytalan 
komédiájának televíziós 
adaptációja ötletes, szel-
lemes és szórakoztató. 
Egyszerre emlékeztet 
Majakovszkij színpadá-
ra, Ilf és Petrov jellem-
és helyzetparódáira, meg 
az abszurdba hajló mo-
dern színházi stilizáció-
ra. Az egészet pedig mu-
latságosan anakronisz-
tikussá teszi a televízió 
hivalkodó jelenléte. Pél-
dául: 1920-as balti ten-
gerészek transzparense-
ket hordoznak, azokra 
van felírva a főcím. Az 
is, hogy a Magyar Tele-
vízió bemutatja. Maga 
a játéktér a cirkuszi 
manézs és a vasvázaira 
lemeztelenített filmgyári 
stúdió egyesítése. Itt va-
lósul meg a játék tota-
litása. 

re méltóan elmondani. 
Hacsak — mint most — 
a rájátszással nings baj. 
De ha az a bizonyos ki-
kacsintgatás mindunta-
lan azt igyekszik elfo-
gadtatni, hogy nem kell 
a látottakat és hallotta-
kat komolyan vennünk, 
még ha azok története-
sen komolyak is, a kép 
összezavarodik, s nem 
egészen értjük a tréfál-
kozást. 

A kavalkád főhőse, a 

jámbor történelem pro-
fesszor úr, a polgárhá-
ború forgatagában ki-
próbál minden lehetsé-
ges börtönt és a vörö-
söktől, a fehérektől, meg 
az anarchistáktól egy-
aránt megkapja a pofo-
nokat. De nem csupán az 
ő labilis helyzete az 
egyedüli állandóság a 
frontvonalak színtelen 
hullámzásában. Hanem 
az előre szegzett piszto-
lyok, a kéz fel tartás, az 
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Szász Péter könnyű 
rendezői és porondmes-
teri keze ekvilibrista-
ként rakosgatja fel egy-
másra és hajigálja, pör-
geti előttünk a parodisz-
tikus látás tarka össze-
tevőit. Ilyen humoros és 
látványos módon komoly 
dolgokat lehet figyelem-



akarják. A hősökből elő-
bukkan a megszeppent 
nebuló, valamint a vi-
lág dolgainak viszony-
lagossága. 

Szász Péter azonban 
semmit sem bíz a vélet-
lenre, külön inzerteken, 
sorrendben megszámoz-
va hívja fel a nézők fi-
gyelmét a véletlenre. 
Ugyanilyen túldimenzio-
nálás lép fel akkor is, 
amikor G. Dénes György 
különben jól hangzó 
versszövegeivel és Kör-
mendi Vilmos ugyan-
csak kellemes hangzású 
tánczenéjére a szereplők 
dalban is összefoglalják 
a helyzettel kapcsolatos 
észleleteiket. 
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osztálygőg, a nagy szen-
timentális kérlelhetet-
lenség, a túlbuzgás, a 
jelszavakkal való ope-
ráció és spekuláció is. 
Mindez így együtt nem 
a forradalom kritikája 
vagy éppen deheroizá-
lása, hanem a forradal-
mi helyzetből eredő me-
chanikus vonások feletti 
gúny, a távolság szem-
léltetése, aimit áthidalva 
juthat el még a legszebb 
eszme is az emberig. 

A kiélezett ellentéte-
ket a professzor jámbor 
és humánus lénye fogja 
szintézisbe. A véletle-
nek úgy hozzák maguk-
kal, hogy a darabban 
találkozó és megütköző 
bolsevik, ellenforradal-
már és anarchista tisz-
tek egyaránt a profesz-
szor tanítványai voltak, 
és ahelyett, hogy tisz-
tességesen megtanulták 
volna a történelmet, 
mindenáron gyakorolni 

Táncbetétékben sem 
szűkölködünk. Bogár Ri-
chárd koreográfiájára 
egészen csinos kis show-
műsor kerekedik ki a 
szabálytalan komédiá-
ból. A revüsítés mai 
hangzásai és ritmusai 
kétségtelenül kelleme-
sen hatnak, de bizonyos 
fokig talajvesztetté te-
szik a sztorit és kisimít-
gatjá'k a darab szüksé-
ges érdességeit. 

Helyes a törekvés, 
hogy a könnyű műfajt 
értékes irodalmi tarta-
lommal és a legkiválóbb 
prózai színészek teljesít-
ményeivel dúsítsuk fel, 
de ha a magvasabb 
mondandót és a jó szí-
nészeket csomagoljuk a 
könnyed szórakozásvágy 

kommersz-öltözetébe, 
nem feltétlenül garan-
tálja ugyanazt az ered-
ményt. Akár kacsintva, 
akár kacsintós nélkül. 
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HOSSZÚ ŐSZI NAP a címe Jiri Hubac cseh-
szlovák író művének, 
amelyből prágai vendég-
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