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Az nem igaz, hogy ez igaz

Méhes György játéka Nagyváradon

Méhes György azok közé a romániai
magyar szerzők közé tartozik, akik akkor
is meg tudják kacagtatni a publikumot,
amikor a világ drámairodalmát éppen
nevetésaszály sújtja. Nem volna tisztában
a valósággal? Szembe merne szegülni a
kordivattal? Vagy neki mindig táncra áll a
tolla? Úgy gondolom, nem tudatlan, nem
is dacos, s oktalanul nem keresi a
vidámság pillanatait, illetve nem keresi
ott, ahol azok a pillanatok nincsenek.
„Csak" arról van szó, hogy olyan témákat
ragad meg, melyeket belátni, orvosolni a
belátást megteremtő nevetés, a gyógyulást
hozó mosoly révén lehetséges. Szerény
tehát? Nem annyi-ra, hogy
lényegtelenséget venne tollhegy-re.
Sorskérdések boncolgatására, törté-
netfilozófiai analízisre ugyan nem vállal-
kozik, de „égető problémák" megfestésére
igen. Ezúttal is: a korrupció sajátos honi
arculatát rajzolja. Azaz: nem is olyan
egyszerű korrupció ez.

Adva van egy magas rangú vezető, aki
súlyos szavakkal ítéli el a meg nem enge-
dett haszonszerzést, a személyes kapcso-
latok révén megvalósított visszaéléseket, s
a gyűlésen, ahol mindezekről szót ejt,
megígéri, hogy az ilyesmiben mester-
kedőket akkor is leleplezi, ha azok ne-tán
a szívéhez közel állók köréből kerül-nek
ki. Dörgedelmeit heves taps honorálja, de
Bogdán elvtársat - magára maradva -
kétségek gyötrik. Aki ellen síkra kéne
szállnia - régi bizalmasa, Vajda Pál.
Megelevenedik Vajda karrierje: mun-
kásból lett vezetővé, jelenleg a városi
kórház gazdasági igazgatója, aki ellen
bejelentés érkezett. A vizsgálatot lefoly-
tatták, de semmit sem találtak. Azaz bűnös
volt mindenki: igazgató-főorvos, raktáros,
szakács és sofőr, csak éppen Vajda Pál
nem. Hogyan csinálta? A néző többet tud
meg, mint Bogdán elvtárs. Vajda nem
magának -- vagy nemcsak magának -
ügyeskedik. Ha pálinkát főzet a kórház
kertjének gyümölcsterméséből, a pálinka
központi hivatalokba vándorol - gyorsabb
ügyintézést, hiánycikkeket is beszerző
telefonok kedvéért. I la a régi lepedőkből
épeket szabat és azokat újnak leltároztatja,
akkor a megmaradt vászon

ból cserealap lesz vaságyak fejében. Ha a
szakács a legszebb hússzeleteket
átpasszolja a szomszédos kocsma kony-
hájára, akkor abból állás lesz a megvesz-
tegetés ellen lázadó raktáros számára. l la
a bontási anyagot máshová fuvaroz-tatja,
abból épületszárny lesz a főorvos
villájában, és ha ... De hiszen végtelen a
sor. És Vajda ellen hiába érkezik a
bejelentés.

Mit tud ez a Vajda? Csak annyit, hogy
mi hiányzik és kinek. () előterem-ti, s
ennek fejében neki is minden a ren-
delkezésére áll.

A magyar néző, aki még nem feledte el,
hogy vagy másfél évtizede nálunk is
hasonló problematikájú darabokat ját-
szottak a színházak, nemcsak ráismer a
hasonló gondokra, de tovább is gondol-ja
azokat, melyeket Méhes darabja nem hoz
a tudomásunkra: a Vajda-szabású
karrierek nem önmaguktól teremnek.
Föltáplálójuk az a közeg, amelyikben
nehezíti az ügyintézést a bürokrácia, ahol
kellőleg nincsen megszervezve a szállítás,
ahol fontos anyagi természetű dolgok
beszerzésében hiány mutatkozik.

Méhes György játéka azonban nem
megy bele az analízisbe. Beéri a gyors-
fotó hitelességével, de abban valóban
megbízható. Bizalmunkat elsőbben is
azzal érdemli ki, hogy kitűnő, eleven
karaktereket teremt. Mindenekelőtt Vajda
Pál figuráját sikerül elegánsan és nagy-
vonalúan fölrajzolnia. A nagyváradi tár-
sulat kitűnő színészt is adott ehhez a sze-
rephez: Miske László személyében.
Nemcsak szép termete és könnyed moz-
gása teszi vonzóvá ezt a betyárosan bájos,
romlatlanul korrupt figurát, hanem a
színész igen jó ritmusérzéke is. Miske ért
hozzá, hogy a spiritus rector szerepét
alkatával és alakító készségével kitöltse.
Ahány ízben meg kell vesztegetnie az
ellene indított vizsgálatban reá vallókat,
annyiféle hangot kell megtalálnia. A so-
főrhöz fenyegető, a raktároshoz atyás-
kodóan kedélyes, Bogdánnal szemben a
tiszta tekintetű elvtársat adja, míg a fe-
leségek iránt lovagias, kisfiús, mackósan
esetlen. Váltásai gyorsak, könnyedek,
elegánsak. A néző maga sem látná szí-
vesen rácsok mögött, holott nagyon jól
tudja, hogy nemcsak a közügyek érde-
kében játszik az emberekkel.

Alakítása mellett három karakter maradt
emlékezetünkben. A sumákoló sofőrt
megjelenítő Ács Tibor idegességé-ben.
tikkes sofőrt formál, aki a fenyegetéseket
hallgatva flegmának akar látsza

ni. Evégből megkísérli, hogy cigarettá-
ra gyújtson. Csakhogy a sokkos fejrángás
- leleplezi. Hajdú Géza a bamba szakács
szerepében maradt emlékezetes.
Elragadóan nehéz észjárású, aki menten
zsenivé válik, mihelyt saját érdekeit föl-
ismeri. A legtöbb tapsot - és méltán - a
főorvos féltékeny feleségének szerepé-
ben Kiss Törék Ildikó aratta. Hogy üres-
fejű, hatalomvágyó asszonyt játszhatott -
az Méhes György leleménye. De hogy
ebből még képmutató hiszterika is kere-
kedett, az a színésznő érdeme. Kisvárosi
Lady Macbeth-ként lebegett a színen,
mint aki „színésznőnek képzeli magát"; s
szemvillanásaiban ott bujkált annak az
asszonynak a kielégítetlensége, aki minden/
férje pozíciójától vár.

Bogdán elvtárs megjelenítése nem volt
hálás színészi föladat. Gábor Józsefnek
javarészt dramaturgiai funkciót kellett
betöltenie - az ő visszaemlékezése a szál,
amelyikre Vajda története fel-fűződik -,
ugyanakkor dilemmája azé az erkölcsileg
tiszta vezetőé, akit félrevezet-nek.
Rokonszenves narrációjában szerencsésen
találta meg a mértéket drámai helyzet és
komikai tónus között. A magas rangú
tisztségviselő Bogdán tekintélyén így nem
esett csorba, jóllehet a néző helyette is
levonhatta a konzekvenciákat.

A többi alakítás Varga Vilmos mint
főorvos, Bányai Irén mint orvosnő,
Gábor Kati mint jövendő meny, Darkó
István mint Vajda fia s még néhány mel-
lékfigura szerepében Földes László,
Bathó Ida, Balla Miklós - elmarad a
fentiek mellett. Nem a színészek képes-
sége vagy odaadó törekvése hiányában,
hanem azért, mert Méhes György is
szűkösen ,mérte számukra az egyéni
alakításra méltó színeket. Szabó József
rendezőnek azonban gyors jelenetváltá-
sokkal (a díszletet Bíró 1. Géza tervezte)
sikerült ezeket a villanásnyi szerepeket is
kizökkentenie a pusztán dramaturgiai
funkcióból. Tipizált a jó szerep-osztással,
atmoszférát jelző környezettel és
beszédritmussal. A cselekmény pergett, az
események gyorsan következtek, a játék
logikája, a karriertörténet reprodukálása
nem engedett meditációt, tűnődést a
hirtelen fordulatot: fölött. A játék
szellemes csattanóval zárult: Bogdán
elmondja újra a kezdetben már hallott
dörgedelmeket -- s a közönség soraiban
leglelkesebben éppen Vajda tapsol. A
karikára fordult karriertörténet játékosan
gunyoros nevetéssel ér tehát véget.


