
A kiszolgáltatottság más 
fajtáit idézte elénk az 

Ügyes ügyek 
című kétestés tévéjáték, 
amelyet a kevéssé ismert 
orosz szatira-író, Alek-
szandr Szuhovo-Kobilin há-
rom színdarabjából (Kre-
csinszkij házassága, Az ügy, 
Tarelkin halála) próbált 
egységgé kovácsolni a for-
gatókönyvíró és rendező 
Várkonyi Gábor. 

Hogy a történet miről 
szólt, nehéz elmondani. 
Eleinte olyanféle könnyű 
vígjátékot láttunk a múlt-
századi szélhámos hozo-
mányvadászról, amilyenből 
néhány szinte minden or-
szágban született, aztán ko-
molyabbra fordult a szó, a 
tisztességes ember vált 
megzsarolt áldozattá a po-
zíciójukkal visszaélő tisztvi-
selők markában, itt már a 
lelkiismeretlen gazemberek 
cinikus ügyködésén és a te-
hetetlen ügyfél reménytelen 
vergődésén volt a hangsúly, 
aztán a saját halálát meg-
rendező kalandor külső-bel-
ső átváltozásai és komikus 
felsülései következtek, vé-
gül pedig a kor rendőrtiszt-
viselőinek babonáktól is be-
folyásolt, bárgyú önkényes-
kedései. Változó tartalmú és 
formájú részek új és új fő-
szereplőkkel. Egymással 
igen vékony szálon össze-
függő egyfelvonásosok. 
Amik ráadásul egyre kevés-
bé tudták lekötni a néző-
ket. Hiába voltak a kame-
ra- és a színészmozgatás 
egyre szélsőségesebb, már-
már cirkuszi játékai és a 
megmagyarázhatatlan stí-
lusváltások, a képernyő 
előtt a közöny vette át az 
uralmat. 

Nem azzal a tiszteletre-
méltó szándékkal van vi-
tám, amely egyszerre akart 
megismertetni egy író egész 
életművével, fontos és ke-
véssé fontos szatirikus cél-
pontjaival, stílusának kü-
lönféle árnyalataival. El-
képzelhető, hogy olykor va-
lamilyen egészen eredeti 
megközelítésben erre mód 
kínálkozik. Ebben az eset-
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ben azonban túl nagyok 
voltak a távolságok az egyes 
művek között és túl kevés-
nek bizonyult az az erő, 
amelynek az egészet össze 
kellett volna tartania. Kár, 
hogy végül is ez volt az 
összkép, mert a részletek-
ben sok értékeset találhat-
tunk. Az első rész realista 
környezete (Jánosa Lajos 
díszlete) épp úgy találó volt 
a maga helyén, mint a be-
fejező rész szimbolikus 
rendőrségi helyisége a ran-
gok magasságaiba emelt 
íróasztalaival és a felek szá-
mára szolgáló elválasztó rá-
csok labirintusos jellegével. 
Nemcsak maszkban, de 
hangban, mozdulatokban is 
kitűnő átváltozásokat lát-
hattunk a Tarelkint játszó 
Sinkó Lászlótól, a hideg ke-
gyetlenség döbbenetes ere-
jű megtestesítője volt a 
Varravint alakító Inke 
László, a naiv becsületesség 
sajnálatra méltó képviselője 
a Muromszkijt játszó Hor-
váth József. És méltán em-

líthető meg jó színészi tel-
jesítményéért a többi között 
Szerencsi Éva, Bujtor Ist-
ván, Garas Dezső, Kern 
András és Márkus László. 


