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Whisky, majd esővíz

Szász Péter bohózata Szolnokon

Titkárnők. Közember számára az istenek
földi helytartói, hivatali, nőnemű homo
regiusok, főnökeik tulajdonságait saját
arcukra kövesült maszkként viselő bál-
ványok. Már ezért boldogság, hogy a
Whisky esővízzel című bohózatban lelki
alsóneműre vetkőzve, kétségbeesetten
küzdve, kapkodva látjuk ezeket a höl-
gyeket.

Tíz nő, tíz apró pokol. Valamint két
férfihang, afféle Úr Hangja a házi telefon
hangszóróin át. Ez a szereplőgárda.

Eredeti vígjátéki helyzetben vagyunk.
Az életet látjuk békaperspektívából, a
Titánia reklámcég és világunk működését
a titkárnők nézőpontjából. Most épp
megrendült ez a világ. Úgy tűnik, bukik az
igazgató, s így semmivé foszlik a hölgyek
isten kegyelméből való, meg-
dönthetetlennek hitt hatalma is. A hulló
csillag magával rántja az egész égboltot.

Még nem biztos semmi. Beszélik, hogy
a jól menő belvárosi maszek, a „borotvás
Schwarcz" - aki a Titániánál egyenértékű a
Magyar Távirati Irodával - tudni véli, hogy
Nyirő, az igazgató megy. Konkoly „papa",
a vezér magához hívatta, s a hívást csupa
baljós jel követte. Belekarolt! Lekísérte a
lépcsőn! Vállon veregette!...

Még semmi sem biztos, de Rácz Maris-
ka, Nyirő személyi titkárnője már nem kap
a tegnapihoz hasonlóan ropogós zsemlét,
már alkusznak háromnegyedes fehér
bundájára, ahogy a haldoklótól szokták
elkívánni holmiját.

S megjelenik az új igazgató, Dr. Halda
Kálmán Szegedről, de jön Nyirő is, aki-
nek Konkoly papa nem merte meg-
mondani az igazat, inkább elküldi né-hány
hétre a trópusokra, azzal is teljen az idő. A
világ szeme Mariskáékon - nekik kellene
megoldaniuk ezt a helyzetet. Rácz Mariska
azonban még hisz, még bízik: hátha
maradhat Nyirő, hátha történik valami.
Ezért kétségbeesett ötletre szánja el magát:
ha van két igazgató, legyen hozzájuk két
vállalat!

Elszabadul a pokol. Az egyik főnöki
szobában Nyirő intézkedik, kéri a teát, a
gegmeneket. A másikban Dr. Halda várja
az osztályvezetőket (majd a gegmeneket),
a whiskyt - Szegedről, előző
munkahelyéről érkezett „bizalmas" telex
szerint kizárólag esővízzel issza - s a sür-
gős telefonokat.

A titkárnők pedig önmagukat meg-
sokszorozva rohannak, szerveznek, asz-
szisztálnak ehhez az őrültek házához.

Ennyi az első rész. Torzkép a mai ma-
gyar valóságról, viszonylatrendszerünk-
ről, hétköznapjaink titkos gépezetéről.
Igazi, évekig hordók mélyén érlelt skót
whisky magyarországi bemutatója.

Akad, aki tisztán issza, s noha erős, íze
mégis kiváló. Ha azonban hígítjuk,
tegyünk bele akár jeget, szódát vagy vizet,
sőt különlegesen ínyencek akár eső-vizet -
zavaros, furcsa ízű, híg lötty lesz belőle.

A második rész már ilyen hígított ital.
Furcsa átúsztatással - a problémaérzé-
keny, szellemes Szász Péternél sajnos nem
először - a játék afféle abszurdoid, néhol
dadaistán jelképes külsőt ölt. A megőrült
telexeken mindenféle zavaros üzenet
érkezik, „valaki" távcsőn figyeli a Titániát,
az egyik szereplő szerint egy őrült fejében
négy szék és öt majom van, s vagy egy
széket be kell tenni, vagy egy majmot
kivenni, s ők most pontosan ilye-nek, az
igazgatók berúgnak, Mariska Konkoly
papa közvetett biztatására borssal
megvakítja Nyirőt, de közben Konkolyt a
trópusokra helyezik, s ezért Mariskát
fegyelmileg kirúgják, ő azonban marad, a
titkárnők arany zászlót vesznek át az
Interben, s ez alkalommal elcsórják a fél
hidegkonyhát, az igazgatók egy kísérleti
gyógyszertől tetszhalálba révülnek, majd
a csendes, nem-rég a Titániához került
Rézi veszi át a hatalmat, a legújabb
igazgató, Nemecsek Z. Gergely oldalán.

Bocsássa meg az olvasó, a második rész
alig valamivel bonyolultabb, mint az itt
leírtak. A Titánia lassanként valamiféle
szimbóluma lesz az életnek, a titkár-nők
tán az emberiség, s minden úszik ebben a
melankolikus világfájdalomban, úgy
térdmagasságban a valóság fölött.

Csakhogy ez a valóságból kiemelt, bo-
hózati helyzet, a fergetegesen vidám első
rész, az életszerű s nagyon is komoly ta-
nulságokkal szolgáló sok figura nem bírja
a szimbolikát. A másfajta, tán nem is
nagyobb - csak művészieskedőbb -

megterhelés alatt az egész szituáció
összeomlik, mint az agyaglábú gólem,
önnön romjai alá temetve minden vára-
kozásunkat. Legföljebb annyit mond-
hatunk el, hogy azért a második részen,
az „esővízen" is van nevetni való.

Persze végül az esővízről is kiderül,
hogy tévedés volt. Rácz Mariska roszszul
olvasta a szegedi telexet: „eesoe vízzel
issza" ugyanis azt jelenti, hogy „és ő - Dr.
Halda - vízzel issza a whiskyt".

A szolnoki színpad képe hűen tükrözi a
rendezésnek néhol a darabnál is
koncepciózusabb, kétfelé fricskázó fel-
fogását. Húros Annamária - ő tervezte a
kifejező jelmezeket is - reklámplakátok-
kal aggatta teli a színpadot. A jólétet,
boldog elégedettséget sugárzó fogyasztói
jelképek azonban szamárfület kapnak,
mert magukon viselik az aszfaltköltészet
néhány remekét, „Jóska hüje" és hasonló
feliratokat. A színpad közepén pedig a
reális, zömmel csak Intershop üzletben
beszerezhető javak utalnak a Titánia
lényegére, de közvetve az itteni titkárnők
társadalmi állására is.

Verebes István rendezésében szellemes,
színészközpontú előadást láthatunk,
melyben a szereplők és nézők jókedvűen
lubickolhatnak.

A nyitó jelenet sötét nézőtere fölött
sztentori hangok keresnek bizonyos Dr.
Haldát. A telefonok egyre vészjóslóbb
csörgését, a követelőző hangokat hirtelen
oldja föl a kivilágosodó színpad, s a
mulatságos jelenet: az imént oly félel-
metes telefonokat az érkező titkárnők
blazírtan kapcsolják ki, egészen a mun-
kakezdés másodpercéig. E pillanatban
viszont szolgálatkész alkalmazottakká
válnak.

A félelmetes és a félelmetest oldó ne-
vetés így váltakozik az előadás során. Így
lesz a megoldhatatlannak látszó „legyen
két igazgatónk!" helyzetből vidám
kavarodás, az „ijesztő" fegyelmi tárgyalást
így oldja föl újabb mulatság, s a végső
összeomlás is így tisztul szelíd
mosolygássá.

A játszó személyek rendezői irányítása
is ezt a módszert követi. Dr. Koroda Klára,
a Mozgalomból partra került, titkárnők
közt is az érinthetetlenek osztályába sorolt,
folyvást sértődött „altiszt" akár tragikus
hős is lehetne, ha a megfelelő pillanatban
nem emelkedne önmagán is nevető
napsugaras bölccsé. Ugyanígy Rácz
Mariska kétség-



beesett harca is drámai volna, ha az alak
nem lenne annyira evilági, hétköz-napi,
esendő. Vagy említhetjük Wolmuth Juditot,
a személyzeti osztály vezetőjének
válltöméses dogmatizmusba merevült
titkárnőjét, aki más körülmények között
nem csak pillanatokra lehetne ijesztő.

Alighanem a rendezésnek, az előadásnak
köszönhetjük, hogy egységében,
humorában a második rész is őriz valamit
az elsőből. Persze a sejtelmes, túl sok
történéssel túl keveset mondó jelenetsor
egészében nem lett fogyasztásra alkalmas.
Ahol nem akadt segítség, ott a rendező sem
segíthetett, hiába kísérel-te meg színészeit
már-már a szöveg el-len játszatni. Így
például a fegyelmi jelenetben, ahol Rácz
Mariskát a többi titkárnő afféle
Getszemáni-kertbeli módon árulja el.
Jóllehet, mindig hálás látvány, ha Wolmuth
Juditok ostobán ágálnak, s tirádájuk
közepén fegyelmi bizottsági elnök
minőségükben a szék mellé ülnek, kissé
olcsó. Ráadásul a nevetés se nyomja el
egészen a klisékből épülő jelenetet.

Ugyancsak megfejtetlen, megfejthetetlen
maradt Jablonkay Rézi alakja. Ez a lány,
aki mögött „ott áll a teniszszövetség", s aki
fénykorában, a wimbledoni
teniszdöntőben egy rosszkor elcsattant
tapsért az angol királynőhöz vágta az
ütőjét, kezdetben élveteg élősködőnek
tűnik. Később kulcsszerepe lesz, kiderül,
hogy ő hordozza az erkölcsi ítéletet, s
nemsokára ő lesz az új Rácz Mariska.
Csakhogy - s íme, milyen kevésen múlik
néha egy alak hitele - a néző tudja, hogy a
legutóbbi fél században magyar
versenyzőnek az angol királynőt legföl-
jebb a wimbledoni nézőtérről volt alkalma
látni, nem pedig a pályáról, így sokáig
egyszerűen nagyképű hazudozónak hiszi
Rézit. Mire pedig rájön, hogy a lány
valóban fontosabb a látszatnál, legföljebb
azt hiszi, hogy csak kis karrierista.

A szereplők közül az első hely Falvay
Klárit illeti meg. Kiszolgáltatottan sértett
Koroda Klárája emlékezetes színészi
teljesítmény. Főleg rezignált felhangjai
teszik mulatságossá, mint egyik nagy
jelenetében: megsértik, kivonul, térdig
lógó piros kardigánja félárbocra eresz-tett
zászlóként leng utána; az ajtószár-nyakat
felrántva bibliai pózban meg-dermed,
majd váratlanul, a vállán át visszaszól:
még nem szabadulnak meg tőlem, most
csak megsértődtem!

Ő még az olyan aforizmatikus „be-
nyögéseket" is el tudja hitetni, mint mikor
számon kérik rajta, hogy „mozgalmi létére
miért imádkozik", s erre így válaszol:
„Most mondja, Wolmuth elvtársnő, Istent
félti a Mozgalomtól vagy a Mozgalmat
Istentől ?"

Margittay Ági nagyszerű színésznő, ez
nem fölfedezés, nem árt azonban új-ra
megtudni, milyen erős komikai tehetség
lakozik benne. Minden megmozdulását
nevetés követi. Ugyanakkor né-mává is
teheti a nézőteret. Utolsó pillanataiban
például: minden elveszett, ő Koroda Klára
alantas helyét foglalja el. Ül az asztalánál,
ahol utolsó kívánsága-ként pár pillanatig
egyedül maradhat. Hökkenten várjuk,
miféle jóvátehetetlen történik mindjárt.
Ekkor Margittay-Rácz Mariska hirtelen
majszolni kezd, kedves gumiarcán valami
koalamackós derűvel, a világ minden
pofonjába való szomorú belenyugvással.

Remekül formált epizód Bárdos Mar-
gité. Grünberger Ágit, „Grüncit", vagy-is a
cég reklámját, a Titánia-manekent
alakítja. Buta nőt általában hálás fel-adat
játszani. Ez a Grünci azonban, akit Bárdos
alakít, képességeit fényes-feszes
diszkóoveralljának domborulataiban
hordja. S noha idegesítően nett,
bosszantóan plakátszerű, rettenetesen
ostoba, mégis rokonszenves.

Győry Franciska Wolmuth Juditja a
kelleténél karikatúraszerűbb. Különösen,
amikor önmaga fölé emelkedve holmi
levitézlett elnyomógépezetet jelenítene
meg. „Belépője" azonban remek, első
mondatai után a pillanatnyi meghökkenést
joggal váltja fel a vissza-visszatérő
nevetés.

Jablonkay Rézi szerepében Udvaros
Dorottya időnként kényelmetlenül fe-
szeng. A teniszbajnoknőt még jól hiteti el,
a végkifejlet erkölcsbírájaként azonban
egyre gépiesebb, fáradtabb lesz.
Szoboszlay Éva a szemüveges, lenyalt
hajú, állapotos, de a pletykákért bár-hová
rohanni kész Krügerné szerepében még
szállóigét is szült: két rohanása között
sokszor pihegte oda a nézőnek: „jaj,
istenem, elvetélek!"

Jutkovics Krisztina, Antal Anetta, Fehér
Ildikó és Veszeley Mária szintén jól
komédiáztak.
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