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 KRITIKAI TÜKÖR 

ókaynak van egy lehengerlő szava, a
kontratípus. Hallatára nagy
valószínűséggel a
női nem legelszántabb erkölcscsőszei
is kénytelenek belátni: a férfinak igenis
joga van a feleség mellett kontratípust,

étköznapin szólva szeretőt tartani. Legalább
lyan természetes ez, mint mikor a langyos
ommerszekkel telezsúfolt nagyszínház
ontratípusaként a kamara igyekszik a szellemi
lit vágyait kielégíteni. De lehet fordítva is: A
ilozofikus mélységekben búvárkodó Nemzeti
ellett (például Csongor és Tünde, Peer Gynt)

kamaraszínházul szolgáló Várszínház
endezkedett be az úgynevezett könnyed
olgári vígjátékok előadására. Csak éppen míg
zép Ernő Vőlegénye vagy Shaw Sosem lehet

udnija önmagában aligha kifogásolható mű,
ddig a két világháború közöttikor egyik kedvelt
ztárszerzőjének, Bókay Jánosnak a bohózata,

legújabban bemutatottNégy asszonyt
zeretek, csupán kényszeredett, avíttan frivol
oénkodásra ad lehetőséget. Nem alkalmas
em arra, hogy egy újfajta polgáreszmény
ialakítását előmozdítsa, sem arra, hogy egy
ár kialakulóban levő, újfajta (?)
olgáreszménytől nézőjét elriassza. Meglehet,
úlzott aggályoskodás mindezt számon kérni
őle, ellenkező esetben viszont nehéz eldönteni,
iért épp e Bókay-bohózat került színre a
árszínházban.
Az elgondolás azonban, hogy ezt a valódi szí-

észdarabot egy valódi színész - nevezetesen
gárdi Gábor - rendezze meg, ragyogó ötlet.

Az alkotói módszeréről gyakran és szívesen nyi-
atkozó Bókay maga vallotta: „Nagyon sokat bí-
ok a színészre... Mielőtt leülök színdarabot írni,
lőbb megkeresem a szereposztásomat. Megál-

apodom a színházzal, megbeszélem a
zerepeket a színészekkel, és csak miután
egtaláltam a szerintem legideálisabb

zereposztást, merem megírni a darabot...") A
ész előadásra már kevésbé illik a ragyogó
elző. Ennek egyik legfőbb oka a Bókay által is
ly fontosnak tartott szerep-osztás.
Van itt nekünk példának okáért egy tutyi-mutyi
érnökünk, aki van annyira született úriember,
ogy bizonyos, állást kínáló gyárigazgatók szó-
a álljanak vele, annyira viszont nem lelemé-
yes, hogy a meghirdetett állásokat meg is sze-
ezze. Ehhez kell az ő „édes kicsi felesége", aki
iszont elég ügyes ahhoz, hogy négy különböző
ülsővel - a sajátján kívül a szobalány, a szerető

és a titkárnő szerepében - az állást kínáló Vállay
bútorgyárossal elhitesse: micsoda sztár a maga
szakmájában a - valójában állás nélkül tengődő
- férj. Állás jön, feleség megy, vagy mégse,
hagyjuk a részleteket. A játék egyik legfőbb
vonzereje ez a négyes fregoli lenne, pontosab-
ban „álfregoli", hisz' a darab szerint is egy és
ugyanaz a nő van mindvégig jelen, csak más és
más formában. Erre a szerepre - mely az 1940-
es ősbemutatón Bajor Gizié volt - a Várszínház
Kiss Marit hívta meg, ő viszont nincs valami jó

Nemcsák Károly (Gábor) és Kiss Mari (Magdi)
(Sár-közi Marianna felvétele)

formában. Vagy a vendégség, vagy a szerep fe-
szélyezi, mindenesetre sem humorérzékével,
sem átalakulóképességével nem sikerül tündö-
kölnie. A leghumorosabb megnyilvánulása talán
az, amikor a gyáros korai érkezése miatt siető-
sen „előállított" szobalányfigura fityula helyett fe-
jén egy bugyogóval jelenik meg. A legrémisztőbb
percei pedig azok, amikor szeretőként követke-
zetesen Kari Györgyi hangján mondja föl a szö-
veget. Nemcsák Károly ugyan „otthon" kapta a
szerepet, de az, ha lehet, még készületlenebbül
érte. Dobay Gábor szerinte egy hátat homorító,
fölfúvódott mellű alak, aki, ha felesége éppen
esedékes alakváltozatait kell néhány kegyes ha-
zugsággal hihetővé tennie, még inkább homorít,
és még inkább teleszívja magát levegővel. Talán
azért, hogy a csalást - ha nem vak - Vállay ma-
ga is észrevegye? Nem veszi észre: a darab nem
engedi meg. Bókay „színpadi pedigréjű"
(Schöpflin Aladár) alakjai láttán lassan magunk
is belátjuk: az előadás bizonyos mozzanatainak
egyetlen magyarázata, hogy mindez így van
megírva a darabban.

A legsikeresebben a harmadik főszereplő, a
Vállayt adó Csurka László birkózik meg a lehe-
tetlennel. Ő legalább már első - s minden további
- pillantásra bútorgyárosnak látszik, és ez né-
miképp feledtetni tudja, hogy többször kénysze-
rül sikamlós, ám szellemesnek aligha mondható
megjegyzéseket tenni. A darab rosszízű (ezen
van a hangsúly!) frivolságát a színikritikus Né-
meth László is kifogásolta - akinek ugyan da-
rabja ment a Bókayéval egy időben a Nemzeti-
ben, ám a kor szokása szerint ez nem akadályoz-
ta abban, hogy bírálatot tegyen közzé a kollégá-
ról - mondván: „Azt, hogy a műbútorgyáros
minden hasonlatát az asztalosiparból veszi, ki
nem tartja elragadónak? S amikor potrohosodó
agglegény létére a nőcskének úgy ajánlja magát,
hogy öreg gyalu jól gyalul, még a fiatal leánykák
is értik, hogy a gyalu micsoda voltaképp. Ilyen
gyalu van a darabban vagy kétszáz..."

Való igaz, a több európai világvárost megjárt
Bókay-daraboknak voltak empatikusabb kritiku-
sai is, akik dicsérték „az élet problémái közül
mindenekfölött a szerelem iránt érdeklődő", az
„élet szövevényein" áthatoló, „okos és szelle-
mes" szerzőt. A rigorózusan ítélkező Németh
László azonban hajthatatlan maradt: „Ha az ün-
nepelt pesti drámaíró a szerelemről ír: az is csak
szatócsbolt." Nos, igen. A szatócsboltban, ugye,
kapni ezt, azt. Gyalut is, bugyit is.
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