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A CÁRNŐ 
Az írói munka „komoly-

ságáról", így tehát a darab 
minéműségéről elég sokat 
elárulhat a tény, hogy A 
cárnő közepét Biró Lajos, 
az elejét és a végét pedig 
Lengyel Menyhért írta, egy 
hirtelen támadt ötlet hatá-
sára. Ket te jük e l fekvő víg-
játéki készletében volt any-
nyi alkalmas helyzet, csat-

tanós mondat, amennyi egy 
könnyed, felszínes színházi 
estéhez kell. Művüket va-
lószínűleg maguk se vették 
komolyan, hiszen tudhat-
ták, hogy ebből a darabból 
semmi s e m hiányzik úgy, 
mint a mélység. Jött azon-
ban a legnagyobb kerítő: a 
siker. És nemcsak a tízes 
évek polgári világában, ha-
nem tavaly Veszprémben 
is, s most a József Att i la 
Színház kamaraszínházi 
vendégjátékain, a Fővárosi 

Művelődési Házban. Mert 
ma is van olyan közönség-
réteg, amelynek a szolid 
ágytörténetek kellemes pi-
kantériája úgy kell, mint a 
falat kenyér. 

A szerzőpáros egy pilla-
natra s e m a k a r j a elhitetni, 
hogy itt N a g y Kata l in cár-
nő valóságos portréjára pil-
lanthatunk. N e m a korabe-
li Európa egyik legfelvi lá-
gosultabb uralkodója a hős-
nő, hanem a képébe bújta-
tott szerelemvágyó asszony, 

aki — val l juk meg — elég 
szellemes, elég szórakozta-
tó helyzetekben szerez ma-
gának férfiakat. Könnyű 
neki, hiszen bájait némi-
képp emeli a trón is. 

Persze, Biró Lajostól vagy 
Lengyel Menyhérttől volna 
értékesebb feleleveníteniva-
ló is, de ez más kérdés. Ne 
vitassuk el senki jogát, 
hogy a színházban puszta 
kikapcsolódási a lkalmat ke-
ressen! 

Sik Ferenc rendezése — 
ahogy tavaly Veszprémben 
sem — most sem csap be 
senkit. Annak mutatja a 
darabot, ami; s az első perc-
től az utolsóig megmarad a 
jó ízlés határain belül. Lát-
ványos és csillogó; ötletes és 
mulattató. Külön érdeme, 
hogy ismét felfedezi Szemes 
Mari sok árnyalatú humo-
rát, Kovács István, előző 
színházában alig-alig hasz-
nált, kiforrott jellemszíné-
szi képességeit; és észrevé-
teti, hogy Harkányi Endré-
től Horváth Gyulán át 
Láng Józsefig több olyan 
színésze van a József A t t i -
lának, akik megérdemelnék, 
hogy fontosabb szerepekben 
megújulhassanak. Kiáltóan 
nagyok a bennrekedt tarta-
lékaik. 

A nézőtérről kifelé jövet 
két idősebb hölgy megjósol-
ta, hogy ez lesz az évad 
legsikeresebb bemutatója. 
Attól függ, persze, mit te-
kintünk sikernek. De annyi 
biztos: nem nehéz előre lát-
ni a százas szériát. 
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