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A cárnő szereti
a férfiakat

Biró Lajos-Lengyel Menyhért
vígjátéka Veszprémben

„A Cárnő. Pétervár. Jönnek az udvar-
hölgyek, diplomaták, katonatisztek, s
virgoncan táruló ajtószárnyak között a
cárnő. Derű. A politikai helyzet rendkívül
komoly. A cárnő nyolc nap előtt el-csapta
kegyencét, reggelente titkos vágy emészti
lelkét, és sóhajt, a megürült hivatalra
jelöltet állít a térparancsnokság (nemesi
párt) és a kancellár (parasztpárt, francia
párt). A cárnő meg-ejt, kegyencül ejt egy
hadnagyot, kit férfias ambíció és deli
tudatlanság hevít: sok tréfa; a cárnő
kibontakozik mint Don Juan, mint
asszony, mint fejedelem, drámai erővel, a
hadnagyot elkeseríti eltörpülése, jön,
ráveti magát a nemesi párt, lesben a
kancellár, tartalékban a francia követ,
palotaforradalom, drámai arrangement
egyik a másik után, tréfák, zuhanyszerű,
impozáns megnyilatkozások, látjuk: egy
kiváló asszony úgy veszi hasznát egy
bölényférfiasságú férfinak, mint ez egy
tyúkocskának, megy a hadnagy, jön a
francia követ, a cárnő kegyencül ejti; s a
világ tovább kering tengelye és a nap
körül a belesápadó holddal. Szatirikus
tableau, a függöny gördülni, sietni kezd,
legördül, tapsok. Íme, rövid jelzése a
tartalomnak."

Íme, egy szellemes és pontos leírás Biró
Lajos-Lengyel Menyhért darabjáról, A
cárnőről, amely a Nyugat 1912. számában
jelent meg Boros Lajos tollából.

Tallózzunk még a korabeli cikkekben.
A darab megszületésének körülményeiről
így ír Hatvany Lajos Lengyel Menyhértről
szóló tanulmányában (Nyugat 1915) :

„Amikor Biró emlegetett neki egy jó sujet-
t, egyszerűen nekilátott. A maga módján
feldolgozta elejét, végét, míg Biró a darab
közepét írta meg. A két szerző hitte volna
legkevésbé, hogy ebből a rögtönzésből
lesz az igazi siker."

Sz. L. névjelzéssel ellátott cikkben, a
HÉT 1912. 8. számában ezt olvashatjuk:
„Ha azt mondom: ez történelmi dráma,
akkor megsértődik a közönség, mely nem
szereti a tudományos czímeket. Ha pedig
ezt: könnyed tragikomédia, akkor talán a
szerzők veszik

rossz néven. És mégis így van. Ők, így
együtt a magyar drámaírás legtöbb ereje:
ők komoly és magasztos helyzeteket
mutatnak, trónt, hatalmat és egy nép
tragédiáját. És a közönség mégis azért
tódul a darabjukhoz, hogy egy párizsiasan
modern komédiát láthasson, egy elegáns
kokottot, finom és csillogó szerelmi
párbajokat. Hogy az illető hölgynek igen
jó neve van a történelemben, az csak
érdekesebbé teszi a dolgot, de nem vál-
toztat rajta. A politikai vonatkozások nem
fontosak a közönség előtt és nem is
tekinthet tisztelettel a czárnőre. Neki
mindegy. De talán a szerzőknek is mind-
egy. Ki fejtheti meg, hogy mit akarnak
Lengyel Menyhért és Biró Lajos, kik
minden színpadi titkoknak urai?"

Kosztolányi Dezső remekmívű kritiká-
jában, a Világ, 1912. február 24-i szá-
mában megkísérli megfogalmazni a vá-
laszt. Eszmefuttatása a darabról lenyű-
göző: „A mai színházi est hőse: II.
Katalin. A nagy cárnő, aki kitűnően ér-tett
a csók művészetéhez, s értett a toll-hoz és
a XVIII. század léha finomságai-hoz is,
megírta az élettörténetét egy őszinte és
izgalmas naplóban. Ránk maradt az
önportréja. A portré tragikus és komor.
Egy nőstény párduc vágya, szomjúsága,
telhetetlensége szól belőle. Biró Lajos és
Lengyel Menyhért rekonstruálta a portrét.
Kezük alatt enyhültek a tömör színek.
Nem, ez az asszony nem annyira tragikus,
a hatalomvágya csak csörtetés, a
szeretkezése tipikus, a mohósága pedig
sokszor csúf, mint a nagyétű ember
étvágya. Igazat kell tenni. A szerzők
igazat tesznek. Lengyel Menyhért
szatirikus mosollyal félrelibbenti az ágya
függönyeit. Biró Lajos pedig az izzó,
vágtató és színes művészetével fon köréje
girlandot, és beállítja a nőt, akit kortársai
az »északi Szemiramisz«-nak neveztek . .
. De az orosz Szemiramisz - mint minden
szláv - kedélyes és családias. Veszekszik,
féltékenykedik, pofozkodik. Szeretni akar,
de nem a szó köznapi értelmében, mert jó
is, kedves is, és kicsit-kicsit komikus is. A
népét is szereti ez az orosz manyuska, a
főne-meseit, a kis parasztocskáit, mind-
mind a keblére óhajtaná szorítani, az
ágyába óhajtaná venni, hogy ott
babusgassa és szeretgesse, melengesse
őket az asszony ősi becéző ösztönével.
Kicsit kokott ez az asszony, kicsit pedig
dada .. . A nő tragikomikuma mellett, aki
a kötelesség és az élet, a trón és az ágy
között habozik, ott van a szerelmes férfi
tragikuma, aki a legdrágábbat bírja, és

nem elégszik meg vele, mert férfi lété-re
uralkodni is akar rajta, és ez neki éppoly
lehetetlen, mint ahogy a cárnő nem tudja
megoldani az uralomvágy és a hisztéria
problémáját. Ezeken 'a helye-ken sejtünk,
várunk valamit. Mit kapunk ? Egy
szerelmes darabot, tele kézenfekvő
helyzetekkel, meglepetéseket, melyek
nemcsak a premierpublikum, de a száza-
dik -- talán a kétszázadik telt ház tapsaira
is tekintettel vannak. Ha két ilyen kitűnő
ember, mint Biró Lajos és Lengyel
Menyhért, ily bevallottan lemond min-
denről, ami újság és irodalom, akkor a
kritika nincs hivatva megbírálni a dara-
bot, egyes-egyedül csak a közönség,
amely ma este zajongva mellettük döntött.
A felszín csillogását mutatták meg. Egy
tiszta és világos, elegáns vígjátékot írtak."

A felszín csillogását nem tompította el
az idő, a darab majd hetven év el-múltával
is ugyanolyan sikerre számíthat, mint az
ősbemutató idején. Az ilyen
közönségkiszolgáló darabok hatása, úgy
tűnik, az operettekével egyenértékűen még
ma is elementáris. Nem csodálkozhatunk
tehát, ha a veszprémi bemutató is nagy
sikert aratott. Szavatolta ezt Sík Ferenc
rendezése is, aki tökéletes stílusérzékkel
állította színpadra ezt a nem avuló
kommerszet. Az igazi átélés, a teatralitás
és az irónia olyan pontos arányát
valósította meg, amely a közönség minden
rétegének ízlését kielégíti. Fehér Miklós
látványos és jól bejátszható díszletei
között, Hruby Mária pazar és kifejező
jelmezeiben gazdagon bontakoztatja ki a
vígjáték lehetséges színeit. Szellemes
ötletei jól jellemzik a szituációkat, a
szereplők viszonylatrendszerét, de a róluk
való véleményét szintúgy. A palota
minden fala visszhangozza a cárnő
felébredését délutáni alvásából, olyan
jelentőséggel, mintha országos fontosságú
esemény történne. Az ajtókon való
gyakori és felgyorsított tempójú járkálás
megtervezett koreográfiával működik,
érzékeltetvén az udvari etikett olajozott
működését. Katalin kényelmesen és
kéjesen tud szeretője ölében ülve
uralkodni, intézkedni, szinte jobban,
mintha a csupasz trónszéken ülne. Dimov,
az udvar legegyügyűbb bárója
kegyelemért esdeklő jelenetében is a hu-
mor legjobb forrásaiból merít, amely
legalább annyira jellemző, mint amennyi-
re kacagtató is. Vajda Károly mozgásban,
arcjátékban tökéletesen valósítja meg a
rendező játékstílusra vonatkozó elkép-
zelését. Vérbő humora, jellemábrázoló



ereje már évek óta legjobb karakter-
színészeink egyikévé növesztette.

Az ideális szereposztás amúgy is egyik
tartópillére az előadásnak.

Blaskó Balázs férfiasan naiv bája elbű-
völő. Érthető, miért is rajong érte Katalin
megkülönböztetett lelkesedéssel.
Alakításában ráismerhetünk a férfi-lélek
ama gyöngeségére, amely nem tudja
megkülönböztetni az igazi szerelmet a
vélttől, és teljesen megzavarodik egy
kacér asszony egyetlen pillantásától. Mert
Alekszej Annie-t és Katalint egyaránt
szereti, ezért vergődik tehetetlenül. Blas
kó hadnagya hitelesen játssza el a férfiak
másik jellemző tulajdonságát, amely
mindenekelőtt azt tartja fontosnak, hogy
ne lehessen kiszolgáltatva egyetlen
asszonynak sem, hiszen ő a férfi, és hosz-
szú távon csak olyan nő szerelmét óhajtja,
aki minden gondolatát, érzését, teljes
életét neki szenteli. Így válik ki-
szolgáltatott játékszerévé annak a nőnek,
akit erkölcsileg elítél, de aki legmélyebb
szenvedélyét felizzítja.

Szikra József elegáns és gáláns francia
követe csak jóvágású az elragadó had-
nagy után, pontosan arra való, hogy ő
legyen a cárnő életében a „következő".

Annie Saárossy Kinga alakításában szép
és fiatal, tipikus monogám és féltékeny
n ő . Ez a nőiesség azonban eltörpül a
cárnőé mellett, mert hiányzik belőle az a
nagystílű kacérság és romlott édesség,
amely oly vonzó a férfiak számára, s
amelynek képtelenek ellenállni.

Az udvar legelső embere, Szoltikov
kancellár a beavatottak öntudatával szol-
gálja cárnőjét. jól ismeri az ő Katalin-ját,
annak minden szeszélyét, minden pil-
lanatban tudja, mikor, mire számíthat. S
ha valami mégsem úgy történik, ahogy
elképzelte, ahhoz is jó képet vág. Dobák
Lajos Szoltikovja annyira simulékony és
alkalmazkodó, hogy szinte
megalázhatatlan. Miközben ambiciózusan
szól bele a politika ügyeibe, pandarusi
bölcsességgel kíséri figyelemmel és
igazgatja úrnője szerelmi életének minden
mozzanatát. így aztán óhatatlanul is
rabjává lesz mint férfi is, ám ezt az
érzését tökéletesen visszatartja. A játék
egyetlen pillanatában azonban elárulja
magát. Amikor Katalin bensőségesen,
macskadorombolással köszöni meg
valamely szolgálatát, ellágyul, közel hajol
a vonzó ajkakhoz, majdnem megcsókolja,
de aztán finom mozdulattal elfordítja
arcát, uralkodik magán, és cinkosan
kikacsint a nézők felé.

Ez a cinkos kacsintás, ez a játékba való
folytonos beavatás teszi Csomós Mari
cárnőjét oly vonzóvá és szeretetreméltóvá,
a közönség személyes ismerősévé.
Csomós színészi tehetsége az elmúlt
évtized alatt magas színvonalú irodalmi és
színházi matériákon érlelődött nemessé,
művészete mindig bizonyos erkölcsi
tartást jelentett, mert szerepeiben súlyo-
sabb mondandókat hordozott, mert az
ember fontosabb, társadalmibb konfliktu-
sait, valódibb arcát mutatta fel. Színészi
intelligenciája, pompás humora, iróniája
megmenti az előadást az érzelgősség
veszélyétől. Könnyed kirándulását Katalin
szerepébe pazar játéklehetőségnek tekinti,
amelyben a női lélek gazdag árnyalatainak
bemutatását garantálja.

Csomós-cárnő szereti a férfiakat. Szen-
vedélyesen és végletesen. A nyugodt
kormányzáshoz, országos gondjainak
megfontolt irányításához szüksége van a
kiegyensúlyozott szexuális életre, a min
dennapi „betevő férfira", no meg a l ó
alvásra.

Első megjelenése nem a cárnőé, ha-nem
a még álmos, ébredező asszonyé.
Nekidőlve a. kerevet karfájának, a mara-
dék álmosságot dörzsöli ki a szeméből,
egy pompás macska nyújtózkodik itt.
Alekszej hívatlanul és erőszakosan tör be
a cárnő udvarába, hogy egy fontos
zendülést jelentsen, amely úrnője életét is
veszélyezteti. Katalin nem nagyon

figyel oda, a ,hadnagy első megjelenésé-
vel van elfoglalva, sőt testi közelségére
szinte meghátrál, orrát fintorítja, mert
olyan parfüm illatát érzi a férfin, amelyet
nem szeret. Szórakozottan kérdezi a fiú
életkorát, s a válasz, amelyből megtudja,
hogy huszonhat éves, mély só-hajt fakaszt
'belőle, fanyar kis mosoly kiséri a sóhájt,
a harminc és negyven közti asszonyok
öniróniája, amellyel saját korukat
konstatálják. Katalin is ezt gondolhatja:
„úristen, fiacskám, de öreg vagyok
hozzád, de mégis a legszebb korban
ahhoz, hogy belém szeress". Női
vonzerejében feltétlenül bízik, tudja,
ahhoz, hogy' a férfiak szerelmét megsze-
rezze, nincs szüksége cárnői hatalmára.
Amikor elmondják Alekszejről, hogy
kitűnő lovas, már az érdeklődés fénye
vibrál az arcán. S amikor megtudja végre
a férfi jövetelének célját, hálával teli
gyengédséget érez, ellágyul, bársonyos
hangon nevezi „kicsikémnek",
„bogaramnak" a jövevényt. Egyre jobban
szemügyre veszi. Már a taszító illatról is
elfelejtkezett. Egyre jobban tetszik neki a
fiú. Valami belső remegés fut át rajta,
jelentkezni kezdenek a szerelem tünetei,
nemigen palástolja hangulatait, érzéseit.
Sírni és nevetni egyszerre lenne kedve,
hangjában az elragadtatott érzékiség,
amikor kitárt karral közeledik Alekszej
felé. Mohósága egy kiéhezett nőstény
igazi férfi utáni vágyát fejezi ki,
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különös elragadtatása pedig azt az örömöt,
hogy végre találkozott egy ideális
férfipéldánnyal. Uralkodói teendőit most
méla undorral látja el, monoton hangon
adja ki az utasításokat, szeret-ne hamar túl
lenni az uralkodásra szánt kötelező időkön,
országos gondjait minél hamarabb új
szeretője ölelésében elhessenteni. Két karja
máris hadnagya köré fonódik,
macskasimulással. Hangja csak jóval
később válik ércessé és kegyetlen-né,
amikor az a politika ügyeibe akar
beleszólni. Ezt nem viseli el. „Nagy
gondjait" nem hajlandó megosztani „kis
hadnagyával".

Csomós Katalinja mégsem igazán sze-
relmes, hiszen forró éjszakákat tölt el más
férfiakkal is. Nincs erkölcsi érzéke. Nagy
tirádájában erkölcstelenségét, mohó férfi-
vágyát egy népét szerető tyúkanyó adako-
zásává ideologizálja. Ám ebben is olyan
elragadó és ellenállhatatlan, hogy minden
cselekedetét elfogadtatja. Kisujja köré
csavar mindenkit, játékszere az egész
férfinem, a paraszttól a nemesemberig.
Politikai meggondolás és csorbát szen-
vedett női hiúság egymást kergetve mun-
kál benne, amikor Alekszejt börtönre
kénytelen ítélni. Szenved, sajnálja magát,
de önirónia van e vesztettségben is.
Enerváltan legyint, szomorúan borul
kancellárja nyakába, hogy o t t zokogja ki
magát. De nem tart soká a bánat, a francia
követ megjelenése fölszítja szunnyadó
nőiességét. A rezignáció ködfátyolán át
újra képes könnyed és fesztelen
csevegésre. Gyönyörű fehér ruhájában
jelenik meg, új csatára készen fogadja a
gyanútlan áldozatot. Kutyaharapást
szőrivel. Most kiélvezi az intellektuális
találkozás és társalgás örömét. Már csak
valami halvány árnyéka sejlik át rajta a
szomorúságnak, az emlékezés-nek,
néhány pillanatra még elmélázva
Alekszejre gondol, aztán egyre jobban
beleéli magát az új kalandba: elmondja,
milyen magányos, mennyire vágyik egy
jó barátra. A szöveg a közönségnek már
ismerős, a fiatalember most hallja először.
A rítus ugyanaz, minden kezdődik elöl-
ről...

Biró Lajos-Lengyel Menyhért: A cárnő (Petőfi
Színház, Veszprém)

Rendező: Sík Ferenc m. v. Dramaturg:
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m. v. Jelmeztervező: Hruby Mária.
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Offenbach az alvilágban

A Párizsi élet a Vígszínházban

A múlt század második felében, a francia
nagyopera paródiájaként megszületett az
operett. Ezután szédületes karriert futott be
e bűbájosan könnyed és könnyű műfaj. A
kezdetben vakmerően gunyoros operett -
melynek első világhírű mestere Jacques
Offenbach volt - vezető műfajnak
számította franciaországi második
császárságban, az Osztrák-Magyar
Monarchiában, továbbá a kelet-európai
személyi kultusz éveiben. Az évtizedek
során az operett elveszítette franciás
pikantériáját, parodisztikus jellegét. Aki
ezt a műfajt csupán Lehár Ferenc, Kálmán
Imre és Huszka Jenő művei nyomán
ismeri, az minden bizonnyal el-
csodálkozik, ha akár csak milliméternyi
csúfondárosságot is emlegetünk avagy
netán számon kérünk. A mi operettünk
valóban édeskésen nagyzoló. Egy elkésett
nosztalgiahullám tökéletes terméke. Azok
az életérzések, melyeket a francia
nagyoperett kacagás tárgyává tett a múlt
században, nálunk még akkor is trónra
kerültek, amikor már többszörösen
túlhaladták a nyugdíjkorhatárt. De ez sem
volt elég. Logikusan az operett békés
végelgyengülésének kellett volna
elkövetkeznie. Nem ez történt. A ter-
mészetes halál és a kitermelt értékek
normális átörökítése helyett a hisztéria és a
lázadás korszaka jött el. Kemény,
kíméletlen és terméketlen harc következett.
A barikádokon elvéreztek a zenés színház
használható hagyományai, új eszközök
nem születtek - se jók, se rosszak. Az
operett afféle fantom-céltáblává vált. Már
alig létezett, amikor még ellene harcoltunk
a leghevesebben. És a legfrissebb jelek
szerint még mindig ez a műfaj a
legjövedelmezőbb célpont. A nagyoperett
lassanként a régi jó angol szövetből készült
átmeneti kabátokra kezd hasonlítani: isten
tudja, hányszor lehet még kifordíttatni,
még hány vidéki szabómester él meg az
átszabatásból. Ez önmagában még nem
lenne baj - csupán érthető szegénység -,
bosszantó igazságtalansággá akkor válik,
amikor még jól el is verik a port azon a
művön, melyet a büszke átdolgozók
egyszerű ugródeszkaként használnak. Mert
pél

dának okáért mit tehet arról Offenbach,
hogy a modern színházi életben itt-ott
pangás mutatkozik. Egy modern drámaíró
miért nem ír darabot saját kútfőből. De ha
már puskázik más mesterektől - mely
önmagában még egyáltalán nem el-vetendő
vagy megvetendő módszer -, miért nem
tudja feledtetni a forrást, miért nem
izgalmasabb annál, amit bírál, annál, amin
gúnyolódik. Hisz Offenbach, aki maga
parodista volt, éppen azáltal vált jelentős
mesterré, hogy jobb, érdekesebb tudott
lenni annál a műfajnál, melyet a zenei élc
tárgyává tett. Modern átdolgozói alig
követik példáját. Majdhogynem az eredeti
folyamat fordítottjának lehetünk tanúi.
Mintha az operettből a bombasztikus
nagyoperett felé mennénk vissza. Ennek
jelei mutatkoztak a Vígszínház évadzáró
bemutatóján. A szín-ház Göran O.
Eriksson, svéd szerző Párizsi élet című
színművét játszotta Be-reményi Géza
átdolgozásában. Eriksson jó szándéka
vitathatatlan. Szép és nemes erkölcsi,
politikai példázat a Párizsi élet. Az ötlet is
bizarr. 1871 őszén, a második császárság és
a párizsi kommün bukása után újra éled a
színház. A színpadon a Szép Helénát
próbálják, sebzett és sértett lelkű művészek
igyekeznek regenerálód-ni, dolgozni,
vigaszt keresni a pajkos szatírában, amikor
a bőrükön kell tapasztalniuk, hogy a
történelem korántsem pajkos jelenség, a
szatírához pedig az ő helyzetükben még a
legbölcsebb filozófus keserűsége is
elégtelen volna. Pa-pírforma szerint ez a
helyzet jó drámát ígérhetne.

Ami megvalósul, mégis a széttöre-
dezettség érzetét kelti, furcsa és érdekes
helyzetek sorozatát látjuk, a poénok, a
látványosságok sem hiányoznak, az
eredmény ennek ellenére az, hogy a svéd
szerző mondanivalóját csupán elméletileg
követjük, gyakorlatilag csak Offenbachot
élvezzük. Eriksson becsülettel megírt
színházi műhelytanulmánya időnként na-
gyon is fárasztó szemináriumként hat.
Lehet, hogy a Szép Heléna részletei --
melyek itt előadatnak - üresek, és nél-
külözik mindazt a mélységes értelmet,
melyet egy modern színháznak ki kellene
fejeznie - de legalább izgalmasak, ta-
lálékonyak, lekötik és felvillanyozzák a
nézőt. Eriksson nem tudta kikerülni az
efféle feldolgozások legnagyobb veszélyét.
Történelmi és politikai melodrámát írt,
melyhez a Szép Heléna próbája szolgál
közjátékul. A szerző oly elszántan haj-
szolja a komoly, sőt komor mondani-
valót, hogy ez az erőszakolt igyeke-


