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Az emlékezet
és felejtés leckéje

Tehát ez, történt például ebben a
háborúban, amiről a történetírók nem
fognak tudni: hogy télen esett a hó."
(Ottlik Géza: Próza 76. old.)

Az Egy serelem három éjszakája, Hubay-Vas-
Ránki műve, a beavatottakhoz szól, igazán,
teljességében csak az ért-heti, aki tudja, mi
történt e holtakkal, kik is voltak valójában
azok, akiket a darab felidéz, az tehát, aki
valamennyire tisztában van a magyar
történelem pokolbéli évadjainak
történetével.

De ugyanígy, e dráma beavatási szer-
tartás is, az, aki semmit vagy épp fél-
igazságokat tudott, vagy sejtelmei ha csu-
pán voltak a történtekről, az is megérti a
színen zajló eseményeket. Atjárhatja az a
végtelen fájdalom, amely e szövegből,
zenéből árad, magával ragadhatja mindaz,
amit lát: brutális halálnak és gyengéd,
költőien ártatlan életnek e kettőssége.
Nyilvánvalóvá válhat tehát, hogy az
emlékezés és az igazság: egy. Aki felejteni
akart vagy féligazságokat tudott, a darab -
és tegyük fel, a jó elő-adás - révén
elháríthatatlan, v i s sza-utasíthatatlan tudáshoz
jut, olyanhoz, mélynek nyomán az
emlékezésre kény-szerül, vagy a kutatásra.
Az igazság elemi szükségletévé válik,
létfeltételévé lesz, hogy immáron
önnönmagáért is megtanulja a történteket.

Mindez nem jelenti, hogy az Egy
szerelem három éjszakája didaktikus lenne, azt
viszont igen, hogy e brutálisan (értsd:
zseniálisan) egyszerű szerkezet, a szinte
illetlenül világos, oly elkerülhetetlen vég, a
talán már-már szemérmetlenül őszinte
vers, zene mindenkit arra kényszerít, hogy
valóban végiggondolja, amit látott. A
személyes megrendültség ereje, az igazság
iránti éhség visszafordíthatatlan folyamatot
indíthat el. Mindarról, amiről a dráma
beszél. Így nem szólnak a
történelemkönyvek, amiről itt szó van, az
csak a művészet által mondható. Az
igazság kutatása pedig egzisztenciális
szükségletté válik, az emlékezésben, a
kutatásban magában feltáruló események
sorában, a „rongy világ" felidézésében
feltárul a holtak élete, személye. E mű:
rekviem, olyan diadalmas fohász, amely
nyilvánvalóvá, evidensen beláthatóvá te-
szi, hogy e holtak sorsának lehető leg-
pontosabb ismerete elkerülhetetlen, a
legmélyebb értelemben nélkülözhetetlen.

Rekviem ez rnindazokért, kiket az előtt
vittek el - háborúba, haláltáborokba,
munkaszolgálatra, Duna-partra - mielőtt
bármit is tehettek, vagy mint e drámában -
- írhattak volna. Azokért, kiket a Szelíd
költő dala idéz, kik bele sem kerülhettek a
lexikonokba. Ók azok, kik éltük legjavát
meg nem érve, már holtakká lettek,
eltűntek, s nem lehetséges, hogy ennek a
hiánynak érzése ne nyomasszon
mindannyiunkat, hogy valóban nyom
nélküliek legyenek. Nemzedék volt ez,
olyan, amelynek épp hogy megadatott az
élet, s mert rettenetes gyorsasággal tűntek
el, nem lehet, hogy elfelejtessenek..

S felidézi az Egy szerelem három éjszakája a
halott barátokat, nyilvánvalóan Radnótit,
Vas ifjúságának múlhatatlan társát, de a
jelenlevő szereplők mellett

mintha kísérhetek járnának, idéződnek fel
a többiek: Gellért .Halász, Sárközi, Szerb
- a névsor itt sem lehet teljes, s tudva,
mennyien voltak az ismeretlenek, mindez
nem is lehetséges.

A. II. világháború által elpusztított
nemzedék ott áll a színen, e történetet,
amely az emlékezésé, egyben a vádé is,
amely nemcsak a gyilkosokat, a. felejtést
is vádolja. Nem perlekednek, nem
vitatkoznak a szerzők a hiányos
memóriájú jelennel, egyszerűen nem en-
gedik, hogy mindazok, akiket elvittek,
teljesen eltűnjenek.

Miért kell mindezt hangsúlyoznunk,
érezhetően és szándékosan kevéssé tár-
gyilagosan? Fel kell mindezt idéznünk,
mert komolyan fenyeget a filozófus in-
telme. „Európa legnagyobb veszedelme a
fáradtság. Küzdjünk e minden ve-

A háromkirályok (Galkó Balázs, Tardy Balázs és Rudas István) Júliával (Molnár Zsuzsa) az Egy szerelem
három éjszakája miskolci előadásában



szélyek legveszedelmesebbike ellen, mint
»jó európaiak«, azzal a vitézséggel, amely
a végtelen harctól sem riad vissza."
(Husserl)

De miben álljon - itt és most --ez a
fáradtság, mi a lényege? A felejtés ez, mert
hitetlenkedve és némiképp kételkedve is,
de látnunk lehet, tehát kell, hogy vannak
olyanok, akik felejteni látszanak, ami
történt, s ezáltal a békítő és gyilkos
felejtéssel hallatlan méltánytalanságot
követnek el. A felejtés ebben az esetben
olyan igazságtalanság, amelyet nem
nézhetünk el magunknak.

A fáradtságnak és a felejtésnek ezt a
gesztusát, amellyel magunknak is súlyosan
ártunk, lehetetleníti az Egy szerelem három
éjszakája. A tárgyilagosság, amely-re
egyébként e korszakot illetően oly nagy
szükségünk van, e holtakkal szem-ben
nem lehetséges, mert áldozatok, mert
haláluk mindenképp természetellenes volt.
Nem figyelhetünk e történetre azzal a
higgadtsággal, amivel a mindenkori
gepidák vagy szarmaták történetére fi-
gyelünk - mert ugyan kinek fáj ma a
gepidák sorsa, kit ráz meg a szarmaták
hiánya -, a történelmi felismerés, a
szükségszerűség nyugalma ebben az
esetben jogtalan. (Ugyanakkor végig
kellene gondolnunk, hogy tárgyilagossá-
gunk a mindenkori gepidákkal, szarma-
tákkal szemben mennyire jogos.)

Mert ha igaz, hogy ezek a holtak a
történelem holtjai, nem igaz, hogy a
szükségszerűségéi is, a tárgyilagosság, a
higgadtság e kérdésben tehát: történe-
lemhamisítás. Haláluk ma sem elfogadha-
tó, nem válhatnak múlttá, fiatalok voltak
és azok ma is, nemlétük pótolhatatlan
veszteség; „Ilyen az ember, egyedüli
példány."

S minthogy holtak, helyettük és értük
kell hogy szóljanak a dalok, az emlékező,
túlélő döbbenetes módon múlt időben
fogalmazott, a szereplők által énekelt sorai
„Az elsötétítéskor egy résnyi ragyogás volt
az ifjúság".

Mit jelent a színpadon mindez, a lefegy-
verző egyszerűség, a nézőt önmagával
elkerülhetetlenül szembesítő, már-már
szemérmetlenül megható őszinteség?

Az alapmotívum kettős. Egyrészt a múlt
lehető legérzékletesebb felidézését látjuk,
másrészt a búcsút, a tovahaladók, a túlélők
búcsúját a holtaktól és saját ifjúságuktól -
amely azokkal együtt tűnt el. Ennek a
kettősségnek meg-felelően épül a darabba
oly kínos pontossággal Apollinaire verse
is, a Búcsú:

„e földön többé sose látlak ... és vár-lak
téged, tudhatod". Nyílt színen mondják
ezt, egymás szemébe a főhősök, a
szerelmesek, és kegyetlen pontossággal
történik meg mindez.

Az Egy szerelem három éjszakája fel meri
idézni a közös múlt minden ízét, e kettős
szerkezet, valóság és fikció döbbenetes
egymásba épülése hatásos és drámai, a
stílus tisztasága lefegyverző erejű. Elemi
erejű, ősrégi szituációval kezdődik a játék:
egy üres lakásban lassan feltűnnek a
szereplők, fiatal költő, táncosnő
szerelmese, ez utóbbiba beleszerelmesedő
álkalandor, valódi barát, megjönnek a
költőtársak is. Ide-téved véletlenül a bíró,
révetegen prostituálódó feleségével,
átrohan a színen egy szeretőjével bajlódó
katonatiszt is. Úgy tűnhet, ennyi az egész
darab, szerelem, tánc, mafláskodás.
Csakhogy az akkor és ott minden
felhőtlennek lát-szó, ártatlan pillanatot, a
darab minden mozzanatát meghatározza.

Mielőtt elkezdődne mindez, a szereplők
együtt eléneklik a Balladát és
ellenballadát az ifjúságról - „Ki mondaná
meg, hogy hová lettek a boldogtalan
álmodók", ki mondhatja meg, hová lettek
épp azok, akik mindjárt játszani kezdenek,
egyelőre még élve, percekre boldogan.
Nincs és nem is lehet kétségünk a szerzők
megindultsága felől, Vas István verse a
lehető legköltőibben, tehát a
legpontosabban idézi sorsukat, hogy aztán
bátran emlékezhessünk, felidézhetővé
váljon ez elsüllyedt világ, e
visszahozhatatlan ifjúság.

Akik e színpadon megjelennek - így
vagy úgy -, mind halálraítéltek, a lehető
legpontosabban értve. Ez közhely, ők
maguk tudták a legpontosabban, hogy
amit átélnek, az a szerelem, béke, mind-
össze pár perc vagy épp év lehet, egész
életüket meghatározta az a világ, amely
teljesen ellenük fordult. A civil élet, a
béke fenntartásának als ob-ja, heroikus
életgyakorlat, egy nekivadult, minden
fenntartásától megszabadult világban.

Ez a helyzet pokolian egyszerű, világos,
ezt értelmezi mindvégig a dalok sora,
amelyek már a darabbéli jelenben is a
lehetetlenné vált jövőt, az elveszett múltat
idézik: az itáliai utat, a valamikori
független bírókat, az elsüllyedő Pestet,
mindazt, amibe belegázolt e „rongy
világ".

Költő, író, álkalandor világába, a béke
illúziótlan utolsó percébe keveredik be-le
- az ellenfél képviselőjeként - a bíró,

háttérben a katonatiszt. Összejöttek, és
eljátsszák a megvalósulót: a tárgyalást,
melyen majd elítélik a költő verseit; mi
más lehetne a vád, mint államellenes
izgatás. Melitta, a feleség egy másik, de
szintén eltűnt Pestet idéz, e zseniális
dalokat éneklő figura azokat idézi, akik a
legjobb esetben is tehetetlen közönnyel
figyelték - épp a költők pusztulását. Az ő
búcsúdala Pesttől: búcsú a „Pannónia
Szállótól", a disztingvált különtermektől,
az úri országtól, amelyről oly rezignált
szomorúsággal jegyzi meg, „ez kellett
csak, ez jutott nekünk". De Vas István
hozzáteszi: „Mégis fáj, hogy pusztul, fáj
búcsúzni, Isten veled, édes életünk."

(Kiemelés tőlem - hisz itt igazán az
édesen van a hangsúly.)

Melitta alakjának súlya igen nagy, s
mindez - mellesleg - dramaturgiailag is
kifizetődik. Mert nagy, erős gesztus,
amellyel az áldozatok rekviemjében bú-
csúzik ez a Pest is, az áldozatok sorsa
mellett jelenik meg ez a világ, és így
mindez szívet szorító is.

Ami történik, megállíthatatlan - amint a
valóságban sem volt másképp. A fordu-
latok, amelyekkel Hubay operál, szándé-
kosan egyszerűek, átlátszóak, hőseink
megpróbálnak hamis papírokhoz jutni,
még vissza is tér a holtnak hitt költő,
mielőtt befejeződne minden. Mindez re-
mek szituációkra ad alkalmat, sorra el-
hangzanak a híres, nagy dalok, a Planta
dal, a Vita a humanizmusról, a fegyverek
kritikájáról és kritika fegyveréről. S ezt a
vitát a szerzők nem döntik el, a két érv,
dallam és szöveg szintjén egybefut, ez az
ellentmondás számukra feloldhatatlan, ez
a kérdés: megválaszolhatatlan.

S ha a vég elkerülhetetlenül is a halál,
igaza van Hubaynak, ki ezzel kap-
csolatban így fogalmaz: „szabadságuk
átütött a sorsukon". Végső soron - hal-
hatatlanok. (S épp halhatatlanságuk mér-
téke az, ami rajtunk múlik, vagy ez a világ
őrzi meg őket, vagy senki, mi felelünk
értük, más senki.)

Az Egy szerelem három éjszakájának
színre állítása egy dolgot minden alka-
lommal megkövetel, s ez elkerülhetetlen.
Tudnunk és látnunk kell, hogy a
rendezőnek miben állanak személyes, leg-
sajátabb intenciói, személyességének kell
meghatároznia a darabot, hisz ezt pusztán
rutinhól színre állítania - lehetetlenség.

Hegyi Árpád Jutocsa rendezésének ez a
döntő problémája. Három felvoná-



son át sem derül ki igazán, hogy számára
mi volt fontos, túl azon, hogy tisztességes
szándékaihoz kétség nem fér-vén, elővette
és láthatóan leporolta a darabot. Ez utóbbi
felesleges volt, e darab nem évül e],
pontosabban, aktualizálása, a fenti okoknál
fogva, roppant kényes kérdés. Átstilizálta
a darabot, nagyobbrészt musicallé vált, s
ez tévedésnek tűnik. (Nem táncos, zenés
komédia mindez, hanem dráma, amelyben
kardinális szerepet játszik a zene, és fe-
leslegesnek tűnik a táncelemek erőszakos
behozatala,)

Hegyi kiváltképp a darab végét tarthatta
porosnak, mivel az ő értelmezésé-ben az
utolsó jelenet - mondjuk így, a túlélők
jelenete - az ötvenes években ér véget,
lódenkabátos, piros nyakkendős kar
énekelte az utolsó dalt.

Mindez elég nehezen érthető, és idegen
az egész darabtól, olyan ravasz, teleolo-
gikus ötlet, aminek nem sok köze van
ahhoz az érzelemhez, morálhoz, amely
egyébként az egész előadást meghatá-
rozza, E politikai allegória összes lehet-
séges jelentéseit kitalálhatjuk -- számom-
ra egyébként mindegy, kinek mi a meg-
felelő -, de akkor sem változik a lényeg: ez
a befejezés árt az egésznek,

A darab hiteléhez nem férhet kétség,
nem szorul korrekcióra, politikai kiegé-
szítésre.

Vas verseinek, Hubay szövegének,
Ránki zenéjének a legnagyobb érdeme épp
abban áll, hogy nem történetfilozófiát,
hanem életet játszanak, a lehető
legegyszerűbb, legigazabb módon: ilyen
volt a fiatalságunk, így ért véget, s ezt
tudomásul kell vennünk mindannyiunk-
nak. A több értelmű allegória viszont
stílustöréshez vezet, s ezért nagy kár.

Hegyi -- sajnos - láthatóan tartott attól,
hogy az egyértelmű líra, fájdalom tisztán
mát nem adható elő, itt-ott át kell alakítani,
ha lehet: modernizálni, Ez rendjén is van,
nem azt mondom, hogy e darab múzeumi
tárgy, amelyet őrizni kell. De ebben az
esetben a stilizálás, átalakítás felületes és
érthetetlen maradt. Nem érthető, hogy
miért kellett a negyvenes évek hangulatát
kiegészíteni a húszas évek
expresszionizmusának hatásaival, erősebb
gesztusaival, (Főképp a táncbetétekről van
szó.) Felesleges volt a főhős feleségét, a
táncosnőt, kiváltképp az elején,
félviláginak, rekedt bártáncos-nőnek
értelmezni, s ennek megfelelően le-
hetetlenül erotizálni a darabot, A szöveg
költői, a jelenetek messze nem azo k : a

hatás nem a disszonancia feszültségéhez
vezet, hanem a feszengéshez és az értel-
metlenséghez.

Az Egy szerelem három éjszakája nem
kegyeleti okoknál fogva nem lehet na-
turális, hanem szerkezeténél fogva. Nem
volt tanácsos a három királyok - a
pokolból visszatérő megbolondult üze-
nethozók - jelenetét abszurd mód natu-
rálisra venni, az idegbajt és tébolyt
figyelmes gondossággal tálaló jelenet dur-
va túlzás. Értelmetlen volt a házmester-
nyilas figurájának primitív hangvétele,
amint hiteltelen és így zavaró volt a
hülye, pimasz katonatiszt is. Ilyen csak
rossz könyvekben - s inkább rossz tör-
ténelemkönyvekben - van, színpadon a
sematizmus lehetetlenül.

Úgy tűnik, hogy az Egy szerelem három

éjszaká j ának : átlátszó, egyszerű szer-
kezete roppant érzékeny, arányai károso

dás nélkül megbonthatatlanok. Főképp
azért, mert a különböző felerősítések,
stilizálások egymásnak is ellentmondtak,
nem mutattak egységes koncepcióra,
amelyre oly nagy szükség lett volna.

Sajnos nem sok jót mondhatunk a
szereplők nagy részéről sem. Bálintot, a
költőt Mihályi Gy ő ző , Júliát Molnár
Zsuzsa alakította, s ha másképp is -- de
mindketten sikertelenül.

Mihályi érthetetlen módon végig-
asszisztálta főszerepét. Játéka karakter
nélküli maradt, sodródott azokban a
helyzetekben, amelyeket irányítani lehe-
tett és kellett volna, helyenként elrontotta
a tempót, s éneklése sem volt mindig
meggyőző. Molnár Zsuzsa Júliája jóval
gazdagabb volt, többször fel-izzott, valós
indulatok öntötték el, de a művi
vidámság, áléletkedv, amelyet játszott,
felesleges volt. Mindez már ren-

Jelenet az Egy szerelem három éjszakájából (Jármay György felvételei)



dezési kérdés is, amint nem csak ő tehet a
lírai jelenetek - pédául az Apollinaire-vers
elmondása - hiteltelenségé-ről. E
jelenetben a költő arcát már túlvilági kék
fény borítja, s ez inkább kínos, mint
hátborzongató.

Az előadást leginkább Dégi István
(Viktor) tartotta össze, aki viszont fino-
mabb, árnyaltabb játékmódjával majd-
hogynem egyedül maradt. Jó volt Ko-
máromy Éva Melittája is, holott talán övé
a legnehezebb szerep. Komáromy
megtalálta saját hangját, nem értelmezte
túl szerepét, joggal bízott a szöveg
erejében, a kellő egyszerűség hatásában.

Kulcsszerepe volt a két költőtársnak is.
Szirtes Gábor - a szelíd költő - remek
karakter, kiválóan bolondozott és viccelt,
de mindezt kicsit már túlzásba vitte,
helyenként egyértelműen burleszket
játszott. Körtvélyessy Zsolt keserű költője
halványabb maradt a kelleténél,
alakításából hiányzott az az indulat, düh,
tehetetlenség, ami c figurát - legalábbis
szöveg szerint - át-járja. Inkább morcos és
sértett maradt, ami tévedés. A két költő
együttesében jóval több szellem és ötlet
van, mint ami itt felszínre kerülhetett.

A három királyok elhibázása döntően
rendezési kérdés. Tardy Balázs, Galkó
Balázs, Rudas István pontosan végre-
hajtották az utasításokat, elborzasztóak
voltak, és igyekeztek emellett hitelesek is
maradni. Ugyanez vonatkozik Csapó
János Légósára is. Melitta férjét Simon
György játszotta, a bíró alakját inkább
csak jelölve, mint eljátszva. Somló István
alakította a századost, papírízűen, túl sok
bokacsattogással, fenyegető arcrán-
dulással.

A díszletet Khell Zsolt tervezte, a ze-
nekart a színpad sarkában áttetsző füg-
gönnyel elrejtő ötlete talán az egész este
leghatásosabb mozzanata volt. A jelme-
zeket Fekete Mária tervezte, utóbbiak
inkább semlegesek, mint feltűnőek voltak,
ami csak helyeselhető.

Hubay-Vas -Ránki: Egy szerelem három
éjszakája (miskolci Nemzeti Színház)
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RÓNA KATALIN

A Lila ákác Miskolcon

Évad végi jegyzetlap
egy emlékezetes előadásról

Hatvan esztendeje annak, hogy Bárdos
Artúr unszolására Szép Ernő színdara-bot
írt sikeres regényéből, a Lila ákácból.
Színpadra vitte azt a léha, cinikus,
érzelmes, hús világot, amely az első
világháború előtti Magyarország egy
rétegének életmódját, életformáját, maga-
tartását meghatározta.

Szép Ernő írói sorsa azokéval a
magányosokéval volt azonos, akik
igyekeztek távol maradni a nagy
szenvedélyektől, a nagy tüzektől, akik
mindig csak önmagukra, önnön sorsukra
figyeltek, s azon át szemlélődtek a
világban. Szép Ernő már-már feledésbe
merült dráma-írói énjére a hatvanas évek
derekán figyelt föl egy a főiskolát alig
végzett rendezői nemzedék. Egymás után
kerültek színpadra drámái: a Május, a

Patika, a Lila ákác, a vőlegény.

Szép Ernő-reneszánsz - ismételtük
akkor gyakorta. Az okot az abszurdokkal,
a groteszkkel való rokonságban véltük
fölfedezni. Már-már az is elhangzott, Szép
Ernő Pinter, lonesco, Beckett előfutára
lehetett. Drámaírói hang-ja, stílusa,
játékrendje évtizedeket előzött meg. Nos,
ez a föllobbanás bizonyára túlzott volt.
Ám kétségtelen, s mind a mai napig is
igaz, hogy színpadi ismereteink kissé
megkésett gyarapodása hozta vissza Szép
Ernőt színpadjainkra. A korábban
társtalannak tűnő költői groteszkséget
elfogadtatták bizonyos külföldi áramlatok.
Mert írásai, szólja-nak akár
könyvoldalakról vagy színpadról,
mindenkor telve vannak édes kese-
rűséggel, bánatos játékossággal, szomorú
vígsággal. Hiszen Szép Ernő írói világa
egyszerre lírai és ironikus. Groteszk
felhangjai mögött minden gondolata,
minden hangulata, minden hangsúlya a
költőé.

Ebben az évadban a miskolci és az egri
színház közös társulata, fiatal rende-
zőjével, Hegyi Árpád Jutocsával az élen a
Lila ákác előadásával örvendeztetett meg.
Megörvendeztetett mindenkit, aki a
színházat szereti, mert olyan előadást
hozott létre, amelyet egyaránt élvez a
Szép Ernő lírájáért rajongó, a korabeli
világának romantikáján elandalodó néző,

a rétegrajzban korrajzot kutató és a
nagyanyáink világát fölényes iróniával
szemlélő is.

Mit is vett észre, látott-érzett meg s
valósított meg oly tökéletesen az együt-
tes?

Először is, Hegyi Árpád Jutocsa igen
pontosan megértette, nem szabad ko-
molyan vennie azt a szemléletet, amely a
groteszket kutatja Szép Ernőben. Való
igaz, hogy tisztán kimutathatók a han-
gulatok, az érzelmek párhuzamai, az egy-
másra rímelő pillanatok ellentétei, ám ez
még egyáltalán nem jelenti azt, hogy Szép
Ernő bármit is, akárcsak tudat alatt is,
sejtett volna az abszurd gondolat
színházából Hegyi Árpád Jutocsa -
Csacsinszky Pali szereposztásbeli buk-
fencétől eltekintve - azt is tudta, hogy
fölösleges bármiféle ironikus felhangot
adni a játéknak. Hiszen komolyan véve a
Lila ákác múltba süllyedt világát, az ön-
irónia amúgy is magáért beszél. Elég
súlyos ahhoz a Szép Ernő-i gondolat, elég
komikus az író ábrázolta életforma,
jellemrajz, hogy nem kell ezt még
külsőségekkel fokozni.

Miről szól, milyen környezetben ját-
szódik a Lila ákác világa? A hely és az
idő: Budapest, századunk első negyedé-
ben, az első világháborút megelőző
esztendőben. A színterek: a Liget, a
Gerbeaud, a Casino de Paris. Hőse:
Csacsinszky Pali, a pesti ifjú, a szere-
lemtől mámoros bankfiú. Csacsinszky
Pali, aki szerelmes a szerelembe, él-hal a
felszínes társasági úriasszonyért, s egy
pillanatra tán megrészegül a kis varró-
lányból lett táncosnőtől is. Szerelmesen,
lángolva éli életét a vidám-keserű pesti
világban. S nem veszi észre, hogy va-
lójában semmi sem történik vele, maga
semmit sem tesz életéért, a fiatalság cél-
jaiból semmit sem vállal magára. „Bele-él"

a csacska, bájos világba, amelynek
korrajza, korképe Szép Ernő drámájában
oly értőn és érzőn jelenik meg. Szép Ernő
azt a világot mutatja, amely-ben az élet
felszínén túl nem történik igazán semmi. A
békebeli Pestet, s benne, a Réz Pál nevezte
„kisvilágban" az élet ezernyi villanását.
Szép Ernő nagyon jól ismerte ezt a
világot. Ismerte jellegzetes figuráit, talán
úgy érezte, s ez éppen Csacsinszky
alakjában fogalmazódik meg, maga is egy
a pesti ifjak sorában. Szép Ernő benne élt
ebben a világban, s oly-kor maga is ezt az
életet élte. Ugyan-akkor íróként a
színpadnak, a színpad törvényeinek is
pontos ismerője volt. Ezért volt képes
arra, hogy önmaga tel-


