
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-



jességében szólaltassa meg a századelő
világát, hogy tökéletes képet fessen erről az
életről, ezekről az emberekről A darab első
percétől tökéletes egyen-súlyt teremt az
érzelmes-bús líra és a fanyar irónia között.
Tulajdonképpen egy mai előadásnak épp az
a nagy kérdése, hogy megtalálja-e,
megtartja-e az egyensúlyt a hangulatok
között, vagy éppen valamelyik irányba
félrebillenti a dráma hangsúlyát.

A történet ugyanis a kor mindennapos
története. Nincs nagy tanulsága, nincs mély
társadalmi mondanivalója. Mégis a
háttérből mindvégig hallatszik a világ
fölfordult rendje fölötti kesernyés hang, a
boldogan elzüllő, könnyű világ ítélete.
Hegyi Árpád Jutocsa rendezése épp
egyensúlyérzékével érte el, hogy a
színpadról az igazi Szép Ernő-i hang szól.
A költő hangja, amely a szín-pad
mesterének sajátja volt, s amely nem akar
valamiféle nyakatekert modernkedéssel a
groteszk látszatában tetszelegni,
ugyanakkor az irónia vésztörvényszékét
sem hívja össze a darab fölött.

A rendező biztos irodalmi és színpadi
érzékkel kezeli a drámai alapanyagot.
Megőrzi hangulatait, lírai zenéjét, s nap-
jaink színházi ízlése érdekében némileg
megkurtítja a kevésbé élvezhető részeket.
Az eredeti drámában itt-ott föllelhető
francia bohózat olcsóbb ötleteitől távol
tartja színészeit. A rendezés legnagyobb
élménye az orfeumi jelenet kidolgozása.
Hegyi a Cabaret de Paris jelenetében
nemcsak a főszereplők és mellékszereplők
dialógjaiból kialakuló drámát játszat-ja el,
hanem megrendezi magát a kabarét. is,
eredeti, korabeli zenei betétekkel,
nagyszerű színpadi koreográfiával. A
mozgalmas kabaréjelenet nemcsak a lát-
vánnyal több a megírt résznél. Nemcsak
frissíti a zenével és a tánccal a szöveget.
Ennél sokkal többről van szó. Olyan
korrajzot ad, amely egyszerre illusztrációja
a drámának és a korabeli világ-nak.
Életérzésről, életszemléletről, élet-vitelről
vall. A fölidézett dallamok és szövegeik
pontosan érzékeltetik a kort, amelyben
születtek, amelyről hűen vall Szép Ernő
játéka. S amelyet ily módon minden
karikírozás, beleerőszakolt irónia nélkül
változtat meg ez az előadás. Megértve,
hogy egy belső iróniával rendelkező műben
hinni kell, nem kell tovább gúnyolódni
fölötte. Hagyni kell belső törvényei szerint
érvényesülni.

A rendezői elképzelés, a biztos szín-padi
érzék érvényesül az együttes össze-

kovácsolásában is. Hegyi Árpád J uto-.

csának sikerül létrehozni olyan összjáté-
kot, amelyben a színészek pontosan értik,
mit kell tenniük a korabeli világ
megismertetéséért, az egységes játékstílus
kibontásáért. Ugyanakkor a mellék-
figurák önmagukban is emlékezetes
karaktert teremtenek. Komáromy Éva,
Molnár Zsuzsa, Zsolnai Júlia, Fehér
Tibor, Varga Gyula, Körtvélyessy Zsolt,
Gáspár Tibor, Hídvégi Elek az együtt-
játszás örömével teremti meg a. Szép
Ernő-i világot.

A rendezőnek egyetlen tévedése volt,
amikor Szirtes Gáborra osztotta a Szép
Érnő-i szerepet, Csacsinszky Palit. Ennél
a szerepnél érezte úgy, érthetetlen okból,
hogy mégis ironizálnia kell a megírt
figurán. Szirtes Gábor egész jelensége
gúnyosabb Csacsinszkynál, s épp a köl-
tészet hiányzik alakításából.

Tóth Manci szerepét Igó Éva játssza„
Humor és báj, keserűség és korának
kegyetlensége, naivitás és szépség árad
figurájából. lgó Éva szerepépítésével
teljes embert teremt. Olyan belülről jövő
drámai erővel mutatja meg Tóth Manci
sorsát, amely több az írói világ-ra való
egyszerű ráhangolódásnál, már-már
többet ad. a lány alakjából, mint

amennyit Szép Ernő megmutatott. A vi-
dámság, a keserűség, a játékosság, a
komolyság arányai pontosan építik föl.
Tóth Manci figuráját lgó Éva előadá-
sában. Búcsúmonológja tiszta egyszerű-
ségével, mélyről fakadó hitével megte-
remti a Szép Ernő-i világ lényegét.

A . L i l a á k á c előadásának nagy érdeme,
hogy .Miközben sziporkáznak az ötletek,
az igiazi Szép Érnőt kelti életre.
Miközben kétségtelenül újfajta eszközök-
kel, saját gondolatvilággal viszi s z í n r e az
évtizedek távolából szóló drámát, úgy
tudja érvényre juttatni mondani-valóját,
úgy enged teret formanyelvé-nek, hogy az
eredeti mű önmagán belül, saját
rendszerében gazdagodik.

Szép Ernő: Lila ákác (miskolci Nemzeti
Színház)
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