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A Duna Palotába igyekezvén meg-
jelentek képzeletemben Szép Ernô
mûvének már korábban látott és ol-
vasott – a háború elôtti, békebeli Bu-
dapest – színterei: a Casino, a liget,
a korzó. Bennük a ligeti szegény lány,
a primadonnaálmokat szövögetô kis
varrónô, Tóth Manci története, aki
még a nevét is szégyelli: „– No, mi
a neved? – Olyan csúnya. Azért nem
szeretem. – Mondjad már, mert iz-
gatott vagyok. – Manci.” Csacsinsz-
ky Palinak, a huszonhat éves, de még
merészebb jövôt álmodó banktiszt-
viselônek mondja ezt, akibe elsô lá-
tásra beleszeret, és megismerkedé-
sük emlékére kér egy szál virágot a
parkból: egy fürt lila akácot. Pali
csak játékszernek tekinti a kis ártat-
lan lánykát – mert egy privát úri-
asszony, Bizonyosné Lola iránt érez
forró szerelmet. A nagyra vágyó, de
mulatozásai következtében kiürese-
dett fiatalembernek az átmulatott
éjszakák, a kaszinóban eltöltött tob-
zódó lumpolások végül is kiábrándu-
lást hoznak. Ô lett a játékszere az er-
kölcstelen úriasszonynak, Bizonyos-
né Lolának, akiknek – ha pénze van
is! – még a nevében is a bizonyta-
lanságot, az asszony semmiségét tük-
rözi az író. Mire Csacsinszky Pali
rádöbben, hogy mégiscsak Tóth Man-
ci hozta életébe a tiszta szerelmet,
az ártatlan ifjúságot – a lányt már
viszi is a vonat, Oroszországba.

Szép Ernôt nemcsak a Nyugat és az
Est címû lapok olvasói imádták, de
mind a mai napig érezzük, hogy
Kosztolányi Dezsô, Márai Sándor,
Szerb Antal mellett ô is egy korszak
tökéletes lenyomatát mutatja fel szá-
munkra, ôszinte gyermeki bájjal és
írói zsenialitással. Azt a kort, amely-
ben összeszorult szívvel, egyszerre
sírunk és nevetünk: mert – érezzük
mindannyian – a boldogság tetôfo-

káról nincsen továbbvezetô út! A
mámorban beteljesült pillanatokban
már ott a méreg: de ez nem az édes-
keserû érzés kettôsségnek bizarr iz-
galma, a Richard Strauss-i szépség fo-
kozhatatlanságának szinte fájdalmas

öröme! Hanem a vér és a halál tra-
gikus elôérzete: a világháború szele!

A Beregszászi Illyés Gyula Színház
elôadása – és idôzítettsége – kísér-
tetiesen idézi a nyilasok által meg-
hurcolt író, Szép Ernô korát. Mert
most is érezzük a háború veszélyét
– még ha nem is a saját bôrünkön –,
minden hír, minden mai történés a
világban eme félelmünket erôsíti.

Ugyanis november 15-én az elôadás
színhelyére igyekezvén, a Bazilika
elôtt haladva égô mécslángok, gyász-
lobogók és rendôrök mellett, ott ka-
varogtak agyamban az aznapi újság-
cikkek címszavai: Ez világháború

(Ferenc pápa); A pénteki párizsi me-
rényletsorozatot hét fô hajtotta vég-
re; A terroristák valószínûleg Bel-
giumban készültek fel; A szélsôsége-
sek vezére, bizonyos Abu Bakr emír,
a Prófétától származtatja magát; A fé-
nyek városában kivilágítatlan az Eif-
fel-torony; Az Iszlám Állam szim-
patizánsai „Párizs lángokban” jel-
szóval ünnepelték a támadásokat…

Valamint robbantások Ungváron,
öngyilkos merénylô a G20 csúcsta-
lálkozón Törökország déli részén,
fokozott rendôri jelenlét a Groupa-
ma Arénában, a magyar–norvég pót-
selejtezôn…

Ilyen mély „árnyékból”, szinte sza-
kadékból átlépni a Szép Ernô-i „fény-
be”, Zsüzsü úr kaszinójába, hallgat-
ni a beregszászi primadonnák kup-
léit – nem volt könnyû váltás! Lili,
Juci, Mili táncosnôknek nehéz volt
a közönséget meggyôzni a „békebe-
li” idôkrôl.

Összeszorult szívvel néztem a gör-
lök táncát. Még ha oly bájosak vol-

tak is, mintha az életbôl léptek vol-
na elô: szinte megtestesítették a há-
romféle nôtípust; a teltkarcsú, min-
dent kipróbált és kiégett asszonyt,
a vamp és rámenôs démont és a kis
pisze szöszi bohócot, aki úgy élvezi
a kurválkodást, mintha az a világ
legszórakoztatóbb hivatása lenne!
Ezen – jelen esetben vidéki gésák –
közé csöppen be Tóth Manci, tán-
cosnônek. A szívbemarkoló komédia
itt kezdôdik! Akár a kis Mimi a Bo-
héméletbôl: szövögeti illat nélküli ró-
zsáit, álmait a jövôrôl. Nem akar el-
utazni a társulattal Oroszországba!
Itthon akar maradni az imaköny-
vében lepréselt lila ákáccal, özvegy
édesanyjával és testvéreivel, s nem
utolsó sorban szerelmével, Palival.
A darab szomorú végszavát Csa-
csinszkytól halljuk, aki késôn ismer-
te fel a kavicsnak vélt igazgyöngyöt,
a rejtôzködô tisztaságot Manciban,
a kis szövôlányban. Akkor, amikor
már örökre elveszítette.

Minden szereplô – a maga helyén
– hitelesen teljesített; ezer szín és
nem megjátszott, de ôszintén átélt
karakter keltette életre ezt a csak-
nem száz évvel korábban megírt da-
rabot, amely – örök igazságot: sze-
relmet és tisztaságot hirdetve – nem-
csak a mának, de a jövônek is szól.

Szereplôk: Tóth Manci: Domá-
reckájá Júlia; Csacsinszky Pali: Fe-
renci Attila; Bizonyosné Lola: Vass
Magdolna; Bizonyos nagyságos úr:
Szabó Imre; Zsüzsü balettmester:
Orosz Ibolya; Angelusz artista ügy-
nök: Kacsur András; Hédi táncos-
nô: Béres Ildikó; Lili: Orosz Melin-
da; Juci: Tarpai Viktória; Mili: Ka-
csur Andrea; Józsi pincér: Sôtér Ist-
ván. Zene: Kucsera Géza, Koreográ-
fus: Fejes Kitty, Rendezte: Katkó
Ferenc.

Faragó Laura

Szép Ernô: Lila ákác
A Beregszászi Illyés Gyula Színház vendégelôadása a Duna Palotában

Jelenet a Lila ákác szerelmes históriából

Online jegyvásárlás kezelési költség nélkül: turayidaszinhaz.jegy.hu
E-mailen rendelés: 

turayjegypenztar@gmail.com, szervezes@turayidaszinhaz.hu
Telefonon: +36 70 607-2620

Premier: Szerelmem, Sárdy!

TURAY IDA SZÍNHÁZ
(1089 Budapest, Kálvária tér 6.)
November 26., csütörtök 10.00: 

A MIKULÁS MANÓI
November 26., csütörtök 14.00: 

A MIKULÁS MANÓI
November 27., péntek 10.00: 

A MIKULÁS MANÓI
November 27., péntek 19.00: 

Wilder–Stewart: HELLO, DOLLY!
November 28., szombat 11.00: 

Meskó Zsolt: SZERELMEM, SÁRDY
November 28., szombat 19.00: 

Topolcsányi Laura: A VÖRÖSLÁMPÁS HÁZ
November 29., vasárnap 15.00: 

Ron Aldridge: CSAK KÉTSZER VAGY FIATAL
December 3., csütörtök 10.00: 

A MIKULÁS MANÓI

CSEPELI SZÍNHÁZ
(Budapest XXI. ker., Árpád u. 1.)

December 1., kedd 10.00 és 13.00: 
A MIKULÁS MANÓI

December 2., szerda 10.00: 
A MIKULÁS MANÓI

Budapest VIII. ker., Kálvária tér 6. – Turay Ida Színház
Tel: +36 70 607-2620; Nyitva: hétfô: zárva; keddtôl péntekig: 14–19

Budapest IX. ker., Haller u. 27. – FMK
Tel.: +36 30 562-2699; Nyitva: hétfô: 15–18; keddtôl péntekig: 13–18

Budapest VII. ker., Akácfa u. 28. – Ügyfélszolgálati Iroda
Tel: +36 20 200-1000; Nyitva: hétfôtôl péntekig 8–16

Budapest XXI. ker., Árpád u. 1. – Csepeli Színház
Tel: +36 1 276-7733; Nyitva: hétfôtôl péntekig 16–18




