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H I R D E T É S

A LILA ÁKÁC CÍMŰ ELŐADÁS PREMIERJE A NAGYVÁRADI SZIGLIGETI SZÍNHÁZBAN

A boldogság rejtélyes gyilkosa
Szép Ernő és Guelmino 
Sándor Lila ákác című 
darabját mutatta be a hét 
végén a nagyváradi Sziglige-
ti Színház társulata. A pergő 
ritmusú előadás a fi atal ren-
dező, Botos Bálint munkáját 
dicséri.

 » MOLNÁR JUDIT

A serdülőkor felnőttséghez 
közeledő időszakának 
jellegzetes tünetcsoportja 

a szerelemben megtalált bol-
dogság olyan állandó és erős 
óhajtása, hogy épp ez az izzó 
hőfok akadályozza meg a felcsil-
lanó, beérkező vagy akár tálcán 
felkínált boldogságnak a felis-
merését. Az elszalasztott alkal-
mak sosem térnek vissza. Akad, 
aki néhány nap alatt vígan lép 
tovább, s idővel csak a kudarc 
homályosuló emléke marad, 
van, aki sokáig kínlódik miatta 
és csak hosszú évek után képes 
feldolgozni a veszteséget és van, 
akinek az élete összeomlik az 
elengedett lehetőség nyomasztó 
súlya alatt. S bár általánosnak 
mondható az alaphelyzet, szép-
irodalmi leképzése aránylag 
ritka, hiszen a legnagyobb mély-
ségekbe nyúló érzelmi csőddel a 
magát legjobban imádó szájhős 
sem dicsekszik. Ahogy a mester-
detektívnek is sokkal fájóbb egy 
el nem kapott titokzatos gyilkos, 
mint az előbb-utóbb lefülelt sok 
gazember.

A két Margit
Szép Ernő és Guelmino Sándor 
Lila ákác című darabja, amelyet 
a hét végén mutatott be Nagyvá-
radon a Szigligeti Színház társu-
lata Botos Bálint rendezésében, 
az előbbiekben vázolt érzelmi 

csődöt járja körül. Csacsinszky 
Pali fi atalember (Sebestyén Hu-
nor alakításában) minden gon-
dolata a szerelem körül forog, 
illetve nem egy elvont, álombeli 
hölgyet vár, hanem Bizonyosnét, 
akit a színházban látott meg elő-
ször és bele is szeretett, mivel úgy 
vélte, ő az általa elképzelt igazi 
úrinő. Közben a Városligetben 
megismer egy fi atal varrólányt, 
Tóth Mancit, aki épp táncosnő-
nek készül szerződni a kaszinó-
ba egyik barátnője buzdítására. 
Paliról hamar kiderül, hogy ő 
inkább sóvárogni és vágyakoz-
ni szeret, hisz az egyértelműen 
könnyűvérűnek bizonyuló Bi-
zonyosné (Tasnádi-Sáhy Noé-
mi) hiába kínálkozik fel neki, a 
nőnek majdhogynem meg kell 
erőszakolnia a fi atalembert némi 
eredményért. Tiltakozásának 
okai operettbe illő banalitások, 
például olyan cukrászdai együtt 
üldögélések, melyeket majd Tóth 
Manci (Román Eszter) várna el 
Palitól, aki emiatt kineveti. Női-
ségük mellett a két, ellentétes 
női karakter közös jegye a ne-
vük, Margit, csakhogy az egyik 
Margónak hívatja magát, a mási-
kat pedig mindenki „lemanciz”. 
Közben Manci dolgozni kezd 
a kaszinóban, barátnője, Hédi 
(Gajai Ágnes), szinte havonta 
tesz öngyilkossági kísérleteket, 
nagyon vigyázva a szublimát 
elkészítésekor, nehogy valóban 
belehaljon az újabb és újabb sze-
relmekbe.

A késő bánat 
nem fordul tragédiába
Manci nem kísérletezik senki 
mással, egyre szerelmesebb lesz 
Paliba, aki az úrinő erőszakosko-
dása miatti csalódásából már ki-
felé tart, egyre inkább elfogadja 
Manci társaságát, és amikor el-
érnek a beteljesedéshez, kiderül, 

hogy a könnyű kis nőcskének 
hitt lány életében ő az első férfi . 
Utólag döbben rá, hogy ennek a 
felismerésnek a napját kettejük 
boldogságának ünnepévé kel-
lett volna avatniuk, nem pedig 
úgy elengedni magától a boldog-
ságot, hogy azonosítani is csak 
később tudta. A kaszinótulajdo-
nos Angelusz (Kardos M. Róbert) 
ugyanis időközben elszerződ-
tette Mancit és barátnőjét, Hédit 
Moszkvába, a 20. század elején 
nagy népszerűségnek örvendő, 
vengerkáknak nevezett táncos 
konzumnőknek, jó pénzért. Man-
ci már nem akar menni, de hiába 
várja Pali „nyilatkozatát” , vagyis 
a lánykérést, az nem hangzik el, s 
amikor Pali rádöbben, mit veszít, 
ha menni hagyja Mancit, Angel-
usztól megtudja, hogy pár perce 
már kifutott a lányokkal a vonat. 
Szép Ernő nem operettet ír, hogy 
kiderülne valamiféle, a heppi-
end felé forduló csavar, és nem 
is Molnár Ferenc Liliomát akarja 
felülírni, hanem a hétköznapok-
ban leggyakoribb megoldásnál 
marad: a késő bánat nem fordul 
tragédiába, hanem Pali olyan 
helyzetben marad, amilyenben a 
darab kezdetekor volt, azt mon-
dogatva, hogy „csak úgy lóg, 
szólóban, gyáván és nyomorul-
tul a szívével az ember.” A pergő 
ritmusú előadás a fi atal rendező, 
Botos Bálint munkáját dicséri, a 
díszlet- és jelmeztervező Bajkó 
Blanka Aliz volt, Győrfi  Csaba 
koreográfus pedig sokban segí-
tette a cselekményt színesítő ka-
rakterszereplőket, Hajdú Gézát, 
Kiss Csabát, Balogh Attilát, Fá-
bián Enikőt, Molnár Júliát, Lajter 
Márkó Ernesztót, Kocsis Annát 
és két, merőben ellentétes fi gu-
rát remekül alakító ifj . Kovács 
Leventét, hogy emlékezetessé 
tegyék a nagyváradi Szigligeti 
Színház évadnyitó premierjét.

Egyfajta érzelmi csőd áll Szép Ernő darabjának, a Nagyváradon bemutatott Lila ákácnak a középpontjában 

 » KRÓNIKA

Ú jabb magyar vonatkozású 
emléktárggyal bővült az 

Arad Megyei Múzeum történelmi 
részlegén az állandó kiállítás: a 
Szent Korona és a jogar másola-
ta csodálható meg a Kultúrpalo-
tában. A magyar államalapítás 
jelképei eredeti állapotukban 
tekinthetők meg, ahogy előke-
rültek a múzeum raktáraiból – 
közölte az aradihirek.ro portál 
érdeklődésére Fekete Károly, az 

aradi Kölcsey Egyesület elnö-
ke. A korona- és jogarmásolat 
ugyanis a múzeum tulajdona, a 
leltári számok szerint a 19. szá-
zad végén került az akkori Köl-
csey Egyesület által létrehozott 
Ereklyemúzeum (a mai múzeum 
elődjének) nyilvántartásába, és 
vélhetően az 1896-os Ezredéves 
Millenniumi Kiállításra készült, 
Arad pavilonját díszítendő. A 
tervek szerint a Szent Korona és 
a jogar másolata december végé-
ig tekinthető meg.

Ereklyemásolatok Aradon 
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A Szent Korona másolata is megtekinthető az aradi múzeumban 




