
Számomra katartikus volt elkapni átlé-
nyegülését: a második felvonás elején a
süllyesztôbôl érkezik, egy fotelben áll rez-
zenéstelen vigyázzban, aztán leül – ekkor
még csak Eszenyi, de mire a színpadon a
félhomályból világos lesz, már a szerep sze-
rint ôszintén valódi és hamis, esendô és
számító, kedves és gonosz, együttérzést
keltô és hahotára fakasztó, komoly és ön-
maga paródiája – én úgy vélem, ez utób-

biban a legjobb –, mindent és mindenkit elhomályosítva, ugyanakkor beragyogva
maga körül.

Megnézhetô elôadás a vígszínházi. Hogy igazán kit kell figyelni, nem kérdéses.

LOPE DE VEGA: A KERTÉSZ  KUTYÁJA (Vígszínház)

FORDÍTOTTA: Térey János. DRAMATURG: Deres Péter. DÍSZLET: Menczel Róbert. JELMEZ: Gyar-
mathy Ágnes. ZENE: Lukács Péter. ASSZISZTENS: Várnai Ildikó. RENDEZÔ: Ács János. 
SZEREPLÔK: Eszenyi Enikô, Szôcs Artur, Epres Attila, Mécs Károly, Pindroch Csaba, Hajdu Ist-
ván, Tahi Tóth László, Földi László, Tornyi Ildikó, Cseh Judit, Szamosi Zsófia. 
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Ladomerszky Margit, Bánki Zsuzsa és Ilosvay Katalin 
a Nemzeti Színház Kamaraszínházának 1946-os elôadásában

agyon kíváncsi volnék, mire mennek
a mai német rendezôk (köztük a

nemzetközi elit jó néhány tagja) Gerhart
Hauptmann-nal. Azt hazai példákból is
tudjuk, hogy a romantika – elsôsorban
Schiller – készségesen kitárulkozik a me-
rész rendezôi vízióknak, Büchner, Kleist és
a Sturm und Drang szerzôi sem tanúsítanak
ellenállást, Ibsen pedig éppenséggel esz-
ményi nyersanyagnak bizonyul a kísérlete-
zéshez; Hauptmann nevét azonban nem-
igen hallani. Lehet, hogy a színpadi natu-

ralizmus még szûzföld? Vagy az egykori, köztudottan a hitleráj által is respektált írófeje-
delem ez idô szerint utókorának egy hálátlan szakaszát éli, és életmûvére globálisan a
mellôzés árnyéka vetül? Ez esetben Nemzeti Színházunk és a vendégrendezô Verebes Ist-
ván az újrafelfedezés munkájára vállalkozott, amiért mindenképpen kijár az elismerés. És
elvégre dicséretes az ettôl merôben különbözô másik szempont is, amely a dramaturgiát
ebbe az irányba vonzhatta, hogy tudniillik Törôcsik Marinak kerestek annyi kitûnô epi-
zódalakítás után végre abszolút fôszerepet – jogosan s méltánylandón.

Az 1893-ban keletkezett A bunda persze a hauptmanni oeuvre viszonylag problémátla-
nabb darabja; olyannyira emlékeztet Az eltört korsóra (egy ugyancsak nem igazán jellemzô
Kleist-mûre), és annyi felhanggal és mélyebb asszociációval tör utat a Kurázsi mamának,
hogy különösebb kezelési problémát nem okoz (ami nem jelenti azt, hogy mai színpadon
ne lehetne akár fenekestôl felforgatni). Tulajdonképpen tôrôlmetszett realista színmûnek
is elmenne, ha nem hiányozna belôle oly feltûnôen, mondhatni, tüntetôen az írói állás-
pont. Hauptmann életszeletet tálal fel – az objektivitást szemernyi líraiság sem festi alá.

A logika azt kívánja, hogy itt jegyezzem meg: Verebes a rendezôi színház gesztusával
akarja kiküszöbölni ezt az orvoslandónak vélt sajátosságot. Amikor az elôadás felütése-
ként a Leontinét játszó Nemes Vanda fehér balerinaruhában az elôszínpadon, a színpad
szintje alatt kecsesen, spiccben piruettezik, bevallom, megborzongtam: a rendezô exhibi-
cionista névjegyleadását éreztem ki a kis játékból, és rettegtem, mi jöhet még ezután. Nos,
félelmem nagyrészt alaptalan volt: két idézôjel között, egy közbeesô harmadikkal megspé-
kelve, tisztességes, sôt talpraesett realista színjátszás következik, különösebb hozzátét
nélkül. Kivéve – a felütés mellett – a két felvonásvéget. Az elsôben a sokat tudó színpad
egyik eleme felemelkedik, és von Wehrhahn, az elöljáró (beszélô név, védkakast jelent) pi-
edesztált kap maga alá, jelezve, hogy közvetlenül Vilmos császárnak a magasban látható
portréja alatt ô áll a drámai hierarchia csúcsán. Ez a tabló minôsülhet még szájbarágás-
nak is, annál önállóbb leleményû a befejezés, amikor a sugárzóan elégedett Wolffné von
Wehrhahn szintjére emelkedik, s egy üdvözült kézfogás pecsételi meg a nagy gazemberek
és a kis csalók rendszerfenntartó szövetségét. Ez persze túlmegy Hauptmann szándékán,
de némi agytornával azért – no nem, nem kiolvasható a szövegbôl, inkább beleolvasható,
és újabb agyketyegtetéssel akár a máig is meghosszabbítható.

Megjegyzendô, hogy az elôadás egészébôl viszont hiányzik ez a stilizációs szándék, ami
kifogásolható, bár alapvetôen nem zavaró; az egészbôl jóízû, kellemes színházi este, pon-
tos és csiszolt vígjátéki elôadás kerekedik ki, köszönhetôen mindenekelôtt két nagy szí-
nésznek: a Wolffnéra termett Törôcsik Marinak és Bodrogi Gyula nem kevésbé telitalálat
Krügerjének. 

Pontosabb lenne, ha a Törôcsik Marira termett Wolffnéról beszélnénk, hiszen nagy
mûvésznônk nem az alakváltók, hanem a mindent magukhoz hajlító mesterek kategóriá-
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jába tartozik. Felvethetô, hogy a legföljebb negyvenes (két tizenéves leánnyal bíró)
Wolffné nem az ô szerepe, de eltekintve attól, hogy a szupersztárok – egy Sarah Bern-
hardt, egy Jászai, egy Bajor – világában az életkor viszonylagossá válik, Törôcsik, aki már
fiatalabb korában is vállalt idôsebb szerepeket, idôskorára – vékonyka termetével, rugal-
mas fürgeségével, bámulatosan mozgékony arcával, fantasztikus reakcióképességével –
kortalan lett. Alakítása meglepetést nem szerez, de élvezetesen tölti be a várakozásokat –
ha másért nem, miatta tényleg érdemes volt elôvenni A bundát.

Méltó partnere a tékozlón elvesztegetett évek után új virágkorát élô Bodrogi, aki –
akár tetszik neki, akár nem – fényesen igazolja mindazokat, akik nosztalgikusan emle-
gették tüneményes pályakezdését, Leprás Mátyástól II. Richárdon át Marcus Antonius
(Marlon Brando) hangjáig. A hepciáskodó, szangvinikus, de velejéig tisztességes és

gyermekien naiv kis öregember, akit nagyvonalúan, mégis a legapróbb részletig ponto-
san színpadra varázsol, típusteremtô alakítás; a „Bodrogi Krügere” még fogalom lehet. 

E duó mellett kiemelném még Papp Zoltánt (JuliusWolff), bár alakításának fô aduja in-
kább a frappáns maszk, a sok szôr, a pocak, amelyhez aztán megbízhatóan idomul a be-
széd és a játék. 

A többiek inkább csak helytállnak, ami különösen Benedek Miklós (von Wehrhahn)
esetében veszteség: a maszk, a jelmez nála is találó, de a játék kissé szürke, híján annak a
telivér groteszkségnek, melyet a figura megkívánna. Verebes kevés feltûnô hibája közül
a legkirívóbb dr. Fleischer, az életidegen baloldali szobatudós szerepének bohózativá ma-
szatolása; Mertz Tibor ezt engedelmesen megvalósítja, de éppen ezáltal kilóg az elôadás-
ból. Fájdalmas a két Wolff lány (Nemes Vanda, Nagy Cili) jelentéktelensége; az ismert
fotó, amely Ladomerszky Margit (Wolffné) mellett a lányok szerepében Ilosvay Katalint
és Bánki Zsuzsát mutatja, ma is sokkal többet árul el ezekrôl a koraéretten romlott kis
teremtésekrôl, mint amennyi ezen az estén életre kel belôlük.            

Két – elismerem, nem egyenlô fajsúlyú – megjegyzés még: Kiss-Kovács Gergely amúgy

rendjén lévô, bézs, drapp, barna, szürke és
fekete árnyalatokban tartott díszlete (ezek
a színek térnek vissza Tordai Hajnal jelme-
zeiben is) szerintem a darab ellen játszik a
hatalmas és óhatatlanul Wolffné házához
kapcsolt farakással, hiszen az ellopott két
öl jó fának fontos dramaturgiai szerepe
van. A másik: szerényen jegyzem meg,
hogy a németben a szóvégi w-t (Wulkow –
s nem Wulkov, mint a színlapon –, Trep-
tow) nem ejtik.

GERHART HAUPTMANN: A BUNDA
(Nemzeti Színház)

Sebôk Zsigmond fordításának felhasználásá-
val. DÍSZLETTERVEZÔ: Kiss-Kovács Gergely. JEL-
MEZTERVEZÔ: Tordai Hajnal. DRAMATURG: Fa-
ragó Zsuzsa. ZENE: Selmeczi György. A RENDE-
ZÔ MUNKATÁRSA: Herpai Rita. RENDEZÔ: Vere-
bes István.
SZEREPLÔK: Törôcsik Mari, Papp Zoltán, Be-
nedek Miklós, Bodrogi Gyula, Mertz Tibor, Új-
vári Zoltán, Varga Mária, Nemes Vanda e. h.,
Nagy Cili e. h., Hollósi Frigyes, Ujlaky László,
Vida Péter.
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Törôcsik Mari (Wolffné), Bodrogi Gyula (Krüger) és Mertz Tibor (Fleischer) 
a Nemzeti Színház elôadásában 
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