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inthogy nézô sem tehet fel
több kérdést, mint ameny-

nyit az alkotók feltettek maguknak,
amikor hozzáfogtak a Nemzetiben
a Hermelinhez, ma este kevés gon-
dolkodnivalónk van. Azt a kérdést
biztosan nem érdemes feltennünk,
hogy most, 2007-ben milyen ér -
vényes mondandót, történetet vél-
tek felfedezni Szomory 1916-ban
bemutatott darabjában; a darab, ál-
lítják, magától értetôdôen úgy érvé-
nyes, ahogy van (illetve amilyenre
meghúzzák, de errôl ké sôbb). Nem
érdemes megkérdezni azt sem,
hogy ki lenne ma az a darabbeli
drámaíró, aki fényûzô lakosztályá -
ban, színész- és egyéb nôktôl kö-
rülrajongva éli gondtalan, legfel-
jebb szerelem miatt nyavalygó éle-
tét. (Minthogy, gondolom, ilyen
ün nepelt mai magyar drámaíró
nincs.) És nem érdekes az sem,
amivel Szomory Hermelinje egykor
hatott a (vígszínházi) kö zön ségére:
hogy az (élô) szerzô önmagáról be-
szélt, a darabbeli szereplôk pedig
ott nyüzsögtek az életben meg a
színpadon, s ez oly izgató volt, mint
a színes bulvárlapok pletykarovata.
S hogy a színházról is akart valamit
mondani ez a mû egykor, elvégre a
darabbéli színésznô, Tóth Hermin
Janovics hoz szerzôdik le, Kolozs -
várra, ahol komoly színésznô válik
belôle. Minthogy Janovics Jenô a
legigé nyesebb mûvészszínházat
vitte akkor széles e Magyar orszá -
gon – fricska neked, Vígszínház,
ahol fôhôsünk, a sikeríró brillíroz.
S vé gül hogy az izgalmas, gazdag
és szegény, romlott és ártatlan, zsi-
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dó és nem zsidó, vérbô, életteli Pest (nem Buda-) vergôdött a színpadon.
Efféléktôl volt-lehetett tétje vagy legalább izgalma Szomory mûvének
majd’ száz éve. 

Ez mind nem érdekes, vonja meg a vállát e léha elôadás. Ez itt nem kor-
társ színház, ne akarjunk a jelen felôl kérdezôsködni. Az idô nem telik. Ez
még akár el is fogadható. De akkor játsszák el tisztességesen a darabot. 

Elrettenve nézem az elsô jelenetet. 
A másodikat. 
A harmadikat. 
Vajon milyen instrukciót kaptak a színészek? Hazug emberek vagytok.

Egy szavatok sem igaz. Mindenki üres, senki sem érez vagy gondol. Saját
hazugságát senki sem látja (be). A szerepet pajzsként tartsd magad elé,
nem ruha ez, hogy fölvedd. Hazudj. Hazudj. Hazudj. 

Alig hiszem, amit látok: Básti Juli, aki a „nagy színésznôt” alakítja, falat
rezegtetôen harsány, kitett és nyers, hogy ne mondjam: vulgáris, játéka
máz, figyelme senkire sincs – sem partnerére, sem önmagára –, halad elô -
re, mint egy cséplôgép a lejtôn, hogy jelenléte is fullasztó. Hogy ez a nô
szerelmes lenne…? Vagy menekülne önmaga elôl…? A piciny, szegény,
szánni való virágáruslánynak (Szomory fél mondatban megszeretteti a
máris hervadt kis virágot) szerepe szerint kínosan nyikorog a cipôje – mi-
ért olyan durva és közönséges ma este? Benedek Miklós úgy beszél sze-
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gény szerelmérôl, ki lopás miatt börtönben sínylôdik, hogy szavát se higy-
gyük. Mint aki pusztán groteszk rajzolat, nem ember. Egy „mûû û ûvész”,
aki legfeljebb elegáns önmagát szereti, és selyemmellényét. Fellengzôs –
nagyon ismerôs – hangsúlyai, manírjai egy csokorban. Ka barészínészetet
nyújt. Stohl András a sikeres drámaíró szerepében tisztességgel, energiá-
val dolgozik, bár aligha tudhatja, hol van és mit játszik. Nincsenek szélsô-
ségei, személyisége szûkre szabott, nem tartogat izgalmas fordulatokat,
hegy-völgyeket – igaz, ilyen személyiségek, vagy igény rájuk, az egész elô -
adásban nem fedezhetô fel. És felvonulnak a pesti korabeli „típusok”: bor-
bély, szabó, hordár, tanár; pittoreszknek vélt üres klisék egytôl egyig. 

Rajzolt, egysíkú pálcikaemberek jönnek sorra, akiknek semmi közük
egymáshoz. Nincsenek hihetô viszonyok, gondolt gondolatok vagy érzett
érzelmek. Ha nem is egyedül a színészek vétkesek a gyenge színvonalú
elô adásban, mégis, úgy hiszem, ki-ki maga dönti el, hogy miben vesz vagy
nem vesz részt. 

Nézem a hatalmas, drága úri mezben díszelgô színpadot és alkalmazot-
tait, s azon tûnôdöm, hogy milyen kétségbeejtôen üres, emberi mivoltuk-
tól megfosztott lényeknek képzelte a rendezô ezeket az emberi figurákat
– vagy inkább szalmával kitömött lényeket. Aki ennyire megveti az em-
bereket, ennyire nem talál bennük semmi szeretni- vagy szánnivalót, mi-
ért rendez – tûnôdöm. Aki egy pillanatig sem tud együtt érezni egy sze-
gény és nevetséges zsidó hordárral, egy nyavalygó szerelmessel vagy egy
korosodó szûz félnótással, miért ehhez a darabhoz nyúl? Régen egyébként
külvárosi színházakban szokás volt nem kiírni a plakátra rendezôt, mint-
hogy a színészek rendezték önmagukat, s ezt a szokást itt ma este felele-
venítik. Mindenki úgy játszik, ahogy tud. S mert mindenki más ként tud,
nincs se Szomory kori vígszínházi stílus, de (hajdani vagy mos tani) nem-
zetis sem, hát ki így, ki úgy adja. A nagy színészek egyébként – s e szín-
padon is találtathatott volna néhány – nem akárhol, nem bármilyen tár-
sulatban lettek nagyok. Közös szellemiség, közös gondolat és akarás tette
ôket azzá. A színészi nagyság nem automatikusan költözik át egyik épü-
letbôl a másikba. 

Schell Judit például egész jó. Egy darabig, míg közbe nem avatkozik a
nem-rendezô, azzal, hogy mit ne játsszon. Schell a Hermelin. Belépése
megnyugvással tölti el a színpadot, hol eleddig versenytársnôje, Básti fú-
riaként egyeduralkodott. Schell halk és figyel, és ezzel figyelmet követel

magának. Idegen tôle a hazugság,
s ez alkati kérdés lehet. Ô az a szí -
nész, aki minden hangot magában
keres meg inkább. Ha Schell a szín  -
pa don van, van mit nézni. Csak  -
hogy amikor a szerelmi konfliktus
jelenetéhez érnénk, amikor azt ál-
lítja, hogy ô bizony csak a drámaíró
urat szerette, de azért rendesen
csalta, ô is elakad. Kihúzzák Her  -
melinbôl a szegénységet, a nyo  -
mort, a kényszert, hogy el kellett
ad nia magát a gazdag öregurak-
nak. Szegénység, pfuj… – mond ják
e színházban –, arról nem beszé -
lünk. Elriasztja a közönséget.
Stohlnak nem is sikerül egy rendes
csárdás férfipofont lekennie a lány-
nak, pusztán barátságtalanul meg-
taszítja. Merthogy semmi sem tud
ebben az elôadásban meg tör ténni.  

Az is eldönthetetlen például, hogy
író úr tudja-e, hogy van neki egy
gye reke a Hermelintôl. Ti szé pek
vagytok és gazdagok és üresek –
mondta nekik… nem is a rendezô,
hanem a taxidermista, aki ki pre pa -
rál ta e lényeket meg a dara bot.
Ugyanígy kihúzzák a talán kényel-
metlennek vélt „zsidózást”, zsidó
származásra való utalást, mint hogy
a derék drámaíró „az egri kántor
fia”, és korábban még Kellerman
névre hallgatott. Hogy a mûvész ta -
nár szomszédjának korabeli pornó -
lapot adna kölcsön, szintén homály
fedi. Egyáltalán: ami e drámában
éles kiszögellés, íz, szag, emberi iz-
zadság, egyszóval élet: kiradírozva. 

Ugorjunk gyorsan át a második
felvonás rosszul sikerült estélyén,
ahol egy mûhomár és egy zavaros,
az együttlét semmilyen dinami ká -
jával nem rendelkezô társaság kí -
no san ünnepli írónk sikerét. Fel -
tûnô közhelyekkel és felszínes sá -
pítozással vidéki tanítónôt alakít
benne Söptei Andrea. 

Papundekli pesti háztetôkre nyí-
lik szép kilátás a harmadik felvo -
násban. Megjön egy egész más
Bás ti: halk, kimért, kellemes. Van
emberi dimenziója. Bejelenti, hogy
lemondott a férfiakról. Már nem
harcol. Básti mintha hirtelen közel
engedné magához a figurának ezt
az arcát. Az író viszont nagyon szen  -
ved, a szerelemtôl meg a mes sze

Stohl András (Pálfi Tibor) 
és Schell Judit (Tóth Hermin) 
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lévô Hermin miatt. Stohl nagyon hamisan monologi-
zál, nem si ke rül megélnie fájdalmát. Alant az udvar-
ban zajong Pest földszinti lakossága, elôre gyártott fel-
vételrôl, odafönt pedig vetített felhôk úsznak tova.
Pazar toalettben, törtfehérben érkezik Kolozsvárról az
ártatlan színésznô, de én már rég nem tudok itt a sze-
relemnek drukkolni. A türelmes közönség pedig az el-
fogadhatatlan színvonalú elôadás harmadik felvonását
is fegyelmezett csendben nézi egy olyan színházban,
ahol az épület tükrözte ízlés és a színpadon uralkodó-
ké végképp összeért, és mára szoros egységet alkot.
Nem tudok nem arra gondolni, hogy e gazdag, rossz
ízléssel felhúzott ház végül valamiféle önbeteljesítô
jóslatként érlelte meg a ma esti elôadást és hozzá a kö-
zönséget. 

SZOMORY DEZSÔ: HERMELIN 
(Nemzeti Színház)

Dramaturg: Keszthelyi Kinga. Díszlet: Horesnyi Ba -
lázs. Jelmez: Pilinyi Márta. A rendezô munkatársa:
Bencze Zsuzsa. Rendezô: Balikó Tamás.
Szereplôk: Stohl András, Schell Judit, Básti Juli,
Szarvas József, Benedek Miklós, Nagy Cili, Újvári
Zoltán, Hollósi Frigyes, Söptei Andrea, Major Me -
linda, Ujlaky László, Papp Zoltán, Csankó Zoltán,
Nemes Wanda, Vida Péter, Bródy Norbert, Koleszár
Bazil Péter, Horváth Ákos, Huzella Juli, Gerô Ben -
ce/Nagy Zétény.

– Ez olyan messze van Gogoltól… Szégyen… – hajoltak
össze nénik a kecskeméti vendégjáték szünetében. Azt
azonban nem sikerült kiderítenem, vajon mire gon-
doltak, pontosan mi is az a nem-gogoli. Talán a nem
korabeli szobabelsô és jelmezek, esetleg az eltúlzott
alakok, netán a nôt játszó férfi vagy Dunyaska frakk
alól kivillanó, barnára mázolt cicije? Vagy az, hogy a
Juronics Tamás rendezte Háztûznézô nevettetni kí-
ván, s szinte feydeau-i elemeket forgat abszurd játsza-
dozásba? Esetleg az oroszos miliô hangsúlyozott mel-
lôzése: hogy amikor a háztûznézôk a háztûznézettnél
teáznak, szertartásos mozdulatok és pompás sza mo -
vár helyett néger szobalány szervíroz porcelánkanná-
ból nyeglén, egyes férfiasságokat le is forrázva, mint
valami brazil szappanoperában?

Az alcím egyfajta illúziónak, „tökéletesen valósze -
rûtlen százhetven éves történetnek” titulálja Gogol da-
rabját, amely B.(odolay Géza) friss, Honti Rezsô fél év-
százados mondataihoz képest lényegretörôbb és ke-
vésbé cirkalmas fordításában hangzik el. A történet
szerint Padkaljószin udvari tanácsos házasodási áb-
rándját Fjokla Ivanovna házasságszerzônô igyekszik
kielégíteni, miközben az ajánlott arának, Agafjának is
több áhított nemesi kérôt szervez. Padkaljószin har-
matos szándékát Kacskarjov katalizálja, ráveszi barát-
ját, hogy rögvest keressék fel a lányt, ám a nôi szalon-
ban már felsorakozott a többi kérô is: Rántotta,
Anyucskin, Csócsálov, valamennyi különleges figura,

majd Sztarikov kereskedô. Min denféle bonyodalom
során Kacskarjov barátja felé hajlítja Agafja szívét,
neki is látnak a menyegzôi elôkészületeknek, ám a vô-
legényben felülkerekedik tétovasága, kiugrik az abla-
kon, s a menyasszony hoppon ma rad. Almási-Tóth
András dramaturg lényegében érintetlenül hagyta a
cselekményt, mindössze a viszonyokat rendezte át né-
miképp, hogy minden csepp komikumot kisajtoljon a
helyzetekbôl. Rubold Ödön Kacskarjovja merô sze-
métségbôl segítené barátját feleséghez, hadd ízlelje ô
is a házasélet gyötrelmeit. A három kérô közül Sorbán
Csaba kitömött, pohos Rán tottája remek epizóddal
hívja fel magára a figyelmet. A házasságszerzônôt
alakító Sirkó László ügyel arra, hogy ripacs eszközök
nélkül legyen mulatságos. Magyar Attila gyámoltalan,
jó szándékú és enervált Padkaljószint játszik, fergete-
ges komikummal és pontos tempóérzékkel. Beszédes
az a többször ismétlôdô szituáció, mikor a kinyíló ajtó
mö gé kerül, ilyenkor tökéletes bolondnak tûnik, a
nagymonológnál viszont arról gyôz meg, hogy nincs
más lehetôsége az életre, mint a házasság elôli me-
nekvés. Gidró Ka talin tinédzser Agafja, fogalma sincs
még a világról: összevág magának egy ideált a kérôk
képeibôl, ám az eredmény egy gnóm lesz, s ezt Agafja
maga is felkacagva, mondhatni, önreflexív módon is-
meri el. Vala mennyi szereplô árnyalatok nélküli vígjá-
téki figura, általános harsányságuk azonban nem erôl-
tetett, hanem zavarodott viszonyokat ábrázol, s ennek

Sz. Deme László

„Groteszk embercirkusz”
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