Születésnapi gálaest Bodrogi Gyula tiszteletére
Birthday Gala Night in Honour of Gyula Bodrogi

Zsúfolásig megtelt a Nemzeti Színház nézőtere családtagokkal, barátokkal és színésztársakkal április 15-én, hogy Bodrogi Gyulát, az ország
egyik legnépszerűbb színészét köszöntsék 85.
születésnapján. A különleges gálaműsor átfogó
képet adott a művész több mint hatvanéves nagyon sikeres pályájáról, amelynek során elhalmozták szeretettel és elismerésekkel: megkapta
a Kossuth- és a Jászai díjat, örökös tagja lett a
Halhatatlanok Társulatának és beválasztották a
Nemzet Színésze soraiba. Idén pedig a Magyar
Filmakadémia életműdíját vehette át, nagyra
értékelve közel 150 filmben nyújtott feledhetetlen alakításait. Aktivitására jellemző, hogy jelenleg is nyolc darabban játszik.
A születésnapi műsor igazi meglepetés volt,
hiszen felvonultak benne mindazok a kollégák
és intézmények, amelyek meghatározó szerepet
játszottak az életében. A Magyar Nemzeti Táncegyüttes táncosainak produkciója felidézte a
néptáncosi kezdeteket. Meghatódva fogadta
unokái, Enikő és Bence énekes-zenés fellépését.
Megjelentek a Nemzet Színésze 12 fős csoportjának képviselői is, hogy köszöntsék nagyszerű
társukat. A fantasztikus színésznő, Törőcsik
Mari üzenetét Vidnyánszky Attila, a Nemzeti
Színház igazgatója adta át. Voight Ági dallal
gratulált az ünnepeltnek. Stohl András, a művész színész- és vadásztársa a vadászkürtösökkel
kedveskedett.
Biztosan szokatlan volt Bodrogi Gyulának
mindezt a nézőtér első sorából nézni – de most
is mellette volt Angéla, aki több évtizede párja
–, mert a színész helye a színpad, ezért onnan
köszönte meg az ünneplést egy csodálatos dallal.
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Az est végén megérkezett a torta és vele Süsü,
a kedves sárkány, amelynek hangját kölcsönözte, a gyerekek és felnőttek nagy örömére.
„Bodrogi Gyula igazi nagy színész, aki 85
éves korában is tele van állandó izzással, kíváncsisággal és a színház iránti rajongással” – mondta Tarlós István főpolgármester személyes gratulációjában.
„Mindig elfogadtam, amit az élet kínált, és
lényegében egész jól jártam vele” – ez lehet Bodrogi Gyula sikeres életének egyik titka.
Popper Anna
BESZÁMOLÓ A JÓZSEF ATTILA
SZÍNHÁZ-BELI KÖSZÖNTÉSRŐL
Bodrogi Gyula a József Attila Színházhoz is
ezer szállal kötődik. Az angyalföldi teátrumban

On April the 15th, the auditorium of the
National Theatre was brimming with family members, friends and actors celebrating
the 85th birthday of Gyula Bodrogi, one of
the most popular actors of the country. The
special gala show gave an overall picture
of the artist’s more than 60-year-long successful career throughout which he was
showered with love and recognition: he
received the Kossuth and Jászai Awards,
became an eternal member of the Society
of Immortals, and was voted Actor of the
Nation. This year he received the Lifetime
Award of the Hungarian Film Academy
for his unforgettable performances in
nearly 171 films. The tireless actor currently has roles in 8 plays.
The birthday programme was a real
surprise, as it featured all colleagues and
institutions that played decisive roles in
Mr. Bodrogi’s life. The Hungarian National Dance Ensemble’s performance
recalled his beginnings as a folk dancer.
He was moved to see his granddaughter,
Enikő, and grandson, Bence, sing to music
on stage. Attila Vidnyánszky, the director
of the National Theatre forwarded to him
a message from the fantastic actress, Mari
Törőcsik, and Ági Voight congratulated
him with a song. András Stohl, the artist’s
partner in acting and hunting activities
gave Mr. Bodrogi a present of French horn
music.
It must have been unusual for Gyula
Bodrogi to watch the performance from

the front row – although he had Angéla,
his partner of decades, by his side –, and
since an actor’s place is on stage, he said
thanks for the celebration from there, with
a wonderful song.
At the end of the evening, a birthday
cake arrived with Süsü, the soft-hearted
dragon of the Hungarian cartoon, to
whom Mr. Bodrogi has lent his voice to
children’s and adults’ delight.
“Gyula Bodrogi is a great actor who, at
the age of 85, is still full of constant spark,
curiosity and enthusiasm for the theatre,”
István Tarlós, Mayor of Budapest said in
his personal congratulations.
“I have always accepted what life offered
me, and I think I fared quite well” – this
might have been one of the secrets to Gyula Bodrogi’s successful life.
A REPORT ON THE
CELEBRATION AT JÓZSEF
ATTILA THEATRE
Gyula Bodrogi is connected to József Attila Theatre with a thousand strings. From the
middle of the 1960s, the theatre of Angyalföld
launched a real success series. Mr. Bodrogi
quickly earned the admiration of the audience
with his sensational acting. For the artist’s
birthday, Károly Nemcsák, the director of the
institution, organised a series of all-day celebrations. Anna Fehér hosted a cozy morning
conversation where Gyula Bodrogi’s oldest
colleagues recalled their shared memories.
Between “speeches”, young actors of the theatre honoured the birthday man with music
and songs, and Mr. Bodrogi himself sang too.
Éva Szabó recounted how much help she received as a beginner from the already acclaimed artist. László Újréti told funny stories
and appreciated his fellow artist’s sense of
proportion and rhythm, characteristic both
of his acting and directing work. The Kossuth
Award winning Erzsi Galambos called the

birthday man “younger brother Gyula”. The
actress thought it important to mention that
Mr. Bodrogi is the rare colleague who never
takes part in intrigues so typical of actors’
world and approaches everyone with love.
József Láng, the popular “Uncle Dodi” of the
country, evoked old times when he cooked
together with Mr. Bodrogi in popular restaurants – often for 200 people. Ági Voith remembered that as a graduate student she was
contacted by the legendary director of József
Attila Theatre, Imre Fodor, who offered her a
role alongside Mr. Bodrogi: the female lead in
the musical piece “Cactus Flower”. The couple
founded the success of the theatre which lasts
up to this day. At the end of the discussion,
the eternal members of the theatre had their
hand prints and signatures immortalised for
posterity on a great banner.
In the evening, József Attila Theatre performed the successful musical “Auntie Who
Was Respectable” with Gyula Bodrogi, Cecília Esztergályos, Erzsi Galambos and Éva Vándor in the main roles. The audience was waiting in the main lobby of the theatre as early
as 6.15 PM. The birthday man got out of his
fellow hunters’ jeep and received huge ovation.
After a performance, Mr. Bodrogi got a
throne-like chair on the stage. The mayor of
the 8th District of Budapest, József Tóth, was
the first to give a present to the actor who is
not only an esteemed, eternal member of
József Attila Theatre, but also an honourable
citizen of the district. On behalf of the Gánt
Hunting Association László Farkas and his
friends presented a painting about him.The
actor received a jersey with the number 85
from the Actors’ Soccer Team, along with a
soccer ball, a cup, and an eternal membership
certificate. In the name of the theatre, Károly
Nemcsák handed over a gold ring to Mr.
Bodrogi, an eternal member of the theatre,
and the artist could sit in a new stall of the
auditorium marked with his name.
FOTÓ: K ÁLLAI-TÓTH ANETT, JÓZSEF ATTILA SZÍNHÁZ

a hatvanas évek közepétől igazi sikerszériákat
indított útjára. Fergeteges alakításaival hamar
kiérdemelte a közönség imádatát. A művész
születésnapja alkalmából az intézmény igazgatója, Nemcsák Károly egész napos ünnepségsorozatot szervezett. A családias hangulatú délelőtti beszélgetést Fehér Anna vezette, ahol
Bodrogi Gyula legrégebbi kollégái idézték fel a
közös emlékeket. Egy-egy „felszólaló” után a
teátrum ifjú színészei zenés betétszámokkal köszöntötték az ünnepeltet, aki ilyenkor gyakran
maga is dalra fakadt. Szabó Éva megemlítette,
hogy kezdőként milyen sok segítséget kapott a
már befutott művésztől. Újréti László jóízűen
sztorizgatott, és elismerően méltatta művésztársa arány- és ritmusérzékét, mely színészi játékára és rendezéseire oly’ jellemző. A Kossuth-díjas
Galambos Erzsi Gyula öcsémnek titulálta a
születésnapost. A művésznő fontosnak tartotta
elmondani, hogy az ünnepelt az a ritka kolléga,
aki az intrikákkal teli színészvilágban soha nem
ármánykodik és mindenkihez szeretettel közeledik. Láng József, mindenki kedvelt Dodi bácsija azokat a régi szép idők idézte fel, amikor
együtt főztek különböző népszerű éttermekben
– sokszor akár kétszáz főre is. Voith Ági elmesélte, hogy végzős főiskolás volt, amikor a József
Attila Színház legendás igazgatója, Fodor Imre
megkereste. Felajánlotta neki, hogy Bodrogi
Gyula mellett játssza el A kaktusz virága című
zenés vígjáték női főszerepét. Az ő párosuk alapozta a színház mai napig tartó sikereit. A beszélgetés végén egy nagy molinón a színház
örökös tagjai megörökítették kéznyomatukat és
aláírásukat az utókor számára.
Este a József Attila Színház a Mici néni két
élete című előadást tűzte műsorra. A nagy sikerű zenés vígjátékban Bodrogi Gyula mellett
Esztergályos Cecília, Galambos Erzsi és Vándor
Éva játszották a főszerepet. A közönség már negyed hétkor ott toporgott a teátrum aulájában.
A vadásztársak dzsipjéből kisvártatva kiszállt az
ünnepelt, akit óriási ováció fogadott.
Előadás után Bodrogi Gyula számára egy
trónszéknek is beillő fotelt toltak be a színpadra.
Elsőként a XIII. kerület polgármestere, Tóth
József adta át ajándékait a művésznek, aki nemcsak a József Attila Színház megbecsült, örökös
tagja, hanem a városrész díszpolgára is. A gánti
vadásztársaság nevében Farkas László és barátai
egy, a művészt ábrázoló festményt ajándékoztak
neki. A Színész Labdarúgó Válogatottól az ünnepelt egy 85-ös számú mezt, futball-labdát,
kupát és örökös tagságot igazoló okmányt kapott. A színház nevében Nemcsák Károly Bodrogi Gyulának, mint a teátrum örökös tagjának
egy aranygyűrűt adott át és a művész a nézőtéren
elfoglalhatta a nevével fémjelzett zsöllyét is.
Szendi Horváth Éva
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