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hány erôs pillanat erejéig Piti Emôke (Ledér) is záró-
jelbe teszi a szerepsablonokat, Venczel Vera (az Éj)
színészi jelenléte pedig még a kivetítôn keresztül is
erôteljes. Viktor Balázs, Végh Zsolt és Kárpáti Pál a
lehetôségekhez képest színes játéka ideig-óráig vala-
melyest feledteti, hogy az ördögfiaknak nincs valós
funkciójuk a színen, Rózsa Krisztián (Kalmár),
Horváth Szabolcs (Fejedelem), Borsányi Dávid
(Tudós) pedig láthatólag arra törekszenek, hogy az
ebben a változatban szükségszerûen súlytalanná lett
vándorok szerepének humorforrásait szakszerûen ki-
aknázzák. Boross Anna (Ilma) és Domonkos Zsolt
(Balga) meggyôzôen állítják elô a nem feltétlenül a
szellemi elithez tartozó mai „átlagfiatalok” vicces kli-
séit. Prohászka Fanni felettébb illúziókeltô a naivitást
határozottsággal és gyors cselekvôkészséggel palásto-
ló wow-tündér szerepében. Játékát jól ellenpontozza
Feczesin Kristófnak a megírtnál egy fokkal bávata-
gabbra, passzívabbra formált Csongorja. 
A játék végébe vegyül némi ambivalencia: „Mért pont

nekünk sikerülne?” – kérdi Csongor. „Csak” – hangzik
Tünde válasza. Van ennek némi szimbolikus értelme ma-
gukra a vállalkozásokra nézvést is; bármennyire nehéz

feladat a Csongor és Tündét élményszerûen, hatásosan és
jelentésesen mai színpadra fogalmazni, fontos, hogy a
„csak” daca és eltökéltsége továbbra is éljen az alkotókban.

Hol? Nemzeti Színház
Mi? Vörösmarty Mihály: Csongor és Tünde
Kik? Fehér Tibor, Ács Eszter e. h., Nagy Mari, Szûcs Nelli,

Szarvas József, Ivaskovics Viktor m. v., Rubold Ödön m. v.,
Blaskó Péter, Olt Tamás, Rácz József, Bakos-Kiss Gábor, Tóth
Auguszta, Szabó Sebestyén László e. h.; az Újbudai Babszem
Táncegyüttes növendékei: Csepregi-Horváth Péter, Dellei
Bernadett, Dellei Johanna, Haszon Ákos, Havasi Tekla, Jász
Erzsébet, Kalmár Rozina, Kalmár Samu, Molnár Izabella, Patai
Dávid, Süle-Szigeti Árpád, Varga Júlia, Verebély Mátyás. Az Éj
monológját archív hangfelvételrôl Lukács Margittól halljuk.
Díszlet, jelmez: Nagy Viktória. Dramaturg: Kulcsár Edit.

Rendezô: Vidnyánszky Attila.

Hol? Átrium Film-Színház
Mi? Szabó Borbála: Kerengôk (Csongor és Tünde)
Kik? Feczesin Kristóf, Prohászka Fanni, Börcsök Enikô,

Venczel Vera, Domokos Zsolt, Boros Anna, Viktor Balázs,
Végh Zsolt, Kárpáti Pál, Rózsa Krisztián, Horváth Szabolcs,
Borsányi Dániel, Piti Emôke, Szatai Zsófia.
Látvány- és díszlettervezô: Babos Zsili Bertalan, Nyirán

Márton. Jelmeztervezô: Müller Kata. Film: Fila Zsófi, Gálfi
Csaba. Operatôr: Kiss Gravi András. Animátor: Kaizer Vilmos.
Zene: Kovácsovics Dávid. Rendezô: Magács László.
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Rádai Andrea

Magyarország
Magyarország
A  B A J N O K  –  K A T O N A  J Ó Z S E F S Z Í N H Á Z

ulvár és pletyka, melegek és homofóbok a szín-
padon, a hatalommal rendelkezô férfi és elnyo-
mott felesége, politikai (és nem feltétlenül ellen-

zéki) kabaré, operai túlzásokból kibomló tragikum –
ezek azok a területek, ahol A bajnok határokat lép át
vagy mutat fel, mely állítás nemcsak az elôadás szín-
padi világát, de a darab fogadtatását is jellemzi. 
Pintér Béla elsô (!) kôszínházi rendezése A köpeny

címû Puccini-operát dolgozza át, és vélhetôen erôsen
épít egy jobboldali politikust érintô – állítólag közke-
letû, de általam korábban nem ismert – pletykára.
Annyi bizonyos, hogy az operából – a zenei világán
kívül – felismerhetôen megmaradt a cselekmény váza
és néhány motívum, és hogy a bulvársajtóból ismert
történet részletei megfeleltethetôek A bajnok elemei-
nek. És itt válik ketté Pintér darabjának fogadtatása:
míg egy bizonyos kör szerint A bajnok megsérti a ma-
gánélet szentségét, egy másik kör számára magától
értetôdô, hogy a színpadon nem a valóságot látjuk,

tehát a fenti megfeleltetéseken végigzongorázni, töp-
rengeni nem releváns. Egyébként pont a Katona igaz-
gatójának, a Pintért rendezni hívó Máté Gábornak a
nevéhez több olyan elôadás is kötôdik, ami zászlósha-
jójára tûzi ezt a szemléletet, azaz amivel kapcsolatban
szintén felmerülhet (vagy szintén fel is merült) a ma-
gánélet szentsége – gondolok itt Az Olaszliszkaira
vagy az AlkalMáté-sorozatra. Véleményem szerint az
elôadás a pletyka nélkül is megállná a helyét, és az is
tény, hogy a színház rendkívül elegánsan kezeli a
helyzetet, távol áll tôle a sértegetés szándéka is. Mégis
érdemes észrevenni Pintér érzékenységét, amivel egy
bulvársztoriban is felfedezi a színházi alapanyag se-
kélységét és mélységét. Nála bármilyen egyezés a va-
lósággal ugyanolyan színházi eszköz: geg, mint a
többi, legfeljebb pimasz fricska. 
Az elôadás egészének szempontjából tehát nem fon-

tos, hogy a Nagy Ervin által alakított Horváth Attila, a
vidéki város polgármestere konkrét személy-e vagy
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sem. Sôt továbbmennék: azon túl, hogy a színházcsi-
nálók nyilván a történetesen hatalmon levôk froclizá-
sát érzik szükségesnek (számomra ezért is érthetet-
len, miért kérik számon Pintér Bélán, hogy ezzel,
nem pedig azzal a személlyel foglalkozik), nem tulaj-
donítanék mindent elsöprô jelentôséget annak sem,
hogy a fôszereplô politikus jobboldali. Igaz, van az elô-
adásban egy frappáns, a homofóbiáról szóló jelenet és
egy részeg kirohanás a nôk emancipációja ellen, de a
nô mint takarítóállat-elv hangoztatása, bár elfogadott,
még ebben a körben is kicsit ciki. Ráadásul jobban
meggondolva a mai magyarországi politikai pártok
között elsôsorban a hangoztatott elvek között vannak
igazán lényeges különbségek az efféle kérdésekben.
A gyakorlat: bôven akad macsó politikus az ellenzéki
oldalon is. 

A bajnok középpontjában az a velejéig hipokrata
közeg van, amelyben a Hatalommal Rendelkezô,
Karrierje Csúcsán Levô Férfi él. A sikert sikerre hal-
mozó, a feddhetetlenség látszatát fenntartó polgár-
mester, aki valójában fûvel-fával lefekszik, alkohol és
drog segítségével vezeti le a stresszt, és abban látja ki-
merülni családapai kötelességét, hogy kacsalábon
forgó palotát építtet a feleségének és a kisfiának. (Az
ôt játszó Nagy Ervin nem egyszerûsíti le ezt az alakot:
játéka teret hagy annak az értelmezésnek is, hogy
Horváth Attila a saját maga által felépített világ, saját
maga hatalmának ûzött vadja.) A felesége, Margit
Rezes Judit alakításában intelligens, szép és izgalmas
nô, aki képtelen a saját életét élni. Elnyomó kapcso-
latban él, még a Mini Morrist sem vezetheti. Szenved
és tûr, egy ideje már csak a kisfia kedvéért. Magányos
révedezései és a pohár töltögetése közben lélegzik fel.
Felragyog és kivirul, ha feltûnik a szerelme. Jordán
Adél Julcsija autonóm nôvé küzdötte, azaz kickbo-
xozta magát, a falka tagjaként jelenik meg a színpa-
don, de rögtön lerí róla a kívülállás és az elhatároló-
dás. Bezerédi Zoltán Józsija igazi szürke eminenciás:
törleszkedik a hatalomhoz, de olyan a fellépése, hogy
bizonyos pillanatokban minden, de minden rajta
múlik. Rutinosan adja be a nyugtató injekciót
Attilának, ebbôl is látszik, hogy a polgármester nem
most elôször változott vadállattá. Ildi (Pálmai Anna)
úgy veti be magát dögös szeretôként, mintha az élete
múlna rajta, és bármit is mond, feleség akar lenni.
Sanyi és Laci (Elek Ferenc és Rajkai Zoltán) csavarok
a nagy gépezetben, saját életük nekik sincs, még be-
szélgetni sem tudnak.
Így aztán nem is annyira a történet, a nagyon konk-

rét politikai utalások és aljasságok (bár néhány dolog
erôsen felsejlik, például a híres Obersovszky
Péter–Schmitt Pál-interjú), hanem inkább ennek a
miliônek a bemutatása, kibontása, nyelvezetének
megtalálása nyûgözi le és nevetteti meg a nézôt.
Szinte tobzódunk az ürességre, hazugságra, bunkó-
ságra épülô politikai rendszer, a felsô tízezer közer-
kölcsének és közállapotának feltárásában. Például
ahogy a kokótól kigyullad a fény az elcsigázott polgár-
mester agyában és a színpadon. Ahogy tényleg forog
a kacsalábon forgó palota. Vagy ahogy mindenki
együtt zengi a gyôzelmi éneket: Békében élhet a város
tovább! Az elôadás legvégén – mert odáig a nevetés
dominál – sem amiatt szomorodunk el, ami megtör-
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tént, hanem amiatt, ami nem. Vannak választások
(mindenféle értelemben), vannak fordulópontok, de
aztán mégsem történik semmi – az ember életében,
és az országban sem. Hollandia Hollandia,
Verôcsény meg Verôcsény marad. 
A humor másik forrása természetesen az opera-

forma és -klisék. Pintér és Kéménczy Antal nemcsak
A köpeny címû operát használta fel A bajnokhoz,
hanem más Puccini-mûvek ismert, televíziós tehet-
ségkutatókban is fogyasztható áriáit. Az énekbeszéd
még jobban kidomborítja az elhangzott mondatok ba-
nalitását (például: „Lefekvés elôtt mindenképp vegyél
be egy Quarelint!”), különösen vicces az, amikor
Attila – ahogy az operahôsök – hangosan gondolkod-
va kutakodik Margit telefonjában, és eszeli ki a csel-
szövés részleteit: „Gyerünk vissza a fômenübe!
Nézzük az üzeneteket!”)
Tragikusan humoros az a jelenet is, amelyben Jóska

és Sanyi a látszat látszatának a látszatát is igyekeznek
elkerülni annak, hogy köztük homoszexuális kapcso-
lat lenne. Amilyen bárgyú és természetellenes a tilta-
kozásuk (még attól is zavarba jönnek, hogy az egyikük

megveregeti a másik hátát), olyan szép és magától ér-
tetôdô a szerelem Margit és Julcsi között. Az izzás és
a gyengéd megértés egyaránt fontos része a kapcsola-
tuknak. Tökéletes összhang van közöttük – ezt jól ki-
fejezi a duett, amit közösen énekelnek. És azt hiszem,
hogy ez A bajnok egyik nagy dobása: hogy a kapcsola-
tuk elsôsorban szerelem, és csak másodsorban leszbi-
kus. Hogy nem az egzotikum és a külsôségek, hanem
az egymásra találás a lényeges: két ember összeka-
paszkodása ebben a szörnyû, elnyomó közegben.
Pintér Béla színháza ilyen: ha opera is meg vicces

is, ha kabaré is meg melodráma is, ha jobboldali poli-
tikus a fôszereplôje meg nem is, az biztos, hogy min-
den ízében emberi. 

Hol? Katona József Színház
Mi? A bajnok – Giacomo Puccini mûveinek felhasználásával

írta Pintér Béla.
Kik? Rezes Judit, Nagy Ervin, Jordán Adél, Bezerédi Zoltán,

Pálmai Anna, Elek Ferenc, Rajkai Zoltán. 
Díszlet: Khell Zsolt. Jelmez: Benedek Mari. Dramaturg:

Enyedi Éva. Zenei vezetô, zongora: Kéménczy Antal. Rendezô:
Pintér Béla.
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Miklós Melánia

Küzdelem
a nagyszínpaddal
D O N  q U I J O T E  VO L T A M  –  B A RT Ó K  K A M A R A S Z Í N H Á Z

É S  M Ű VÉ S Z E T E K  H Á Z A ,  D U N A Ú J VÁ R OS

egymegi Máté elsô nagyszínpadi rendezése át-
gondolt, „agyas” elôadás, egyben ígéretes gene-
rációs indulás, még ha a hat alkalom utáni

gyors levételérôl szóló hír ennek látszólag ellent is
mond. Hogy a vállaltan formabontónak szánt Don
Quijote-adaptáció miért nem találkozott a dunaújváro-
si nézôk elvárásaival, amire mind a színház hivatalos,
mind az alkotók önigazoló indoklása hivatkozik, sok-
kal inkább társadalmi, szociológiai, szocializációs,
marketing- és kultúrpolitikai kérdés, semmint mûvé-
szeti. Ilyetén azonban egyáltalán nem elhanyagolható
tényezô, sôt mi több: a véletlenek játéka folytán (bár
tudjuk, hogy véletlenek nincsenek) kivételként erôsíti
a szabályt. Azaz a rögvaló ezúttal olyan „szerencsés”
módon szólt bele a színházi fikció valóságába, hogy
egyrészt továbbírta a Don Quijote-metaforát, más-
részt az elôadást a legendaképzés részévé tette, még
ha ez sovány vigasz is azok számára, akik létrehozták.
Célszerû azonban a helyi értékén kezelnünk a Don

Quijote voltam címû színpadi munkát, és a külsô kö-
rülményekbôl adódó ellehetetlenítését „csupán” a
metafikciós keret részének tekinteni. Persze nincs
könnyû dolgunk, hiszen az alkotók maguk is mind-
végig a „hol a színpad, kint-e vagy bent” kérdését te-
matizálják, ami egyáltalán nem szokatlan az újkori,
(poszt)modern regény ôsmûvének tartott Cervantes-
mû színpadra állításakor. Az írásra, a befogadásra, va-
lamint a nyelvre és a formára is reflektáló XVII. szá-
zad eleji lovagregény-paródia a világirodalom egyik
legnépszerûbb klasszikusa, már ami az ismertségét
és feldolgozásainak számát illeti. Az adaptációk rend-
szerint és elôszeretettel élnek az író színpadi alakként
való szerepeltetésének dramaturgiai eszközével és a
keretezéssel. (Gondoljunk például Dale Wassermann
1959-es Én, Don Quijote címû tévéfilmjére vagy a be-
lôle készült nagy sikerû La Mancha lovagja musicalre
Mitch Leigh zenéjével, amely a hatvanas évek köze-
pén robbant be a Broadwayre, és öt Tony-díjat is el-
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