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rendezôi képesítéséhez és tavaly megszerzett diplo-
májához hûen, valamint az elôzô rendezéseibôl, a du-
naújvárosi Amphitryon- és a Szkénében játszott
Kohlhaas-elôadásokból – megismert módon komplex
színházi nyelvet teremt, ahol minden színpadi jelzés-
nek jelentésképzô szerepe van. Nagy, tiszta és üres te-
rekben hoz létre, karakteres és látványos képeket, ze-
nével, fénnyel, füsttel, többfunkciós díszlettel, hang-
és mechanikai effektusokkal hatásos atmoszférákat.
Jók a jelenetek közötti átkötések és hangulatváltások.
Elôadásának világa fémes, sötét tónusú, fenyegetô és
fizikai nehézségekkel terhelt (a koreografált mozgá-
sok ellenére is sokszor erôs a színészek iránti aggo-
dalmunk). Mindezt azonban rengeteg humor oldja:
játék a nyelvvel, a színházi meta-helyzettel, magával a
történettel, a magasztos és a hétköznapi egymásba
tükröztetésével; noha az önreflexív humorizálásban
néhol elveti a sulykot (erôltetett például az
ügyelô–Dulcinea párhuzam, aki nem mellesleg a
színház mûvészeti vezetôjének hangján beszél a hí-
vóban, és szól bele egynél többször az eseményekbe).
A rendkívüli terjedelmû regénybôl a rendezôi koncep-

ciót kiválóan szolgáló színpadi szöveg, amelyet
Cervantes mûve és Maros András változata alapján
Gábor Sára írt, néhány jól ismert Don Quijote-i történet-
foszlányt idéz csak meg. Emellett kifordítja a kanonizált
olvasatokat, és keveri a nyelvi regisztereket: közhelyeket,
közmondásokat, nyelvi poénokat, vicceket, rögtönzött-
nek ható dalszövegeket, színházi szlenget és hétköznapi
(például párkapcsolati) problémákat helyez el remek íz-
léssel és ritmusban az elôadás szövetében. Amelynek
motorját dramaturgiailag és a színházi gépezet tekinteté-
ben is a hôs megjelenése indítja be: a színész, aki Don
Quijoténak képzeli magát. Az elôadás egyik legérzéke-
nyebben kidolgozott folyamata, ahogyan a közösség (a
többi színész) erre a helyzetre reagál, és felvéve szerepét
beszáll a játékba, majd a végén ugyanígy kilép, hogy visz-
szavezesse megfáradt hôsét a valóságba. A csapat nem-

csak ezekben a részekben dolgozik nagyszerûen, az el-
múlt években valódi társulattá fejlôdött. (Nemcsak Kiss
Attila ért a szemünk elôtt formátumos „Don Quijotévá”,
hanem mindenki jelentôs színészi utat járt be, kiváló
összhangban a vendégmûvészekkel, vendégrendezôk-
kel.) A játék fikciós terében azonban hiányérzetünk
támad, a Don Quijote-i történet sûrûjében (az elôadás
közepén) egy kicsit elveszünk. Mintha a beavatottság fik-
ciója nem segítené eléggé képzeletünk teremtôerejét, és
nem csillapítaná vágyunkat a spanyol életérzés, az élet-
igenlés és a romantikus kalandok iránt.
Közben többszörösen exponált utalásokkal hala-

dunk a vég felé. A rendezô szeretne valamit kipróbál-
ni, halljuk az elején, majd kiderül, hogy az elôadás-
nak nincs is megírva a vége. A mû többszörösen is
nyitott, hiszen nem tudjuk meg a Tükörlovaggal mint
a bennünk rejlô, titokzatos énnel való küzdelem ki-
menetelét, és a levegôben marad a rendezô nekünk
szegezett kérdése is: hogy ki lehet ma Don Quijote. A
felmutatott szövegpéldányban mi tükrözôdünk, és a
válasz, amelyet személy szerint nekünk kell megfo-
galmaznunk. S noha Hegymegi pimasz és bátor gesz-
tusként belekódolta elôadásába a bukás tényét, for-
mabontó küzdelme a befogadói közeg nyitottságára
és a szabad alkotás lehetôségeire vonatkozó kísérlet-
ként mégiscsak „sikeres” kórképet ad. Aki azonban
egyszer már kipróbálta, hogy milyen ezen az úton
járni, és Don Quijote volt, az Don Quijote is marad,
nagyszínpadon innen és kôszínházon túl. S hogy mit
kívánunk hozzá? Kitartást, társakat, lehetôséget.

Hol? Bartók Kamaraszínház és Mûvészetek Háza,
Dunaújváros
Mi? Don Quijote voltam – Cervantes regénye és Maros

András szövege alapján írta Gábor Sára
Kik? Jankovics Péter, Végh Zsolt, Tôkés Nikoletta, Lapis

Erika, Gasparik Gábor, Fritz Attila, Kiss Attila, Horváth István. 
Díszlet: Fekete Anna. Jelmez: Kálmán Eszter. Zenei mun-

katárs: Jankovics Péter. Konzulens: Kárpáti Pál, Dubai Péter.
Dramaturg: Gábor Sára e. h. Rendezô: Hegymegi Máté.
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Varga Anikó

Ultrák a jógaszőnyegen
D O N G Ó  –  T R A F Ó K L U B

k2 Színház új elôadásának munkafolyamatáról
megjelent beharangozók rendre több címet
(Magyar–román; Ustawka; Dongó) és inspiráci-

ós forrást jelöltek meg. Ezeket az alkotói bizonytalan-
ság kevésbé kecsegtetô jeleként is érthette a hagyo-
mányos színházon edzett olvasó, miközben a formá-
lódási folyamat nyitottsága az improvizációs
munkamódszer lényegi jellemzôjét tükrözi – maradt
hát a kíváncsi várakozás, hogy a fociultrák világáról

szóló elôadásban miként találkozik a szervezett
bunyó az Amphitryon-mítosszal.
Kárpáti Péter impró alapú színházától persze távol

áll a környezetfestô hajlam vagy a tényszerû, doku-
mentarista hajlandóság: a Benkó Bence–Fábián Péter
párossal és a k2 színészeivel közösen jegyzett elô-
adásra beülô nézônek kár is olyan elvárásokkal ter-
helnie magát, hogy a mindennapi normalitás és a
színházi székek kényelmébôl betekintést kap az ult-
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rák agresszióval teli szubkultúrájába. Ha Kárpátia-elô-
adásokon formálódott várakozásaink lehetnek, azok
inkább jelenségek, motívumok és mechanizmusok
felmutatására vonatkoznak: a székbôl nézve viszont
meglepô, hogy a téma adta agressziót sem igazán
boncolgatja a Dongó. Kicsit pont az ellenkezôje törté-
nik mindennek, amire számítani lehet: a Trafó Klub
színpadán-tatamiján megjelenô csapat amolyan min-
dennapian szedett-vedett, ám lelkes (belelkesülô) tár-
saság, nem félelmetes verekedôbrigád. Hobbizenekar
is lehetnének, akik a lepusztult pincében egy fitneszó-
ra és egy baba–mama-jóga közti idôprésben élik meg a
kreativitás minden kínját, saját elnevezésükön izzadva.
Mégis, nem esetleges a téma: több elemében az ult-

rák szokásait – a totemtárgyak, csatakiáltások, a szur-
kolási ceremónia kisszínházának megrendezése, a
szotyihéjjal egy ütemben röpködô zsidózás-káromko-
dás, de még a kabalakutya tekintetében is – pontosan,
bár végig a játék idézôjelei közt emeli be az elôadás,
amely pár nagyobb jelenetre? helyzetre? van felfûzve.
Nehéz megragadni, ezek mirôl szólnak, túl azon, hogy
a sivár edzôtermi unalom átfordul a lassan begyûlô
tagok ötletelésébe; hogy megjelenik egy szimpatizáns
lány, aki fekete uniformisokat hoz, majd a vezér távol-
ságtartó csaja; hogy látjuk a szurkolást és a vesztes
meccset követô ivászatot-évôdést, amirôl hiányzik a
csapatfônök, bár a levegôben lóg egy ustawka (elôre le-
beszélt szurkolói harc) kihívása; hogy felbukkan a ba-
rátnô, akit megudvarol az egyik tag. Ugyanis termé-
szetéhez tartozik ennek a színházi látásmódnak, hogy
nem jelenetszerûen konstruál, azaz nem a történetet,
annak feszességét tartja szem elôtt – aminek paradox
módon mégsem valami eseménytelenség vagy feszült-
séghiány a következménye, bár a fordulatok, a helyze-
tek alján megbújó és kipattanó konfliktusok mintha
mindig visszafogottan, rejtetten vagy a színházi játék-
téren kívül történnének meg, és a nézônek már csak
az indulatos reakciókból, a következményekbôl, az el-
csattanó pofonokból lehetne olvasnia. Nem annyira
azt, ami tényszerûen történt vagy történhetett – ez a
dramaturgiai irányítottság ugyanis nem feltétlenül egy
töredékeiben maradt történet ilyen jellegû kiegészíté-
sét célozza a nézôi képzelet által végzett oknyomozás-
sal. Hanem ezeken a réseken/hiányokon keresztül azt
állítja elénk, illetve annak a mûködését, ahogyan az
(arche)tipikus helyzetek – köztük a nagy, mitologikus,

megformált történetekbôl ismertek, mint a csábítás
Amphitryon-sztorira vagy a vesztes csatába indulás
Perzsákra még ha távolról utaló mozzanatai is – egy-
szer csak felbukkannak a mindennapiság kulisszái
közt, egy városszéli alagsorban, fuvarozók és munka-
nélküliek életében. Voltaképp azt, ahogy az egyetemes
tragédia képes megtörténni egy zuhanyozás és bevá-
sárlás közt. 
A k2 igazán izgalmas elôadást hozott össze a

Trafóban, ennek legfontosabb eszköze, mondhatni,
mindene a színészi játék. Borsányi Dániel higgadt,
megfontolt, majd a vesztes apátiából a féltékenység
útján kitörô csapatvezért játszik, míg Domokos Zsolt
másodembere végig jelen van, az ügyet kis ingások-
kal, de töretlenül szolgálja. Viktor Balázs nyugodt, a
kemény magtól kívül állóbb, megfoghatatlanabb,
szemlélôdô alakja talán nem véletlen, hogy épp Piti
Emôkének a csapathoz fenntartásokkal közelítô ba-
rátnô-figurájához kerül közel. Boros Anna belevaló, a
buli közepében tomboló, kissé közönséges drukkerlá-
nyát Rózsa Krisztián tûzlelkes, sziporkázó mindene-
se, ezerrel szervezô intézôje hozza be a csapatba,
hogy ô maga a döntô pillanatban eltûnjön, mint a
huzat. Horváth Szabolcs furcsa, egy, a kutya és
ember, nô és férfinem közti pólusok skáláján járkáló,
világokat és fikciós réteget összekötô vicces karakter,
nagy mozgatója az elôadásnak. Ôk, ezek a karakterek,
habitusok alkotják meg a szurkolói team erôterét.
Mert mirôl szól végül a Dongó? Arról, hogy miként

mûködik egy bármiféle kisközösség, baráti társaság,
amit valami – közös ügy, elképzelés, indulat, vágy –
összetart; milyen konfliktusok mentén sûrûsödik be,
vetôdik szét? Miközben az utolsó jelenet – amiben a
szinte semmibôl visszatérô csapatvezér a kápóval ket-
tesben készül fel az esélytelen küzdelemre, szívszorí-
tóan ironikus bénázás és elszántság közepette teker-
getve a gézt a csuklójukra – a szeretet-kötôdések már-
már végtelenített játszmájaként mutatja az elszakadni
képtelen aggódók – kidobott barátnô, kutya, kiutált
csapattárs – két erô közt ôrlôdô visszatérését. Ez szé-
pen, finoman, legyen szó ultrákról, de életmetafori-
kus. Mindehhez hozzátenném, hogy az elôttem ülô
három Fradi-drukker – akik a téma értô közönsége-
ként átestek a kortárs színházi formanyelv okozta tra-
umán, a kimenekülési szándékot végül maradásra vál-
tották, és akik a mérkôzés jelenetében bejátszott köz-
vetítés alatt habozás nélkül éljenezték meg üvöltve a
Fradi gyôzelmét, valamint akiknek a fújolásából általá-
nos szakmai szokásként tévesen arra következtettem,
mikor az orruk elé csaptak egy lila cápás sálat, hogy
kulttárgyakkal ezekben a körökben nem így bánnak,
jóllehet csak az UTE-lilát nem tudták elviselni – vélhe-
tôen egész más szemszögbôl nézte mindezt. De hát a
nézô mindig saját maga nézôje is egyben – ez a fajta
színház pedig ennek a lehetôségét erôsen kínálja.

Hol? Trafó Klub
Mi? Dongó – Az elôadás a színészek improvizációi alapján

készült. Néha a körmükre néztek: Kárpáti Péter, Benkó Bence
és Fábián Péter.
Kik? Boros Anna, Borsányi Dániel, Domokos Zsolt, Horváth

Szabolcs, Piti Emôke, Rózsa Krisztián, Viktor Balázs. 
Látvány: Jeli Sára Luca. Produkciós vezetô: Erdélyi Adrienn.

Dramaturgasszisztens: Szász Hanna.
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