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„2015 tavaszán Máté Gábor felkért, hogy rendezzek a Katona József
Színházban. Gondolkodási időt kértem. Már afelé hajlottam, hogy fájdalommal bár, de nemet mondok, amikor egy este otthon az erkélyen épp
Puccini A köpeny című operáját hallgattam újra, és egyszercsak beugrott
a megoldás.
A darab a Szajna parton játszódik valamikor a huszadik század elején egy
halászbárkán. Egy hajóskapitány megöli az egyik rakodómunkást, mert rájön, hogy a férfi a felesége szeretője.
Azon a bizonyos estén ott, az erkélyen eszembe jutott, hogyan lehetne átírni, hogy meghökkentően eredetivé, maivá váljon a mű. Elvállaltam a felkérést.
Nem ismertem a magyar változatot, Puccini operáját mindig olasz nyelven
hallottam, így semmi sem kötött, könnyedén be tudtam helyettesíteni az
általam kitalált figurákat és helyzeteket. Később a magyar szöveget olvasva, teljesen egyértelművé vált számomra, hogy egyetlen mondatot sem
akarok megtartani az eredetiből. Mivel a karaktereket, a helyszínt és a kort
is gyökeresen megváltoztattam, a nyelvezet is ennek megfelelően alakult.
A fennkölt zene és a profán tartalom kontrasztja szinte állandó humorforrást jelent, ugyanakkor a megrendítő mozzanatok is átélhetőbbek a természetes megszólalásoknak, gesztusoknak köszönhetően.
Mivel Puccini műve a Triptichon része (a Gianni Schicchi és az Angelica nővér
mellett) időtartama csupán negyvenöt perc, még egy egyfelvonásos darabhoz képest is túl rövid. Szerencsére hamar megtaláltam azokat a pontokat, ahol a cselekményt ki lehetett bővíteni. A bővítményekhez Puccini
más operáiból ollóztam ki, illetve írtam át részleteket, (Pillangókisasszony,
Tosca, Turandot, Gianni Schicchi) és a darabnak A Bajnok címet adtam.”
Pintér Béla
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Puccini 1913-ban keltezett levelében ír először Didier Gold művéről, a La
Houppelande című grand guignolról, melyet 1912-ben látott Párizsban.
Egyik legfontosabb szerzőtársa, Illica figyelmét hívja fel a darabra, majd
később több fiatal drámaírónak is elküldi a francia szövegkönyvet. Végül
a drámaíró és újságíró Adami vállalja el a munkát. Adami saját bevallása
szerint egy hét alatt elkészítette a libretto első változatát Puccini utasításainak megfelelően. A mű befejezése, más munkák miatt, mégis 1916
novemberéig várat magára.
A véres horrortörténet szenvedélyességét, feszültségét megtartották,
ugyanakkor hétköznapibbá és ezáltal átélhetőbbé tették a tragédiát. A
szereplők motivációit alaposabban kidolgozták. Az eredeti kettőből csupán egy, a főhős által elkövetett gyilkosság maradt meg. A párizsi, külvárosi környezetet megtartva nagyobb hangúlyt adtak a Szajna örvénylő,
misztikus jelenlétének. Puccini a munka során még a darabban használt
párizsi argó olasz megfelelőjének kidolgozását is tervbe vette.
Korának nézőihez szólt korabeli drámai történettel, korabeli nyelvezettel.
Ezen az úton halad tovább majd száz év elteltével 2016-ban a Katona
József Színház Társulata Pintér Béla irányításával.
A szereplők kortársaink, a nyelvezet a miénk, az alaphelyzet, az érzések
és a zene örökérvényű.
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NAGY
ERVIN
„Nagyon tudja,
hogy mit akar,
de nem érzem,
hogy rab vagyok”
TEKINTSE MEG INTERJÚNKAT NAGY ERVINNEL! 
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REZES
JUDIT
„A játékunk és a zene is
hozzátesz ahhoz, hogy
egy nagyon szép szerelmi
történet jöjjön létre”

TEKINTSE MEG INTERJÚNKAT REZES JUDITTAL! 
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JORDÁN
ADÉL
„Nevetek
és sírok is egy próba alatt;
szerintem a nézők is
ezt fogják tenni”

TEKINTSE MEG INTERJÚNKAT JORDÁN ADÉLLAL! 
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PÁLMAI
ANNA
„A partnereimet olyannak
látom, mint még soha [...]
Úgy fog nekem meg
maradni, mint egy
Mars-expedíció”
TEKINTSE MEG INTERJÚNKAT PÁLMAI ANNÁVAL! 
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BEZERÉDI
ZOLTÁN
„Van egy tudásunk arról,
hogy milyen egy opera.
Ehhez képest itt nagyon
könnyedén vannak ezek
a határok átjárva”
TEKINTSE MEG INTERJÚNKAT BEZERÉDI ZOLTÁNNAL! 
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ELEK
FERENC
„Az egészet a humor
és tragikum övezi [...]
és nagyon jó, hogy láttam
Pintér Bélát dolgozni”

TEKINTSE MEG INTERJÚNKAT ELEK FERENCCEL! 
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RAJKAI
ZOLTÁN
„Teljesen új terep,
nagyon sok
az izgalmas felfedezés[...]
Nagyon nagy kihívás
és közelebb hozza
az opera világát”
TEKINTSE MEG INTERJÚNKAT RAJKAI ZOLTÁNNAL! 
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