
semmit sem vett észre. Shakespeare-t
várta, s csak a darab eredeti szövegére
figyelt. Ha most az egész szöveget át-
írjuk, mégpedig akusztikailag és hangu-
latilag helyesen, akkor persze mindenki
tudja, hogy nem Shakespeare-ről van szó,
a paródia nyilvánvaló, de olyan paródia
keletkezik, melynek hangulata nagyon is
az eredetihez hasonlít. Ezért játék min-
denekelőtt a színpadi játék; játék, és
mindenki - akár akar, akár nem - oda fog
figyelni.

Tehát Darvas estjének az a legfőbb
tanulsága, hogy kétféle játék létezik. Az
egyik, ahol becsapják az embereket - ez
nem színészi játék. Ez közönséges játék,
ez bűvészet, ez szemfényvesztés -
magyarán azt mondhatnám: kitolás. Vi-
szont a színészi játék az az, amire vára-
kozunk. S éppen itt a meglepő, azt kaptuk,
amit vártunk, csak annak is a kvin-
tesszenciáját. Ha Darvasnál Becket talál-
kozik a királyával, lovon (széken) ülve,
akkor nem az a meglepő, hogy két sze-
replőt kapunk, hanem az, hogy ez a két
szereplő illetve a két szereplő szemben-
állása olyan éles, hogy szinte szellemi pár-
bajt folytatnak egymással - Darvas
Darvassal. Darvas ugyanis felismeri, hogy
létezik egy éppen ilyen ellentét, ahol az
éppen ilyenen legalább akkora hangsúly
van, mint az ellentéten. Az éppen ilyen
annyit jelent, hogy az ellentét mögött
közös gyökér, közös élményvilág van, s
ezért minden hang egész pontosan talál
célba - a másik gondolatába, és a labda
azonnal visszarepül a célba illetve a
cselekményfolyamatba.

Ezen az estén sem láttuk az elidegení-
tési effektus semmi nyomát. De mindenütt
ott volt azáltal, hogy Darvasnak
folytonosan van egy kontrollja az alakjai
fölött. A zsebkendő megjeleníti Popriscsin
szerelmének történetét - ha ugyan
történetnek lehet ezt nevezni, de az,
ahogyan a zsebkendő mozog Darvas
kezében, már ennek a történetnek rend-
kívül finoman ironikus ábrázolása is.

Régi szerepek tehát újraélednek, s
bizonyos, hogy az ilyen összefoglalás a
nézőket régi nagy sikerekre is emlékezteti.
A Becket-monológ mögül előbújik a
Becket-történet, a Popriscsin-részletek
mögül az Egy őrült naplója, s Darvas ma-
gatartása mögül a rendkívül értelmes és
mindent elsajátító, megtanuló s kritikusan
továbbfejlesztő színész. Darvasba nem
szerelmes a színpad, Darvas ugyanis
értelemmel maga alá gyűri a színpadot, és
már színpad nincs is. Van egy ember
szmokingban, zsebkendővel, vivőerejű

énekhanggal - igazi sanzonistaként -, és
igazi előadóként, aki előad a színészetről.
Az újabb „ikertestvér" itt jelenik meg az
egészben, ahogyan egyszer ott volt a
szónál és a főmotívumnál, most
eluralkodik az egész estén: az előadó elvált
a színésztől, pedig a színészetről adott elő,
s ugyanaz lett, mint a színész, mert a
színészetről adott elő.

A „Korona" műsorai tehát ilyen telje-
sítményekre épülnek. De ehhez a telje-
sítményhez, illetve ezek alapjához nem
csupán az járul hozzá, hogy Mikes Lilla
hallatlan ízléssel bevezeti, és utána hagyja
szinte szabadon kibontakozni Darvas és
Ruttkai művészi egyéniségét, hogy ezt
időnként előre lendíti, hogy vállalja a
hálátlannak tűnő háttérszerepet, és saját
szereplésével hozzá tud idomulni az est
alaphangulatához, hanem más is történik.
Mikes Lilla tudniillik felismeri az egyes
művészek speciális lehetőségeit, és nem
dramaturg általában, hanem dramaturggá
tud lenni egy bizonyos művészi képesség
számára. Mégpedig különböző művészi
képességek számára.

Innen fakad a látszólagos exkluzivitás
titka is. A „Korona" ugyanis minden
feltételt megad ahhoz, hogy műhely-
munka jöjjön létre, a művészek valami
olyasmit tudjanak megmutatni, amit más-
hol legfeljebb csak sejtünk. Műhelymunka
ez a „Korona" számára, de az egész ország
számára is, ahova a műsorokat elviszik - s
végül is a magyar színművészet számára.

MIHÁLYI GÁBOR

Übü király, az avantgarde
klasszikusa?

Jarry Übü királya az abszurd dráma és
színház őseként él tudatunkban. Valójá-
ban az 1896. decemberi ősbemutatóra a
L'Oeuvre-ben, Lugné-Poe színházában
úgy tekinthetünk vissza, mint a modern
dráma és színház avantgarde törekvései-
nek a kezdetére. Ez volt a start. Az első
zászlóbontás. Jarry mögött természetesen
még nem a művészetromboló, pol-
gárpukkasztó dadaisták, hanem a finom
lelki rezdülések, árnyalatok, sejtelmek
költői, a szimbolisták sorakoztak fel. Jarry
Mallarmé köréhez tartozott, a
szimbolisták folyóirata és kiadója, a
Mercure de France jelentette meg még a
bemutatót megelőzően az Übüt, a szim-
bolista költők védelmezték a botrányba
fulladó előadásokon közbekiáltásaikkal,
tapsaikkal Jarry művét a konzervatívok
felháborodott üvöltözéseivel, tiltakozá-
saival szemben. Akkora volt a botrány,
hogy az Übüt mindössze kétszer lehetett
előadni, pedig a címszerepet az akkor már
színészként elismert Firmin Gémier
játszotta. A L'Echo de Paris színikriti-
kusát, aki a bemutató előtt és után is
lelkesen méltatta az Übüt, a botrányt
követően azonnali hatállyal elbocsátották
állásából. A színházi vihart, felháborodást
nem pusztán a r-betűvel merdre-re
szelídített (magyar fordításban szahar) szó
kimondása okozta, hanem az egész darab
és a hozzá illő előadás is. A közönség
nagy többsége úgy érezte, mintha a
templomban istentisztelet helyett részeg
dorbézolás fogadná.

A L'Ouevre-t az akkori Párizs szellemi
elitje töltötte meg, a jelenlevők többsége
mégsem tudta elfogadni, hogy ez az
alantas humorú diáktréfának tetsző ko-
média magasrendű irodalom, komolyan
vehető színház lenne. Ízléstelen diáktré-
fának hitték, amely még arra sem való,
hogy diákok egymás közt eljátsszák egy
tanáraikat kifigurázó iskolai kabaré-
előadásban. (Első változatában az Übü
valóban egy tanárkigúnyoló komédiának
készült, amelyet Jarry egy barátjának kis
bábszínházában mutattak be még a
Rennes-ben töltött diákéveik idején.) Ne
felejtsük, az Übü király színrevitelének
idején az ifjabbik Dumas és Augier



szigorú polgári erkölcsöt követelő darabjai
jelentették a dráma és színház csúcsát,
lbsen, Hauptmann, Maeterlinck, Strindberg
és Oscar Wilde számítottak modernnek, és
a Théátre Libre, Antoine naturalista
színháza már olyan merésznek tűnt, hogy
csak a színházi élet perifériáján létezhetett,
amatőr színházként. Ehhez képest a
pszichológiai realizmust, naturalizmust,
sőt még Shakespeare-t is kigúnyoló,
parodizáló Übü király forma-bontása
valóban bombaként robbant. A diáktréfa
hangnemében kezelt Shakespeare-paródia
az irodalmi színház arcul csapása volt - az
első kihívás. Jarry Shakespeare szent
szövegét tette nevetségessé. Az Übü
ellenzői úgy vélték, a L'Ouevre
produkciója szembeköpése mindannak,
amit irodalomnak, drámának, színháznak
tartanak.

Az Übü király irodalmi értékéről még a
szimbolisták táborában is megoszlottak a
vélemények. Mindenekelőtt azt ismerték
fel, hogy jarry Übü papa figurájában a
Gargantuákkal, Pons bácsikkal, Homais
patikusokkal, Buvard és Pécuchet-kel
egyenlő rangú, halhatatlan alakot teremtett.
Változnak az idők. Ma már ki vitatná,
hogy az Übü király irodalom? Jékely
Zoltán, az eredetivel vetélkedő bravúros
fordításában meg különösen az.
Kétségtelen azonban, hogy a színház
évtizedeken át nem tudott mit kezdeni
Jarry darabjával. Csak az első világháborút
követő avantgarde hullám fedezte fel újra a
polgárpukkasztó Jarryt: tudunk az Übü
1922-es felújításáról. Aztán az avantgarde
bukásával, a diktátorok, Mussolinik,
Hitlerek hatalomra kerülésével megint
évtizedeken át lekerült a színlapokról az
übüket, az übüséget le-leplező komédia.
Csak az ötvenes-hatvanas évek új
avantgarde hulláma, a modern világ
képtelensége ellen hadakozó abszurd
dráma ültette aztán vissza Übüt az őt
megillető színpadi trónusra.

Ez az immár lezárult periódus két nagy
Übü-előadás emlékét őrzi, jean Vilar 195
8-as rendezését, Georges Wilsonnal a
főszerepben és a cseh Grossmanét
Prágában. Azonban egyik rendezés sem
csak a magyarul is megjelent Übü királyt
vitte színre, hanem egy adaptációt, amely
felhasználta az Übü házaspár további
kalandjait tartalmazó egyéb Jarry-dara-
bokat is. Ezek fényében Übü alakja
visszafelé is módosul, már nem pusztán a
kispolgári bűnök, aljasságok megtes-
tesítője, hanem valamiféle anarchista
lázadó lesz, mindenfajta társadalmi rend és
kötöttség ősellensége, Brecht Baaljának

A kezdőjelenet Jarry Übü királyának pécsi előadásából. Pásztor Erzsi (Übü mama)
és Huszár László (Übü papa)

előképe, a squarek ellen lázadó hippy.*
Az avantgarde dráma és színház az

Übü ősbemutatója óta eljutott az írói
tartalom redukciójának és a művészi forma
felbontásának végső határáig. Beckett
egyik újabb darabjában, az Akkorban már
csak egy arc, egy száj monológja tölti be az
egyébként üres színpadot, a
happeningekben és Grotowski legújabb
kísérleteiben már végképp fölöslegessé vált
az írói szöveg, sőt a színész és a szín-ház
is. Már az is kérdésessé vált, hogy még
egyáltalán színházművészetnek tekinthető-
e, amit látunk, amiben részt veszünk. Vagy
inkább képzőművészet, esetleg
pszichoterápia?

Közismert tény, hogy Magyarországra az
avantgarde-nak a húszas, majd az ötvenes-
hatvanas években is csak az utó-rezgései
jutottak el. Jól jellemzi ezt az Übü király
eddigi hazai előadásainak a története is.
Nagyszínházban egy alkalommal láthattuk,
a belgrádi Atelje szín-
ház budapesti vendégjátékán egy eléggé
unalmasnak tetsző, akadémikus
rendezésben. Bemutatták az Übüt a
főiskolások is, ők a komédia bohózati,
diáktréfa jel-legét hangsúlyozták. Tudunk a
tatabá-

* Jarryról és az Übü király előadásainak
történetéről Bajomi Lázár Endre gondosan
dokumentált cikke olvasható a SZÍNHÁZ
1976. novemberi számában. De nemcsak
azért vállaljuk az esetleges ismétlés kockáza-
tát, mert nem várhatjuk olvasóinktól, hogy
megkeressék a SZÍNHÁZ régebbi számát,
hanem azért is, mert az előtörténet és a jelen
összevetésében szükségét éreztük, hogy
rámutassunk olyan összefüggésekre,
amelyek kulcsot adnak a pécsi előadás
megértéséhez.

nyal Bányász Színház tehetséges ama-
tőrjeinek Übü királyáról is. Azonban,
nyolcvan év után csak most került sor
arra, hogy egy hivatásos színház is ren-
des, évi műsorára tűzze Jarry remekét.

Fából vaskarika
Először meghökkentem, amikor a pé-
csieknek arról az elhatározásáról hallot-
tam, hogy színre viszik az Übü királyt.
Még inkább meglepődtem, amikor kide-
rült, hogy ez az avantgarde komédia a
nagyszínházban kerül bemutatásra, szinte
egyidőben nemzeti klasszikusunkkal, a
Bánk bánnal. Hát igen, értettem meg,
nyolcvan év múltán az Übü is klasszikus-
sá vált.

Sejteni lehetett azonban, hogy Paál
lstván, akit avantgarde rendezőként is-
mertünk meg, most is keresni fogja a
módját, miként lehet feloldani a klasszi-
kussá vált avantgarde ellentmondását. A
klasszikussá vált avantgarde ugyanis
contradictio in adiecto - fából vaskarika.
Egy klasszikussá vált mű már nem avant-
garde, ha meg avantgarde, akkor nem
klasszikus. Paál feladatát tovább nehezí-
tette, hogy időközben az ötvenes-hatva-
nas évek avantgarde-jának divatja is el-
virított. s azt is tudnia kellett, hogy egy
minden színpadi hagyományt, formát
felrúgó, kócos avantgarde előadás ma
még az új színházi törekvések hívei közt
sem számíthat igazi sikerre.

Persze vannak élő klasszikusok, és lé-
teznek élő klasszikus előadások is. Azon-
ban Jarry nem Shakespeare, nem is
Arisztophanész, nem Moličre. Az Übü
király csak avantgarde voltában klasszi-



kus. De így - ebben a felfogásban szín-
padra állítva - inkább csak múzeumi lát-
nivaló, mint azt az Atelje színház elő-
adása is tanúsította.

Paál a megoldás kulcsát az Übü király
Shakespeare-paródia voltában lelte meg.
Rendezői koncepciója a komédiának ezt az
eddig kellően nem méltányolt vonulatát
bontotta ki, így kapcsolódott napjaink
merészen újszerű Shakespeare-ér-
telmezéseihez, az olyan hagyományokat,
tabukat törő rendezésekhez, mint Ljubi-
mov Hamletje vagy Zadek Othellója.

Nyilvánvaló, hogy a klasszikusok szö-
veghű, hagyományhű tolmácsolásban is
jelentős mondanivalót sugároznak. De az
is igaz, hogy ez a mondanivaló az ál-
talánosság síkján marad. A pontos szín-
padi interpretáció nyomán a nézőnek ma-
gának kell rátalálnia a napjaink világára
utaló közvetlen összefüggésekre. Ez ma-
gyarázza egyes rendezőknek azt az újabb
keletű törekvését, hogy beleszóljanak a
nézőnek ebbe az interpretáló, konkretizáló,
aktualizáló gondolkodási mechaniz-
musába. Az ilyen rendező a színpadon már
nem pusztán a klasszikust eleveníti fel a
maga többé-kevésbé ismert igazságaival,
szépségeivel, hanem emellett vagy esetleg
ehelyett a klasszikusról alkotott mai
véleményét, nézetét akarja megfogalmaz-
ni. Brecht, hogy marxizálja Shakespeare-t,
átírta a Coriolanust. A rendezők többsége,
minthogy nem rendelkezik Brecht írói
zsenialitásával - nem vetemedhet ilyen
merészségre. Maradnak a színpadi esz-
közök, de jelentős rendező kezében ezek is
elég hatásosak.

Ljubimov és Zadek is azt kérdezik ön-
maguktól és tőlünk nézőktől, mit jelent
napjainkban a Hamlet vagy az Othello
konfliktusa ..., ha ezt a konfliktust a ma
emberének kell átélnie, eljátszania.

Zadek azt veszi észre: a reneszánsz
óriások helyébe törpék léptek. Az ő
Othellójában Velence, azaz Anglia kor-
mánya pitiáner banditák kezében van.
Othello derék tűzoltóparancsnok, Jago
jópofa vagány, Desdemona pedig egy
szexualitással telített ostoba libuska. A fél-
tékenységi tragédia, így huligánok, őr-
mesterek, tűzoltók szintjére szállítva fekete
humorú keserű komédiává változik. A
pitiség szintjén a Shakespeare-tragédia már
csak a tragédia paródiájaként értelmezhető.

Übü király - ha patkányok játsszák

Paál az Übü királyt a királydrámák, a
Macbeth, a III. Richárd paródiájának te-
kinti. Felismerte, neki a próbák során tu-

lajdonképpen ellenkező utat kell járnia,
mint Ljubimovnak és Zadeknek. Nem a
tragédiától akart eljutni a paródiához,
hanem egy már meglevő paródia tragikus
elemeit erősítette fel. Paál egy beszélgetés
során elmondta nekem, hogy úgy kezdték
el próbálni az Übüt, mintha egy valóságos
Shakespeare-tragédia el-játszására
készülnének: előbb a paródiában rejlő
tragikumot kutatták fel, s csak aztán tették
meg a visszafelé vezető utat a paródiához.
Igaz, aztán túl is léptek Jarryn, végsőkig
élvezve a paródiát.

Kott nyomán, Paál is felfedezi az Übü
királyban a „Nagy Mechanizmus" mo-
delljét, azzal a különbséggel, hogy a ki-
rályok, feudális nemesek helyét, szerepét
itt patkányszerű emberférgek veszik át.
Kott vakondokokról beszél. Jarry Mac-
beth, III. Richárd alakját még csak a kis-
polgári elvetemültség, aljasság szintjére
fokozza le. Übü az ő színpadán egy Gui-
zot, egy Thiers karikatúrája. Paál a vég-
sőkig viszi a degradálást, az ő Übüje csa-
tornatöltelék, patkány.

Ezt a patkányvilágot s a komédia pat-
kányperspektíváját fejezi ki, ezt érzékel-
teti Najmányi László díszlete. A pécsiek
értelmezésében az Übü király egy utca-
sarkon játszódik. A kétdimenziós síkban
tartott háttérdíszlet egy ház sarkát ábrá-
zolja, a házfalon jobb- és baloldalt ha-
talmas lefolyócső. A ház előtt járda, az
úttesten a színpad előterében csatorna-
nyílás. Mindezt erőteljes nagyításban
látjuk, egy patkány méreteihez viszonyít-
va. Ahogy ez a kép a patkány szemében
tükröződik. Így az óriásira növesztett
háznak csak az aljáig ér fel a tekintet, a
járdaszegély majdnem embermagasságú, s
a lefolyócsövek és a csatornanyílás is
akkora, hogy azon a patkányokat meg-
jelenítő színészek kényelmesen ki és be-
férnek. Az előadás folyamán a szereplők
kizárólag ezeket a ki- és bejáratokat hasz-
nálják. Mindössze a darab végén, amikor a
Lengyelországból elűzött Übüék Hel-
singőr alatt hajóznak el, tűnik fel a jár-dán
egy bal oldali portál felől érkező Hamlet-
figura. (A bemutatón Paál István öltötte
magára Hamlet jelmezét.) Ez a Hamlet
felvesz a földről egy emberi koponyát,
amelynek két fél részéből, mintha csak
tányér volna, előzőleg patkányok
lakmároztak. A királyfi a koponyát
elmerülten figyelve továbbindul a járdán.
Találkozik egy az ellenkező oldalról
rolleren érkező kislánnyal, és kezébe
nyomja a feleslegessé vált koponyát.
Hiszen Hamlet ebben az előadásban már
nem jut szerephez, nem mondhatja el a

„Lenni vagy nem lenni"-monológot. Mit
kezdjen tehát a koponyával ? S talán azt is
jelzi ez a gesztus, hogy a mindenéből
kifosztott, leszerepelt királyfi már csak ezt
a halotti koponyát nyújthatja át a most
érkező legfiatalabb nemzedéknek. Egy
piros almát kap érte cserébe. Beleharap,
enni kezdi, de aztán letekint az alatta
„elhajózó" patkánynépségre, s egy keserű,
lemondó gesztussal, undorodva a
csatornába dobja az almacsutkát. (Ennek a
felnagyított mása ott hevert az előadás első
részében.) Azután ő is kimegy a színről.
Ha magunktól nem jutna eszünk-be,
Hamlet megjelenése figyelmeztet ben-
nünket a két szint közti értékkülönbségre,
s egyben ítéletet is mond Übüék patkány-
világáról.

A rendező elvont történelemfilozófiai,
etikai mondanivalója, az übüség morális
bírálata nem fordítható le vagy át a „politi-
kai kabaré" nyelvére. Nincsenek kulcsok.
A nézők kísérlete, hogy napjaink vagy a
közelmúlt eseményeire aktualizálja a lá-
tottakat, egyes elhangzó mondatokat,
óhatatlanul zsákutcába vezet. Már csak
azért is, mert Paál színpadán az ellenpon-
tot megszemélyesítő Hamleten és a gyer-
mekfigurán kívül nincsenek jók. A csa-
torna világában csak negatív szereplők
mozognak.

Az előadás - a rafinált egyszerűség
művészete

A nézőtérre érkező közönséget, ezúttal
Paál rendezéseitől eltérően, leeresztett
függöny várja. Hangsúlyt kap a nézőtér és
a színpad elválasztása. Ami a színpadon
lejátszódik, az nem a nézőtér valósága,
hanem csak egy történelemfilozófiai le-
hetőség. Méghozzá egy olyan lehetőség,
amelynek nem szabad bekövetkeznie. A
színpadi előadásnak éppen az a katarktikus
célja, hogy az Übü-világ felmutatásával,
leleplezésével, a valóság következmények
nélküli, játékos átélésével segítsen a
magunkban rejtőző übüség fel-
ismerésében és kiátkozásában.

A függöny előtt, a prológ elmondására
megjelenik Cseh Tamás, és gitárját pen-
getve elénekli Alfred jarry egy versét, „Az
agyatlanítás nótájá"-t. (A fordítás Weöres
Sándor munkája. Cseh Tamást a későbbi
előadásokban időnként Timkó Tamás
helyettesíti.) A nóta az agyatlanítás, az
agymosás veszedelméről szól. Aki az
agyatlanító gép kerekei közé kerül, azt
„megnyuvasztja" a masina. A dalt Cseh az
előadás folyamán többször megismétli, s
tartalmának szemléletes megértetésére ő is
mindinkább „megnyuvasztva"



kerül elő.* Először még elegáns előadói
frakkban lép a közönség elé, másodszor-
ra már ingujjra vetkőzve látjuk, az elő-
adás végén pedig a csatornanyílásból elő-
bújva, már csak a dalaiból ismert "apa"-
kalapját viseli. Egyébként, amennyire
derékig látjuk, meztelen.

Felmegy a függöny, s a lefolyócsövön
keresztül megjelenik Übü papa és
felesége, Übü mama. Elhangzik Übü híres
csatakiáltása, a „szahar", amely annak
idején akkora döbbenetet és felháboro-
dást keltett. Huszár László a finomító
„ha" nélkül mondja az escrementum sza-
vát, de ez így sem kelt megütközést, hisz
annyiszor hallottunk már színpadon is en-
nél különb trágárságot. Megedződtek a
füleink.

Az Übü-pár jelmeze - zsákvászon-
ruhára varrt vatelincsomók - a patkány-
bunda képzetét kelti. Gombár Judit az
egyes karakterek lényegét feltáró groteszk
jelmezei és a kellékek nagy része
ócskástelepekről gyűjtött, kiselejtezett
kacatokból, századunk civilizációjának
hulladékaiból készült, ez is illik a hulla-
dékemberekhez.

Az előadás terhe mindenekelőtt az Übü
papát alakító Huszár Lászlón nyugszik.
Paál elképzelése szerint, mint az a
műsorfüzetben közölt prózaversszerű be-
vezetőjében olvasható: „Übü.... közép-
szerű szörnyeteg: a tehetségtelenség és
sziszegő hatalomvágy, a határtalan osto-
baság és jellemtelenség, a féktelen önzés
és kapzsiság, az elvtelenség, a rutinos áru-
lás és könyörtelen közöny - a minden
csatorna mocskától ragacsos és bűzlő pat-
kánylét megtestesülése; a legkártékonyabb
és legszaporább állatfajta, az übüség
vírusának vinnyogó, pikkelyes farkú,
alattomos terjesztője."

Az előadás játékstílusa a színészektől
belső önfeltárulkozást, lemeztelenedést
követel meg - saját übüségünk megval-
lását. Felmutatását mindannak, ami ben-
nünk a rossz lehetőségeként adva van.
(Amit a mindennapi életben az emberi
természet más vonásai, lelki és civilizációs
gátlásai többnyire nem engednek felszínre
kerülni.) A színészek, élükön Huszárral,
végrehajtják ezt a belső gátlásokat áttörő
levetkőzést, lemeztelenedést, s
mindenekelőtt ettől hiteles és fel-kavaró
ez az Übü-előadás. Mert ily módon
lehetetlen nem érzékelni a játék halálos
komolyságát. Rémbohózat - így

* A díszlet - mint Tornai József felhívta rá
a figyelmemet - az agytatlanító gép képzetét
is kelti.

jelöli a színlap az (Übü király műfaját. De
ezúttal ezt a meghatározást szó szerint
kell értenünk, mert a komédia humora
valóban vérfagyasztó. Sokat nevetünk,
mert szinte szünet nélkül robbannak a
színpadon az ötletpetárdák, de ezeknek a
tüze valóban éget és fáj. A színpadon já-
tékfegyverekkel folyik a háború, az el-
esettek játékhalálának mulatságos válto-
zatain nevetünk, de közben igazi hábo-
rúkra, igazi szenvedésekre, igazi halottakra
kell gondolnunk. Nevetünk, nevetünk, de
belül úrrá lesz rajtunk a szorongás, s
időnként arcunkra fagy a vigyor.

Eleinte csak nevetünk és undorodunk,
amikor Huszár-Übü papa nem bírva tür-
tőztetni magát, mohón nekiesik a vendé-
gek számára készített ételnek, ahogy
gyáván eltűri Poszomány kapitány és Übü
mama szeme előtt zajló szerelmeskedését,
mert nem mer ujjat húzni sem Poszo-
mánnyal, sem bandájával. Inkább maga is
Übü mamához dörgölődzik, hogy ő se
maradjon ki a kegyekből, s egyben jelezze
- mindez az ő jóváhagyásával történik.
Hiszen Poszomány kapitány neki is
kebelbarátja. Nevetünk, amikor Übü
félelmében hasra esik az ostoba, pipogya
Vencel király előtt, és csak azért nem
árulja el az összeesküvés tervét, mert köz-
ben Poszomány vasmarokkal szorítja a
lábát, és az első szónál végezne vele. De
félelmetessé válik, amikor hatalomra ke-
rülve, Übü papa maga veszi kezébe a

pénzügyeket es az igazságszolgáltatást,
hogy akadálytalanul kifoszthassa az ál-
lamkincstárt és az ország lakóit.

Az Übü intézkedései elleni tiltakozás a
közönség soraiból hangzik fel. Kigyullad-
nak a nézőtér lámpái, Übü és emberei
lejönnek a széksorok közé. Az egyik
pribék egy vasdoronggal dörömböl, a
másik egy hatalmas, rozsdás láncot ver a
falhoz, így próbálnak félelmetes zajt
csapni. A harmadik egy jókora vörös
tűzoltókészüléket fog a nézők re, hogy
ezzel „oltsa" el, ha kell, a tiltakozás, az
ellenkezés lángját. Aztán szépen kiemelik
sorainkból a köztünk ülő, civil ruhába
öltözött, tiltakozó tisztviselőket, s ki-
végzik őket. Holttestüket eltüntetik a
csatornanyílásban.

Übü és prédalesői ezek után a nézőtéri
kijárati ajtókon keresztül távozva elin-
dulnak, hogy elszedjék a parasztok min-
den vagyonát. A két paraszt (Galambos
György és Kovács Dénes) ugyancsak a
csatornanyílásból bukkan elő. Mint
Shakespeare királytragédiáiban, ahol
időnként feltűnnek a polgárok, hogy a nép
hangjaként kommentálják a királyi udvar
eseményeit, itta parasztok beszélik meg a
hatalomváltozás eseményeit és vészjósló
következményeit. Paál patkánymetaforáját
a parasztok mondják ki. „Übü papa
fertelmes egy patkány" közli az egyik
paraszt. „De hallga csak, mintha dön-
getnék a kaput" - szólal meg a másik

Fülöp Mihály az Übü királyban (MTI fotó - Kálmándy Ferenc felvételei )



paraszt, s valóban, Übüék kívülről dön-
getik, verik a nézőtér bejárati ajtaját. Be-
törnek, s a parasztokat kerékbetöréssel,
karóbahúzással, felnégyeléssel fenyegetve,
az utolsó vasukból is ki akarják forgatni.
Lecsinszky Szaniszló, az egyik paraszt,
amikor látja, hogy könyörgéssel úgysem
megy semmire, hirtelen Übü el-lenfelét, a
jogos trónkövetelőt, Bugrisláv királyfit
kezdi éljenezni. Először tele torokból, a
nézőtér felé fordulva kiabál, abban a
reményben, hogy követőkre, támogatókra
talál. Persze senki sem mozdul, Galambos
parasztja egyre riadtabban, halkabban
éljenez, végül magába roskadva elhallgat.
Felejthetetlenül félelmetes, groteszk
jelenet ez. Huszár-Übü lent áll a
kivilágított nézőtéren. Patkány-jelmezének
zippzárát köldökig leeresztette, kivillantja
szőrös, nagy hasát, és öntelten, gúnyosan
röhög a torokszorongató látványon.

Paál István e néhány jelenetben áttöri a
színpad és nézőtér elválasztó korlátait,
hogy érezzük - a bőrünkre is mehetne a
játék. Akik ismerik Paál amatőrrendezé-
seit, mindenekelőtt a Szegedi Egyetemi
Színpad társulatával előadott Örök Elekt-
ráját, emlékeznek erre a közönségbe-vonó
játékra. Ott ugyanez még a tragikum
szintjén zajlott, Elektra könyörgött
diáktársnézőihez, hogy segítsék meg a
zsarnok Kreon ellen.

Nem ez az egyetlen visszajelzése Paál-
nak korábbi rendezéseire. Nyilvánvalóan
nem fantáziaszegénységről, eszköz-
hiányról van szó, hanem a tudatosan fel-
épített rendezői oeuvre egységének a
hangsúlyozásáról.

Szegény színház az Übü-előadása is,
mint Paál majd' minden korábbi rendezése.
Szegény színház a fogalom érdemét
tekintve, mert a díszletek, kellékek elle-
nére, a lényeg a színészi játék marad, a
Grotowski követelte, tabukat törő színészi
lemeztelenedés, amiről korábban, más
összefüggésben már szóltunk.

A műsorfüzetben, a már idézett beve-
zetőben Paál jelzi is, hogy az Übü királyt
korábbi rendezései, a Szegedi Egyetemi
Színpad diákszínjátszóival készült Kőmű-
ves Kelemen és a Pécsi Nemzeti Színház
művészeivel színt-e vitt Caligula ellenpont-
jaként tételezi. A legfeltűnőbb egyezés a
korábbi amatőrelőadásokkal az Übü tu-
datosan vállalt diákszínjátszó stílusa. Az
amatőrelőadásokhoz hasonlóan az egyes
alakok megjelenítése, a közönség meg-
nevettetése látszólag egyszerű eszközök-
kel történik - erőteljes túlzással, durva

karikírozással, a helyzetek, kellékek
„alantasabb" komikumával. Mindez, úgy
tűnik, nem kíván különösebb színészi
képességeket, a jelmezeket, kellékeket is
mintha maguk a színjátszók készítették
volna öntevékenyen, szabadidejükben,
mindenféle ingyen vagy kis pénzért
összeszedhető limlomból.

Ez az eszköztelenségre építő „amatőr"

jelleg persze ezúttal rafinált látszat. Ra-
vasz provokálása a közönségnek. Mint
arra már rámatattunk, a diákhumor, a
diákszínjátszás felszíne komor, kemény
igazságokat takar. Kérdés, észreveszi-e a
közönség a diáktréfának és a súlyos
mondanivalónak ezt a kettősségét. Ami
persze nem is lenne megvalósítható a
résztvevő művészek tehetsége nélkül.
Igaz, Paál amatőrrendezései is teljes ér-
tékű művészi élménnyel szolgáltak, de a
hivatásos művészek közreműködése
szükségszerűen kitágítja Paál rendezői le-
hetőségeit, és olyan magasságba, olyan
művészi szintre emeli a produkciókat,
ahová amatőrökkel nem lehetett eljutni.

Az Übü király előadásának sikere
mindenekelőtt az egyenletes színészi
munkának köszönhető. Nem először
figyeltük meg, hogy Paál lstván rende-
zéseiben nincsenek a művészi élmény
egészét megtörő, gyenge színészek. Hogy
csinálja ezt, ez az ő titka. Talán az amatő-
rökkel folytatott színészpedagógiai mun-
kájának tanulságai érnek be itt. A színészi
teljesítményeket értékelve, fölöslegesnek
is érezzük, hogy mindenkit külön-külön
megdicsérjünk. De nem hallgathatunk né-
hány átlagon felüli alakításról. Huszár
Lászlónak az előadás egészét uraló nagy-
szerű teljesítményét már elemeztük. Ha-
sonló elismeréssel kell szólnunk Pásztor
Erzsi Übü mamájáról. A kitűnő színész-nő
igen sokoldalúan építette fel szerepét. Übü
mama Jarry szövege szerint is okosabb,
célratörőbb uránál. Ő az a Lady Macbeth,
aki férjét királygyilkosságra buzdítja. De
az már Pásztor Erzsi találmánya, hogy ez
a maszkjában visszataszító, öregedő
patkányasszonyság, időn-ként a széplelkű
ifjú úrinőt akarja játszani. Mint az
operettprimadonnák, egy vörös rózsaszálat
tart a szájában, ezzel bájolog udvarlóival.
Operettszerelemről ábrándozik, de kikezd
minden jobbképű fiatalemberrel. A
primitív lények meg-mosolyogtató
naivitásával kellemkedik, finomkodik,
virágot öntöz, ennyiben valamivel kevésbé
ellenszenves nyíltan ordenáré férjénél,
mert esetlen bájában, groteszk
parvenüségében, pimasz pat-
kányravaszságában felcsillan valamiféle

emberi. Ennyiben veszedelmesebb is mert
személyében a mocsokság, aljasság válik
elfogadhatóvá, s biztat elnézés-re, már-már
a cinkosságra.

Harkányi János szerepértelmezésében
Poszomány kapitány mindenre elszánt
vagány, aki, ha érdekei úgy kívánják, má-
sodpercek alatt kinyíló rugóskésével
legjobb barátja nyakát is elvágná. Egye-
nesen a Rómeó és Júlia-parafrázis, a West
Side Story gonosz bandájából lépett át ide,
hogy a Rejtő-regények légiós tisztjének
öltözetében, patkány-Tybaltként szolgálja a
Shakespeare-paródiát.

Poszomány bandájából a Pillért ját-szó
N. Szabó Sándort emelnénk ki, aki egy még
nem teljesen romlott gonosz-tevőt elevenít
meg, egy olyan kis huligánt, aki bár örömét
leli a rosszban, még rácsodálkozik ennyi
gonoszságra és aljasságra. Galambos
György két rövid fellépésében
felejthetetlenné teszi Vencel király
felelőtlen, nagyképű bugyutaságát és az
első paraszt, Lecsinszky Szaniszló naiv
ijedelmét és döbbenetét, felháborodott
tiltakozását, majd rémült összeomlását,
amikor felismeri, hogy egyedül marad
tiltakozásával.

*

Paál rendezése már a bemutatón is
megosztotta a közönséget. A modern
irodalmi és színházi törekvésekben tájé-
kozottabbak, főleg a fiatalok lelkes tapssal
fogadták az előadást. A klasszikusok
tiszteletéhez szokott, a hagyományos
színház emlőin nevelkedett nézők viszont
szembetűnően zavartan feszengtek
helyükön, alig tapsoltak, volt, aki már
előadás közben elment. Valószínűleg
úgy érezték magukat, mint elődeik Pá-
rizsban, nyolcvan évvel ezelőtt.
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