VINKÓ JÓZSEF

A megszelídített
Übü papa

Az ember kicsit unja már az Übü-legendát.
Fárasztóak a magyarázatok, melyek
szerint Übü papa hol „minden despota
szintézise" (Henry Bauer), hol „MacbethCaliban" (Robert Vallier), hol ártatlan
diáktréfa, hol - legtöbbször - „az ostoba,
önző polgár kegyetlen karikatúrája"
(Martin Esslin), hol egyszerű szürrealista
tréfa, hol „vak erő", az „őrült emberiség
jelképe" (Michwline Tison-Braun), nem is
szólva a magvasabb feltételezésekről, mint
például Claude Roy-éról, aki szerint Übü
„minden felfegyverzett tökfej prototípusa a hitlerek, mac arthurok, guderianok,
eisenhowerek őse -, s a vágóhídra és az
agyatlanítóba taszigál bennünket ...", vagy
André Bretonéról, aki úgy véli, hogy Ubü
„freudi-nietzschei
tudatalattink
megtestesítője",
a
„modern
idők
bosszúálló szatírahőse", vagy a „kollektív
lelkifurdalás" (Marcel Jean és Arpad
Mezei), a homoszexualitás jelképe, „a
Történelem reménytelen és rettenetes
ostobasága" (R. Boy) . . . és így tovább a
végtelenségig.
Úgy látszik, az Übü-mítosz még Übü
papa pókhasánál is elasztikusabb, s az
1896-os ősbemutató óta belefér minden
huszadik századi kacat, minden mai rettegés (Éntől, Történelemtől, Haláltól,
Ostobaságtól, Világkatasztrófától stb.),
minden rémület, amit az Übü-kutatók
íróasztaluk mellől a figurába belegyömöszölhetnek, többnyire persze a szerencsétlen kispolgár kárára (manapság
divat a kispolgárt Ubü-tükörrel riogat-ni),
aki - gyanítom - „szahar" az egész modern
színházra, s életfelfogását, étkezési
szokásait, gondolkodásmódját meg nem
változtatja egy találós kérdésért.
Mert az Übü király - bármennyire is
túlbecsüljük - irodalmi találós kérdés.
Nem azért lett legendás, mert irodalmi
értékei olyan jelentősek, még csak nem is
a szerző extrém jellegzetessége miatt, nem
is a botrányok miatt, amiket provokált (a
dadaisták, a szürrealisták, a „hivatásos
polgárpukkasztók" égbekiáltóbb balhékat
produkáltak), hanem azért, mert korunk
leghíresebb,
legeredetibb
rendezői
használták keretnek.

Előadáslehetőségnek. Forgatókönyv-nek.
Kanavásznak vagy politikai librettónak,
ha úgy tetszik. Az az Übü király- kép, ami
a mai színházi emberekben, nézőkben,
Jarry-rajongókban
és
epigonokban
kialakult, nem az 1896-os Lugné-Poé
rendezte előadás képe, nem a festett
díszletek, színes jelmezek látványa, nem
Firmin Gémier - végül is - a naturalista és
a szimbolista színház kifigurázásából
összegyűrt játéka, hanem a Jean Vilar,
Jean-Louis Barrault, Peter Brook, Charles
Marowitz által létrehozott, a TNP-ben, a
Quai d'Orsay-ben, a Royal Courtban, a
Divadlo na Zábradliban, a La Mamában és
számos más színház-ban létrejött előadás
képe, amelyhez a huszadik század
embertelensége
éppúgy
hozzátette
kézjegyét, mint Krysztof Penderecki, aki
zenét írt az Übühöz, Victor Garcin, aki
maszk nélkül néger színésszel játszatta,
Anna Prucnal, aki sanzonénekesnő létére
Übü mamát alakított, Jean Effel, aki
Roger Blinnek rajzolt hátteret, vagy
Georges Wilson, aki az Ühü-trilógiát
groteszk musical-ként fogta össze operaformában. Jarry Übü-könyve így
gazdagodott-értelmeződött utólag, az
Übü-tradíció így alakult maivá, korunk
érzékenységét így követhette ez a
színdarab,
miközben
nálánál
jelentősebbeket kirostált a legszigorúbb
dramaturg - az Idő. Mintha csak megérezte volna ezt a jelenséget Paul Valéry,
amikor azt írta: „Ez a mű csak olyan
mértékben él, amilyen mértékben képes
más lenni, mint amilyennek Jarry megalkotta .. .
Világértelmezés tehát? Filozófiai-politikai pamflet az ember elállatiasodott
képmásáról ? Vagy stílparódia ? Elegáns
diáktréfa félig a bábszínház, félig az
amatőrszínpad modorában? A mai rendezőnek főhet a feje, ha sem túlértékelni
nem akarja az írott anyagot, sem a kényszerítő és burjánzó Übü-világképpel nem
akar adós maradni. A túlértelmezésben
csorbát szenvedhet a játékosság (mint a
prágai Jan Grossmann egyébként igen
hatásos rendezésében, ahol - Chaplin és
Stroheim modorában - négy szemetesládában Übü Göringgé nőtte ki
magát), a diáktréfák modorában pedig
leegyszerűsödhet a mű holdudvara, s
agyonpolitizált világunkban a néző úgy
érezheti, l'art pour l'art canulart lát, s feloldást kap az Übü-szimbolika megfejtése
alól.
Nyilván a fentieknél árnyaltabb megfontolások alapján döntött úgy Zsámbéki
Gábor, hogy a Katona József

Színházban a szerző eredeti intencióinak
megfelelően nem egy szimbólumokkal
megterhelt Übü királyt hoz létre, hanem
egy játékosat, nem egy agyonpolitizált,
agyonfilozofált üzenethalmazt, hanem
egy mókás ötletparádét - színész és néző
mulattatására. Nyilván ezért engedett
meg önmagának és a színészeinek is egyfajta távolságtartást az eredeti műtől
(több ízben civil módon kibeszélnek az
előadásból: a III. felvonás nyolcadik
jelenetében, Übü hadrakelésekor, ami-kor
az irdatlan gebére próbálják meg
felhúzni, vagy a IV. felvonás hatodik
jelenetében, amikor a medvét alakító
színész egyszer csak megunja az egészet,
leveti a medvebőrt, s egy „Elmentek a
francba a modern színházatokkal!"
hangzatú remek „beköpéssel" otthagyja
meghökkent partnereit), ezért mondatja el
Hollósi Frigyessel a Prológot, de úgy,
hogy abból csak a számára fontos mondat
érthető („Ezért aztán Önök annyi utalást
láthatnak Übü papában, amenynyit csak
akarnak, de láthatják egyszerűen csak
paprikajancsinak, karikatúrának, amit egy
diák rajzolt tanárai egyiké-ről, aki
számára a világ minden groteszkségét
magába sűrítette."), s valójában ebből is
csak a „diáktréfa" szó, amit a színész
felemelt ujjal megismétel, mintegy
útmutatóul, s nyilván ezért komédiázhatnak kedvükre a többiek is, lett
légyen szó burleszk gagsorozatról,
irodalmi paródiáról, színházi stílusparódiáról, ötletpetárdákról, morbid pantomimbetétről stb. Ajándék ez az előadás pazarló ötleteivel, a kellékek leleményes használatával, kidolgozott rögtönzéseivel, sziporkázó tehetségével a
brechti és sztanyiszlavszkiji tradíciókon
nevelkedett színjátékstílusunkban, látszatra lubickolnak is benne a színészek, s
hahotázik a közönség is, mégis - az
átlagnéző számára - egy idő után úgy
tűnhet: egy remek színészcsapat, leleményes rendezőjével együtt mindent elkövet, hogy életben tartson egy visszavonhatatlan elavult anyagot, s erőlködésüket folyamatosan csökkenő hatás kíséri.
Hiába varrja össze lábszáron tátongó
sebét blazírt egykedvűséggel, miközben
lábujjai közé helyezi a kolbászt és a
kenyeret Básti Juli (Übü mama), hiába
fekszik a hentesbárd élére aludni Papp
Zoltán (Paizs töstér), hiába mondja el
királyi szülei halála után remekbe szabott
stílparódia-monológját Szacsvay László
(Bugrislav királyfi), hiába „hozza"
Lászky tábornok figuráját Kátay Endre mindez betétnek hat, a játék és a szö-

veg összhangja meglazul, a gag- és pantomimbetétek között történik a színdarab, amely - óvatosan írom le - furcsamód nem a misztikussá növekedett rémséges figuráról, a házmesterek és a
hitlerek keveredéséből származó Übüről
szól, hanem a Katona József Színház
társulatáról. Mintegy bizonyítva, amit
úgyis tudunk, hogy minden porcikájukban
képzett, tehetséges emberek.
Pedig Sinkó László az általam látott
külföldi és hazai Übük közül talán a legjobb. Nyihhentései, leffentései, böffentései, csámcsogó, állatias lénye, potrohos
formája szinte szintézise az eddig látott
Übüknek: Sinkó aprólékos munkával
teremti meg ezt a falstaffi mohóságból,
süvítő gyávaságból, brutalitásból és aljasságból gyúrt hurkát, aki morálisan
semmitől nem retten vissza, ám fizikailag
folyamatosan retteg, aki egyik pillanatról a
másikra képes a legellentétesebb emberi
érzésekre, akit semmiféle emberi gátlás
nem köt, akinek belül kopasz fejében csak
az önzés, a létfenntartás és a félelem
központjai működnek, s aki valóban nem
más, mint az emberiség állatias énjének
megtestesülése. Sinkó a fentiekhez
hozzátesz még néhány emberi vonást:
örömében szökken, kárörvend, nevet,
tapsikol, mint valami gyerek, nyüszít stb.,
így a figurát még árnyaltabbá teszi, a
marionettre érzéseket akaszt, s felkínálja
egy nagyszabású Übü-kép megteremtését.
Az előadás azonban nem ezt választotta
céljául. Az Übü házaspár nem a világ
megsemmisítésére törekvő emberszabású
Ostobaság torzképe, nem a történelem
kloáka-hőseinek panoptikuma akar lenni,
a "báb-pokol" életre kelt két szörnymarionettjében nem az ember sötét
oldalának a szimbólumát látja, hanem
játékot.
Ezt a felfogást erősíti Básti Juli játéka
is. Übü mama figuráját más elképzelésben rá osztani szereposztási tévedés volna. Übü mamában, ahogy én képzelem,
ösztönösen benne él a gonoszság logikája,
könyörtelen céltudatossága, a lefojtott
lumpenlét minden állati ambíciója, a
nyárspolgár féltve elrejtett hatalom-vágya,
amely
bizonyos
történelmi
korszakokban, ha napvilágra törhet, übüi
helyzeteket teremthet maga körül. Abszurd és reális helyzeteket. Hiszen bizonyos realitások épp képtelenségük miatt
tűnnek abszurdnak. Ezt így talán csak
Gobbi Hilda tudná eljátszani.
Básti Juli karikatúrát formált Übü
mamából. Fintorai marionettflntorok,
mozgása mechanikus, gépies, gesztusai

Si nkó László (Übü papa), Básti Juli (Übü mama) és Németh Gábor f. h.
Al fred Jarr y rémbohózatában ( Katona József Színház)

elnagyoltak, az egész figura külsőséges,
művi -- veszélytelen. Ettől az Übü mamától nem lehet félni. Ez nem Lady
Macbeth., ez nem méregkeverő, ez az
Übü mama nem tud intimitást teremteni
(házaséletük, titkolt belső életük is csak
paródia marad), ezt az alakítást csak a
hangerő fokozhatja, s az újabb tekergések, fintorítások tehetik érdekessé.
KelIékekböl építkezik az alakítás: a
műsebből, a lebegő műmellekből, a
vállaltan
visszataszító
erotika
meghökkentéséből,

az egymás után levethető hat-nyolc télikabátból -- nincs belső ökonómiája,
nincs súlya, s jelentősége is lényegesen
kisebb, mint az eredeti műben.
Fentiekből persze kirajzolódik lassan,
hogy a recenzió írója - jóllehet elismeri a
színház és a rendező jogát a darabértelmezésre - vallójában az Ü bü király canular-előadását kellemes színházi estének,
ám - mégiscsak elszalasztott lehetőségnek tekinti. A remek színészgárda
(főként Végvári Tamás Vencel király és

Jelenet az Übü király előadásából

Khell Csörsz díszlete az Übü királyhoz (Katona József Színház) (Iklády László felvételei)

négyszemközt
zenekarvezető szerepében, Újlaki Dénes
Poszomány kapitányként - a számító
ostobaság megformálásával), az Übüdíszletek történetében hagyományosnak
számító, ám használható csatornadíszlet
(Khell Csörsz m. v.) egy nagyobb szabású,
politikailag, filozófiailag árnyaltabb,
erőteljesebb előadás létrehozására is
alkalmas lett volna, talán a játékosság, az
ötletesség, a „színház " csorbulása nélkül
is. Vagy, ha ennyi a mű mai tartaléka,
akkor érdemes-e puszta játékosságból
kacérkodni vele? A kérdésre magam sem
tudtam egyértelmű választ ad-ni, mígnem
a napokban kezembe került a francia
rendező,
Antoine
Vitez
friss
naplójegyzete: „Az Übü király előadásának
egy kitűnő ízléssel berendezett polgári
ebédlőben
kell
kezdődnie.
Barokk
garnitúra, whisky, zene, újságok. Übü
papa és Übü mama a dinamikus mai káderekre emlékeztetnek, partyra várják
barátaikat. A trágár szavak nem zavarják
őket, úgy beszélnek a „szahar " -ról,
mintha a portóiról vagy más közönséges
dologról volna szó. Szarnak, étkeznek,
gyilkolnak, meghalnak méltóságuk megingása n é l k ü l . . . Übü mama laméból
készült nagyestélyit hord, Übü papán
szmoking. Külsejük kifogástalan .. . Az
előadás végén egy hatalmas luxustengerjáró, olyan, mint az Amarcord című
filmben, beúszik a lerombolt szalonba, s
az
Übü
házaspár
Spanyolországba
hajókázik ..."
A Katona józsef Színház előadása
retrospektív jellegű : egy hírhedt, botrányba fulladt premier feltámasztása. A
mai néző joggal kérdheti: ugyan mitől
lett ez az Übü olyan legendás, miért
kellett a budapesti premierrel kilencven
évet várni, ha a legnagyobb provokációt
és beszédtémát hat-nyolc pucér katonafenék jelenti?

MÉSZÁROS TAMÁS

Van Önnek pályája?
Beszélgetés Spiró Györggyel

- Ön idestova negyvenéves, drámáz antológiákban és önálló kötetben is megjelentek. A
színházak játszották történelmi parabolóját és
mesejátékát, végletesen naturalista életkémét
és groteszkjét, társadalmi drámáját és
komédiáját.
Ahány
bemutató,
annyi
dramaturgia és hangtétel. Van Önnek
egyáltalán színműírói pályája ?
- Nemigen érzem, hogy akár drámaíróként, akár színpadi szerzőként valamiféle egyenes ívű pályán haladnék. Elég
sokáig egy-két rögeszme hajtott. Azért
írtam darabokat, hogy valaminek a végére járjak: ki akartam találni egy dramaturgiát, egy olyan drámai formát, amelynek keretei között bármilyen jelenség
megírható. Végül is, miután jó pár száz
éve nincs már ilyen a világon, hiszen a
színház nem produkált hasonlót Shakespeare és kortársai óta, ezt a dramaturgiát
csak elvi, illetve többé-kevésbé esztétikai
és
ideológiai
alapon
reméltem
megkonstruálni. Világosan látható, hogy a
huszadik században csupa ilyen konstruált drámaírói pálya van. Némelyeknek
jobban sikerül a dolog, másoknak kevésbé, de igazából nagy, „életes " dramaturgiát nagyon régen nem sikerült
csinálnia senkinek.
- Tehát arra , gondol, hogy a mai drámaírónak van egy teóriája, és többnyire abból
próbál „megélni" színpadon?

- I g e n , ez a helyzet. Azok közül, akik
fölmérték, hogy a mai színpad milyen
lehetetlenségekkel
küzd,
néhányan
Úgy vélem, az Ühü-jelenség politikai
megpróbáltak
a
dolgok
végére
járni,
és az
tartalma többre kötelez.
összes lehetséges dramaturgiát sorra
Alfred Jarry: Übü király (Katona József vették. Majdnem mindegyiknek szenteltek egy-egy darabot. Ezt tette például
Színház)
Fordította: Jékely Zoltán. Díszlet: Khell Krleza. Én majdnem húsz éven keresztül
Cörsz m. v. Jelmez: Szabó Mária m. v. arra törekedtem, hogy eltérjek a magyar
drámai és színházi hagyományról, tehát a
Rendező: Zsámbéki Gábor.
Szereplők: Sinkó László, Básti Juli, Új- naturalizmustól és az operettől. Egy
drámatípust
akartam
laki Dénes, Végvári Tamás, Olsavszky Éva, filozofikusabb
Szacsvay László, Horváth József, Hollósi kialakítani. El is jutottam a BékecsászárFrigyes, Papp Zoltán, Garay József, Varga hoz, amelyik ezt szinte már meg is valóZoltán f. h., Vajdai Vilmos f. h., Bal Jó- sította. Csak nemigen játszható, mert túl
zsef f. h., Zubornyák Zoltán f. h., Lengyel sok a szereplője - ám ettől eltekintve:
Ferenc f. h., Németh Gábor f. h., Tarján egyszeri találmánynak érzem, valamit
Péter f. h., Kocsó Gábor f. h., Molnár megírtam benne, de ez a dramaturgia más
Erika f. h.
jelenségek ábrázolására már nem al-

kalmas. Vagyis a „pályámra " ezzel sem
találtam rá.
- A Békecsászárt megelőzte a nézetem
szerint vele egy tőről fakadó Hannibál és a
Balassi Menyhárt .. .
 Igen, már ezekben is kísérletet tettem, hogy elszakadjak az úgynevezett
realista történelmi színműtől. Ezeket sem
játszották. Aztán, mert igazán következetes akartam lenni, írtam egy verses drámát, a Kőszegőket. Nem tartottam
sikerültnek,
legfeljebb
bizonyos
szempontból érdekesnek, és végül is így
jutottam el a B é k e c s á s z á r i g , amelyben már
egy teljesen elvont színhelyen, el-vont
alakok mondják a maguk filozófiáját; és
bár ezt nagyon jó drámának tartom,
egyáltalán nem biztos, hogy valaha is
kiderül, színpadi mű-e? Mindenesetre
felvetette számomra a kérdést, hogy azt a
fajta filozofikus dinamizmust, amit
sikerült benne kidolgoznom, lehet-e közelíteni ahhoz az élethez, amelyet a mai
magyar közönség felismer és megért.
Izgatott, meg tudom-e oldani, hogy a mű
kevésbé legyen elvont, tehát a néző is
kevésbé érezze idegennek, ugyan-akkor
mégis érzékelhető maradjon a dráma
filozófiai rétege.
 T u l a j d o n k é p p e n a naturalizmust akarta
összeházasítani a gondolati drámával?
 Igy van. Eddig nem sikerült. Vagy
teljesen naturalista maradt az anyag, és
csupán a radikális antidrámát lehetett
belőle kiérezni - ilyen volt az Esti műsor vagy pedig nem sikerült megteremte-nem
a naturalista történés és a metafizikus
szint természetes kapcsolatát, mint A
kertben, amelyben erre határozottan
törekedtem. Úgyhogy ez továbbra is a
legsajátabb problémám, bár, ahogyan én
látom, főként Kelet-Európában, állandóan
fölmerül. Az itteni alkotók, akik ezt
dramaturgiailag
végiggondolták,
ingadoznak a teljesen elvont gondolati
meg az időhöz és helyhez kötött naturalista dráma között. Néha, valamilyen
furcsa módon sikerült nekik létrehozni a
szintézist egykét nagy mű erejéig, mint
Wyspianskynak. Több drámája is van,
amelyek olyannyira avantgarde-ok, hogy
hozzájuk hasonlót azóta sem ismerünk.
Tehát mindent megírt előre a huszadik
századi izmusokból, és még azon túl sok
mást is. Ugyanakkor Wyspiansky úgynevezett világdrámát alkotott, és ha eltekintünk a nagyon lengyel tematikájú
nemzeti műveitől, amelyek természetesen igen népszerűek Lengyelországban,
akkor látnunk kell, hogy még a honfi-társ
néző is nehezen tud ezekhez a bizarr,

