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ÜBÜ HISPÁNIÁBAN
A KATONA JÓZSEF SZÍNHÁZ VENDÉGJÁTÉKA

I. Beszélgetés Isabel Gonzálesszel,
a Madridi Őszi Fesztivál

igazgatónőjével

- Mikor született ez a fesztivál?
- 1983-ban, s eddig két igazgatót fogyasztott;
én csak ebben az évben vettem át a staféta-
botot.
 Megtudhatnám, milyen szakmai előélet

után?
 Néhány évig színigazgató voltam, az

utóbbi években pedig spanyol táncszínházak
külföldi turnéit szerveztem. Ami a fesztivált illeti,
idén még többé-kevésbé a kitaposott úton jár-
tam, de a jövőben több újítást szeretnék beve-
zetni. Kétirányúvá kívánom fejleszteni a ren-
dezvényt: koprodukciókat szervezek majd, s
folyamatossá kívánom tenni a fesztivált olyan
értelemben, hogy a részt vevő országok az év
többi részében spanyol társulatokat fogadjanak
 A fesztivál vegyes profilú. Milyen arányban

van jelen a három testvérművészet: a zene, a

tánc és a színház?

 Az október 5-től november 25-ig tartó
fesztivál idén kereken harminc eseményt ölel
fel, nagyjából arányos megoszlásban: tizenkét
zenés, nyolc táncos és tíz színházi produkció-
ból áll össze a műsor.
 És immár a színházra szűkítve: milyen

arányban képviselteti magát a külföld?
 Viszonylag kisebb arányban; a fellépő

együttesek közül hat a spanyol, az ország kü-
lönböző városaiból. Külföldi produkció négy
van. A Katona Übü királya mellett a Royal Sha-
kespeare Company mutatja be a Veszedelmes
viszonyokat, Indiából jött a Wayang Wong Szín-
ház egy Ramajana-adaptációval, és színházi
jellegű volt az a nagyon szép est is, amelyen
francia és spanyol színészek adóztak a nemrég
elhunyt nagy francia rendező, Antoine Vitez
emlékének, Vitez-szövegek kétnyelvű felolva-
sásával.
 Eszerint valóban rangot jelent e kevés

kiválasztott közé kerülni. Hogyan esett válasz-
tása a Katona József Színházra?
 A Katonáról először Thomas Erdős párizsi

menedzsertől hallottam, akivel hosszú évek óta
állandó munkakapcsolatban vagyok, s akit
úgyszólván művészi apámnak tekintek. Aztán
elkezdtem érdeklődni, elolvastam a kritikákat,
utoljára a párizsi Platonov bemutató lelkes bírá-
latait, és ezek alapján ismeretlenül is „megvet-
tem" őket. Méghozzá nemcsak azért, hogy első
igazgatói évadomat egy - megbízható forrás
szerint - elsőrangú színház felléptetésével
ékesítsem; ennél szélesebb értelemben is izga-
tott a dolog. Itt, Spanyolországban a kelet-euró-
pai országokról a közelmúltig szinte semmit
sem tudtunk. Újabban Európának ez a része

politikai szempontból ugyan reflektorfénybe ke-
rült, de hogy ezekben az országokban milyen a
kultúra, arról még művelt, tájékozott honfitársa-
imnak sincs semmiféle ismeretük.
 A Katona más produkciókat is utaztat.

Miért éppen az Übüre esett a választása?
 Nos, először is az Übüért is lelkesedtek a

francia kritikusok. Továbbá: a fesztivál prózai
előadásainak otthont adó Teatro Albeniz tech-
nikai adottságai a Platonov számára például
nem felelnének meg. Végül és elsősorban: sze-
rintem az Übü maga a tökéletes fesztiválprog-
ram: Spanyolországban is népszerű darab,
könnyen érthető és befogadható. Ugye megérti,
ha azt mondom, a Royal Shakespeare Com-
pany bármit hoz, megtelik a nézőtér. De egy
ismeretlen kultúra ismeretlen követeit ilyen jel-
legű darabban kell bevezetni. Itt például bátran
lemondhattam a szinkronfordítás, vagy akár a
vetített feliratozás számomra mindig nagyon
zavaró, az élményt csorbító megoldásáról; a
produkció tökéletes vizualitása fölöslegessé
teszi.
 Most ön is láthatta a „lábon" megveri

előadást. Igazolódtak várakozásai?

 Nézetem szerint a fesztivál legjobb szín-
házi előadásáról van szó, s ezt a kijelentést
még most, az RSC megérkezése előtt is vállalni
merem. Éppen az a fajta színház, amit szere-

Übü papa lóra száll (lklády László felvétele)

tek, és vérbeli fesztiválelőadás azért is, mert új
lehetőségeket, új távlatokat nyit. Persze az em-
ber más okból hívja meg az RSC-t, és más
okból a Katonát - a kockázat az utóbbi
esetsben természetesen nagyobb. De érdemes
volt kockáztatni.
 Mit értékel leginkább az előadásban?
 A színészeket. Hihetetlen színészek, hi-

hetetlen társulat. Tudja, én az elmúlt években
szinte kizárólag tánccal foglalkoztam, s így az
Übűt nem annyira szakemberként, mint inkább
„normális" nézőként szemléltem - és szívvel-
lélekkel élveztem.
 Az ezerötven férőhelyes színház azonban

csak háromnegyed részt telt meg, egyébként jó
megoszlásban: tele földszint, foghíjas erkély.
(Magánmegjegyzés: ezt meg is értem; az erkély
olyan furcsán éles szögben lejt, hogy aki a
színpadra lenéz, mintha szakadékba meredne.)
Elégedett ezzel az érdeklődéssel?

 Nézze, kinevezésem óta több fesztiváli-
gazgatóval is beszélgettem, s megegyeztünk
benne: minél kisebb - persze egy bizonyos
határig - egy város, annál ideálisabb fesztivál-
színhely. Avignon, Arles, Nîmes együtt él-léleg-
zik a maga fesztiváljával, amely betölti a várost,
az ottlakók pedig megtöltik a nézőtereket. A
peremvárosaival együtt négymilliós Madridban
a legnagyobb szabású fesztivál is elvész - itt
nem lehet két hónapra fesztiválhangulatot te-
remteni, és furcsa módon négymillió emberből



nehezebb fesztiválközönséget verbuválni, mint
négyszázezerből. Szerencsére a fesztivál
szubvencionált, az üzlet másodlagos szem-pont.
Az Übü első előadásának közönsége például
csupa meghívottból állt: szakmabeliekből, a
színházi főiskolák hallgatóiból, kritikusokból. A
másik háromra jöttek a fizető nézők, szerintem
igen szép számban. És az érdekes az, hogy a
siker mind a négy estén szinte egyforma volt;
vagyis a Katona varázsa a szakmabelieket
éppúgy megfogta, mint a laikus nézőket. Véle-
ményeket persze elsősorban szakmai berkekből
hallottam. Két szó tért vissza: a „hihetetlen" és a
„reveláció". Es énnekem is ez volt az
alapélményem. Úgyhogy a fesztivál befejezése
után, még ebben az évben el szeretnék látogat-
ni Budapestre; most már megjött az étvágyam;
szeretném lehetőleg a teljes repertoárt meg-
ismerni.

II. Szállodai beszélgetés
Zsámbéki Gáborral

- Mutassuk be az alkalmat. Hányadik külföldi
turnéjuk ez, s hányadik Spanyolországban?

 Nagyképűség nélkül: nem tudom ponto-
san - valahol a harmincadik turné körül járunk.
Spanyolországban mindenesetre másodszor
vagyunk; először, évekkel ezelőtt, Sitges-ben
adtuk elő a Stílusgyakorlatot. Azon a fesztiválon
azonban jelentős sikert a kaposvári színház
aratott, a Bernarda házával.
 Az Übüt 1984-ben mutatták be, s nemrég

ünnepelték a 150. előadását. Közben azonban
megfordultak vele három finn városban, vala-
mint Saint-Étienne-ben, Párizsban, Glasgowban
s most itt, Madridban. Változott-e a produkció az
eredeti pestihez képest, vannak-e benne külföldi
fogyasztásra szánt gagek?
 Igazából nincs változás; kicsit vizuálisabb

lett az egész, de ez az otthoni előadásokra is
vonatkozik. Továbbá külföldön egyes színészek
hajlamosak rá, hogy kivált a hosszú szövegré-
szeiknél hadarjanak, nehogy a közönség meg-
sokallja a számára nem érthető beszédet.
 Milyen hamar lehet ráérezni a közönség

reagálására?
 Hát, mondjuk, ha a második, a királyi

udvarban játszódó jelenetnél, amikor Vajdai ki-
mászik az agytalanítóból az - itt természetesen
spanyol feliratú - táblával („II palacio reale"), és
Szacsvay zenészből átvedlik Bugrislávvá -
szóval ha ekkor nem hangzik fel az első nagy
nevetés, akkor baj van; de erre szerencsére
még nem volt precedens.
 Madridban már az első jelenet végén,

Básti Juli szóló-kaccantásainál kitört a nevetés.
 De valamennyi idő azért kell a ráhangoló-

dásra. A spanyol - és általában a nyugat-

európai - közönség sokkal több lármás, erő-
szakos, szemtelen, „dobálódzós" színházi elő-
adáshoz szokott, és amikor az elején Jarrynak
az ősbemutatón elhangzott bevezető szövege
(amelyet Hollósi Frigyes most természetesen
spanyolul ad elő) belefullad a kakofóniába, még
azt hiszik, most is ilyen élmény vár rájuk; és
eltelik némi idő, amíg ráéreznek az előadás
igazi ízére. Meglepően nagy sikert aratott pél-
dául eddig mindenütt az első rész vége, amikor
Sinkó-Übüt hosszas tanakodás, tehetetlenke-
dés után húzzák fel a lóra; úgy látszik, nem
csak magyar sajátosság, hogy az emberek sze-
retik „szétdumálni" a dolgokat, ahelyett, hogy
nekivágnának és megcsinálnák.
 Van egy - talán hasonló gyökerekből

táplálkozó - nyílt színi taps is: Vajdai Vilmos
Renszki Miklós-magánszámánál.
 Ehhez még annyit: a rendezésre készülve

ez volt az első kép, ami felötlött bennem - lesz
egy helyben futó futár, aki lázasan iparkodik, de
soha nem ér célba!
 Bizonyára eszébe jutott már, hogy míg

külföldön az Übü a sikert tekintve felnőtt a má-
sik két turnéprodukció, A revizor és a Három
nővér mellé, addig odahaza a bemutató idején
eléggé vegyes kritikai fogadtatásban részesült.
 Persze, hogy eszembe jutott. Tudja, én

általában egyet szoktam érteni a
kritikusaimmal; ha nem szerették egyes
rendezéseimet, elismertem, hogy igazuk van.
Az Übü volt az egyik kivétel. Épp a SZÍNHÁZ-
ban jelent meg annak idején egy abszolút
lekezelő bírálat, amely az előadást afféle
viccgyűjteménynek fogta fel, és vele szemben
egy olyan francia rendezésre hivatkozott, amely
történetesen megbukott, míg a pesti Übüt immár
hatodik éve tartja életben az otthoni közönség,
főleg a fiatalok; mindmáig rengetegen állnak a
nézőtéren, és viharosan, a végén valósággal
egy beatkoncert publikumára emlékeztetve
fogadják az elő-adást, amely történetesen
éppen a francia kritikusok nagydíját nyerte el,
mint az év egyik legjobb külföldi produkciója; a
másika Platonov lett.
 Mégis, mivel magyarázza a honi bírálók

fanyalgását?
 Elsősorban azzal, hogy a kritikusok nyíl-

tabb politizálást szerettek volna látni, s nem
érzékelték vagy nem értékelték, hogy én szán-
dékosan tartózkodtam a direkt napi politizálás-
tól, és szélesebb történetiségben igyekeztem
gondolkodni. Hogy egy példát mondjak: amikor a
most Söptei Andrea játszotta lányfigura lelkesen
éljenzi a háborút, és Sinkó hálásan meg-
csókolja, mire a lány elhányja magát: ebben a
háború dicsőítését akartam leleplezni, mint ami-
re csak egy részeg kurva képes; és története-
sen a katonavonatokat mámorosan búcsúztató
tömegek képe lebegett előttem.

- Talán kár volt, hogy ön a nyilatkozataiban -
korábban is, újabban is - konkrét élmény-
forrásként az ötvenes évekre utalt: a lakógyű-
lésre, a szakszervezeti hajókirándulásokra. Ez-
zel éppen ön indította a kritikusokat a konkrét
analógiák, a Sztálinokról-Rákosikról stb. mintá-
zott Übük vonásainak keresésére.
- Sőt mindezt még meg is toldhatnám; az

egyszerre kedélyesen anekdotázgató, s ugyan-
akkor mégis fenyegető és veszélyes cár alakján
át például Hruscsovra utaltam, holott akkor már
rég Brezsnyev volt hatalmon. Szóval mindez
igaz: életem meghatározó élményei ihlettek
egyes megoldásokat. Az ötvenes években él-
tem át, hogy míg a középosztály meghatározó
hangulata a lapulás és a rettegés volt, addig
minden, aki-ami fenyegető és hihetetlenül ve-
szélyes volt, egyszersmind elképesztően osto-
bának és színvonaltalannak is mutatkozott, a
házmestertől az általános iskolai úttörővezető-
ig. Tehát az ötvenes éveknek nem annyira a
konkrét eseményei lebegtek a szemem előtt,
mint inkább a kor alaphangulata befolyásolt.
Másfelől ezek csak elemek, amelyeket a játék,
úgy érzem, magába olvaszt; az előadás egésze
nem erről szól. Kerülni akartam a felszínes ana-
lógiákat, s inkább a mű rétegezettségét akar-
tam kibontani. Élvezettel bíbelődtem például a
shakespeare-i analógiák lehetőségeivel. Mint
tudjuk, a veszélyes Shakespeare-figurák, egy
Macbeth vagy egy III. Richárd, amikor rosszul
áll az ügyük, egyszercsak szánalmat tudnak
kelteni maguk iránt. Ilyesmit céloztam meg a
csatavesztés utáni menekülés képében, amikor
az addig egymásra folyvást acsargó Übü-há-
zaspár között hirtelen valami emberi gyengéd-
ség, áldozatkészség alakul ki, s a néző már-
már megsajnálja őket. Ezt billenti aztán helyre
az utolsó kép, a diadalmasan feltámadó Übü-
klán veszélyességének felmutatásával.
Az Übü érthetően csábít a direkt aktualizá-

lásra, a nácizmus- vagy sztálinizmus-párhuza-
mok megvonására, és természetesen Übü va-
lóban minden diktátor modellje. Számomra vi-
szont a veszélyesség szempontjából is az
utolsó kép a döntő, vagyis az, hogy „ezek"
megint remekül érzik magukat, megint meg-
úszták, megint biztonságban vannak. Ezt az
önmagát éltető, önbizalomtól duzzadó übüséget
érzem ma a, mű legriasztóbb elemének. Vagyis
míg egyfelől Übü valóban felidézi az
emberekben a totalitárius diktátorokat, Hitlertől
Idi Aminon át Ceausesçuig, számomra a
„személyiség-Übü" helyett mégis a „csőcselék-
Übü" tűnik á legfélelmetesebbnek és a
legállandóbb veszélyforrásnak.
Egyébként, amikor a kritikai visszajelzésekből

azt éreztem, hogy az utolsó kép színpadi
megvalósítása mégsem egészen világos, és
sokan csak valami vidám zenés lezárásnak te-
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intik, akkor, már jóval túl az ötvenedik előadá-
on, az őszi felújító próbákon új és direktebb
egoldásokat kezdtünk keresni, hogy a hatás
gyértelműbben visszataszító és veszélyes le-
yen. Végül is azonban minden más verzió
yengébbnek, erőltetettnek s az egészhez ké-
est disszonánsnak bizonyult.

 Meg tudná ezt indokolni?
 Azt hiszem, az előadáson végigvonul egy

másik folyamat is: a színészi virtuozitás közvet-
len demonstrálása. Így aztán az előadás végé-
re a közönség már annyira megszerette, olyan
nagyra becsüli ezeket a komédiásfigurákat,
hogy ez lényegesebb tényező, mint hogy még
egy utolsó erőlködéssel újra megfogalmazzunk
egy mondanivalót. Hogy konkrét példát is
mondjak: Básti Juli vetkőzési-olajozási jelenete
olyan virtuóz, hogy egy ilyen sorozatot csak
játékosan lehet lezárni.
 S ez nem csorbítja épp az utolsó képben

hangsúlyozni kívánt veszélyességbenyomását?
 Ha igen, akkor se lehet már segíteni rajta.

Egyébként az egész előadásban elejétől fogva
hangot kell kapnia a Jarry-féle blődségnek,
marháskodásnak is; egy kizárólag komorra szí-
nezett, rideg politikai drámához az Übü egysze-
rűen nem alkalmas, vagy ha igen, az rossz
előadás lesz. De még egyszer mondom: itt
végig kettősségről van szó. Néha a komorság
„jön át": a sorozatos kivégzéseket például egy-
szerre szántam játékosnak is, riasztónak is.
 A végére vallom be: annak idején én sem

tartoztam az előadás lelkes hívei közé, s a
premier óta csak most, itt, Madridban láttam
újra (holott a legtöbb Katona-előadást többször is
megnézem). Szó mi szó: a produkció most jóval
nagyobb hatással volt rám, és örültem, hogy a
közönségnek itthon és külföldön sikerült életben
tartania. A bemutató óta eltelt évek során az
akkori konkrét diktátorok kihaltak, de az übüség
veszélye valóban fennmaradt, s az előadás, a
monumentalitás tudatos kerülésével, vagyis a
maga „pitiségével" ma talán a szó direktebb
értelmében is aktuálisabb, mint a nyolcvanas
évek elején volt. Egyszóval: nem-csak a sikert
esett jól látni, hanemaz előadást is.

III. A sajtóvisszhangból

A színpadról árad a rendező pazar tehetsége
és képzelete; Zsámbéki maró iróniával olvas a
szerepek és helyzetek szövege alatt és fölött.
Ebben az Übü-előadásban a Hamlet és a Gar-
gantua helyzeteire ismerünk Bosch festette zu-
gokban - s mindezt okos harmonizálásban.

Az arrabali helyszín nagyvárosi fémroncsai
között életteli és kegyetlen bohózat zajlik, min-
den pillanatban tökéletesen kimunkált gesztu-

sokkal és a lehető legtalálóbban megválasztott
mellékcselekvésekkel, melyek tökéletesen
összecsengenek a szerző brutális nevetésével.
Mauro Armiño, El Sol, 1990. október 27.

A Katona József Színház színészei minden
szemérem nélkül teszik magukévá azt a durva
biologizmust, azt a szerves feszültséget, ame-
lyet Artaud Jarrytól szívott magába. Mégis, né-
zetem szerint, a gyújtószikra nem villan fel a
megfelelő mértékben, aminek az lehet az oka,
hogy a Katona az eredeti paródia fölé újabb
paródiát helyez.
Javier Villán, El Mundo, 1990. október 27.

Al előadás nagy tehetséggel és nagy hatásfok-
kal éri el leplezett politikai célját, hogy a közön-
ség a történet mélységét is megértse, miköz-
ben magával ragadják a remek alakítások, az
élénk ritmus, a zenés revüelemek.
FlorentinoLopez, El Independiente, 1990. októ-
ber 27.

IV. Abgang gyanánt

álljon itt egy valamivel korábbi kritikarészlet,
azok számára, akik - egyébként évtizedeken át
teljes joggal - londoni zarándokutakon keresték
az Igazi Színházat.

„Az angliai vendégszereplésre érkező társu-
latok lehangoló rendszerességgel leplezik le,
igazából milyen sivár lett országunkban a szín-
házi élet. Ilyen társulat a magyar Katona József
Színház is; vendégjátékuk, amelynek során
Jarry archetipikus abszurd paraboláját, az Übü
királyt mutatták be a glasgow-i Theatre Royal
»Öt színház a nagyvilágból« című sorozatának
keretében, ismét bőséges bizonyítékkal szolgál
arra nézve, hogy a világ egyik vezető társulatáról
van szó. Nem tehetünk mást: rá kell döbben-
nünk, hogy nincs Angliában társulat, amely egy
ilyen igényű előadást ilyen (csaknem) teljes
sikerrel tudna megvalósítani. Bizony a brit szín-
háznak lenne mit tanulnia ettől a produkciótól ...
Andrew Pulver, Plays and Players, 1990. no-
vember

(A spanyol kritikákat Litvai Nelli fordította)

At the beginning of this issue we publish some
personal notes of actor Miklós Gábor, entitled
September Diary.

Judit Csáki pursues our series of interviews
with leading Hungarian theatre personalities;
Let's come to our senses! is a conversation with
László Babarczy, managing director of the
Kaposvár theatre.

The Szolnok theatre presented György
Schwajda's adaptation of Gabriel Garcia Már-
quez's novel, A Hundred Years of Solitude. We
publish István L. Sándor's essay on the adapta-
tion and Dezső Kovács's review on the per-
formance.

After several decades of total silence, noted
Hungarian author Sándor Márai, recently de-
ceased, is again at the centre of attention. We
publish Péter Sz. Nagy's essay about his play-
writing and Judit Szántó's and Andrea Stuber's
reviews on the revival of two of his plays.

Two writings are devoted to Dostoievsky's
Crime and Punishment. We publish a letter sent
by adaptor Yuri Kariakin to his fellow-adaptor
Yuri Lyubimov as well as Tamás Tarján's review
on a recent revival at the Veszprém theatre.

Our column of reviews is completed by László
Márton (Shakespeare's King Richard III at the
Comedy Theatre), István L. Sándor (Shakes-
peare's Twelfth Night at Eger), Gábor Mihályi
(Tamás Simon's Don Juan at a new, experimen-
tal venue), Katalin Szücs (Zoltán Zemlényi-
Gábor Mészöly: Upsy-Daisy at the Madách
Chamber Theatre), Katalin Kállai (Slawomir
Mrożek: Upon the High Sea, at the Madách
Studio) and László Zappe (Edward Albee: Every-
thing in the Garden, József Attila Theatre).

Art Must Not Hide Anything is the title of an
interview by László Bérczes with Rumanian
director Dan Micu who has been recently work-
ing as guest director in Veszprém.

Two reviews on recently published books
follow: Valéria Nádra wrote about actor Miklós
Gábor's meditations on his Shakespearean
roles (Ram on the Scales) and András Barta
about László Kéry's studies on Hamlet (Percha-
nce to Dream).

The issue is closed by Judit Szántó's recol-
lections of the Katona József Theatre's tour in
Madrid entitled Ubu in Spain.

Wellesz Ella: LadányiFerenc ésGobbi Hildaa Peer Gyntben (1958)
Wellesz Ella ötvenöt éve fényképez színházat; archívuma fotónegatívokba rögzített színház-
történet. Híres, a mai nézők legtöbbjének ismeretlen előadások nagy pillanatait hívja elő a
feledésből; mint például Aase anyó halálát lbsen Peer Gyntjének sokat vitatott, Gellért Endre
rendezte előadásábóla NemzetiSzínházban.


