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„ÉLJEN ÜBÜ APÓ!"
SZÁZADIK SZÜLETÉSNAPI KICSINY BIOGRÁFIA t

bü papa modellje, Félix-Frédéric Héber
1880-ban, negyvenkilenc évesen
érkezett Rennes-be. Az egyetemi doktori
fokozatokkal rendelkező, akadémiai

díjakkal ki-tüntetett fizikatanár rövid idő alatt a
diák-irodalom népszerű alakjává vált. A
visszaemlékezések M. Hébert figurájában
nevetségesen kövér és gyanakvó természetű
professzort festenek le. Legendateremtő diákjait
főként két testrésze, a pocakja és az orra ihlette
meg.

Mire Alfred Jarry 1888-ban Rennes-be költö-
zött, már kötetekre rúgtak a M. Hébert-t meg-
örökítő irományok. Az Eb, Ébon, Ébance, Ébouille
és a P. H. irodalmi álnév alatt (hétköznapi gúny-
neve az egyszerű Pouilleux, azaz tetves volt)
életre kelt egy hős, aki drámai kalandokat és
színházi formát követelt magának, harcba indult
a lengyelekkel, reggelente egy kicsit agyatlaní-
tott, majd az akkor még Fösvény (Salopin), a
későbbiekben már Töstér (Palotin) seregével
járta a várost, kifosztani való vállalkozókat
keresve. A legendák szövevényét 1885 körül
Charles és Henri Morin rögzítette írásban
Lengyelek (Polonais) címen, s három év múlva,
mikor Jarry a fiatalabb testvér, Henri osztálytársa
lett, elindult a „kövér fickó" nyilvános karrierje.

Az első előadások Jarry és osztálytársa, Henri
Morin szüleinek lakásán játszódtak marionettekkel,
árnyjátékokkal és hús-vér színészekkel. Valamikor
1891 és 1893 között bukkan fel a névvariációk
halmából a csodásan hangzó Übü változat.

A nevét végérvényesen megtalált Übü Jarry
kofferjében utazott Párizsig. A IV. Henrik Gimná-
zium végzős diákjai, Léon-Paul Fargue, Édouard
Julia és a többiek Jarry Boulevard Port-Royalon
lévő otthonában láthatták Übüt, és innen vihették
szerte hírét. S bár a nagy nyilvános párizsi szín-
házi bemutatkozás terve már érlelődött, Übü
mégis apránként, más közvetítőkön keresztül
szivárgott be az irodalmi köztudatba. Elsőként a
szimbolisták orgánuma, a Mercure de France
figyelt fel rá: „M. Übüről, még ilyen kidolgozatlan
állapotában is, a komikus veszedelem alakját
lehetne megmintázni; M. Übünek bizonyosan
számos mondanivalója van, amit most még elfojt
magában, de amit biztosan el fog mondani." Übü
párizsi karrierje megegyezett a rennes-i mintával:
történetei elsődlegesen szájhagyomány útján
terjedtek, és amint kikerültek az iskolai közegből,
az irodalmi közélet fogadta be őket.

A főként verbalitásban létező, és emiatt szö-
vegszerűségében állandóan változó Übü-életnek
az első kanonizált kiadás vetett véget. A Le Livre
d'Art folyóirat 1896. áprilisi és májusi száma Paul
Fort szerkesztésében Übü király avagy A
lengyelek címmel, egy hónappal később, június-
ban pedig a Mercure de France Kiadó Übü király

Az Übü királysvéd bábszínházi előadása (1964)

címmel adta közre rögzített formában a legendát.
Übü hallgatólagos, de kizárólagos szerzői jogai
ettől a pillanattól Alfred Jarryt illették meg.

Übü, a drámai alak 1896. január 8-án tesz
először kísérletet saját virtuális színpadi megfor-
málására. Übü-marionettek léteztek már, sőt Jarry
faragta Übü-fametszet díszítette a Mercure-féle
kiadást, s Übü kicsinyített modelljei is készen

álltak, amikor Jarry ettől a naptól fogva mindent
megtesz és mindent feláldoz azért, hogy Übü
életnagyságú alakja háromdimenziós koordiná-
tákat nyerjen, s a szobaszínházi szűk és kiváltsá-
gos nyilvánosságot felváltsa a rendes kőszínházi
publicitás. Ezen a napon fogalmazza levélbe az
Übü-féle figurák elengedhetetlen, ráadásul a
mindennapos gyakorlattól igen eltérő színpadi
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kellékeit: a speciális maszkot, a stilizált kelléke-
ket, az állandó helyszínt. Itt írja le az übüség
karakterológiáját, mimikai és gesztusrendszerét.
Titkári állást vállal Lugné-Poe színházában, a
Théátre de l'Oeuvre-ben, s a gyakran távol lévő
Lugné-Poe után is Übüről szóló leveleket küld.
Ezekből tudjuk, hogy bár elfelejt bélyeget
ragasz-tani némely küldeményére, de
előrehaladott tárgyalásokat folytat a leghíresebb
maszkkészítő műhelyekkel. Übü elképzelt színházi
közege A színházias színház haszontalansága
(SZÍNHÁZ, 1995/8. Szán-tó Judit fordítása) című
cikkben fogalmazódik meg; a nagy befolyású
Mercure szeptemberi számában népszerűsíti. A
tanulmány a rendezés, a színpadra állítás
kérdéseit feszegeti anélkül, hogy megemlítené
Übü nevét, de Jarry számos ponton elárulja
magát, például az alakítástradíciók kérdésében. A
nyári hónapokban Jarry szereplőket keresett Übü
és társai életre keltésére. Bugrisláv alakjában egy
montmartre-i gyermeket, egy gyönyörű fiút képzelt
el.* Lugné-Poe, tartva a prüdéria kipattanó botrá-
nyától, ellenkezett; Jarry így kénytelen volt ellenlé-
pésként külön bekezdést szentelni elméleti
munkájában a fiatal fiúk szerepeltetése reneszánsz
gyakorlatának. A vitát a sajtóban Jarry nyeri, a
színházban mégsem egy „rövid szoknyás baba"
játssza Bugrislávot, hanem egy átlagos színész,
Nolot. A bemutató skandalumesélye
nagymértékben csökkent.

1896. november elején Übünek még nem volt
színészteste. A felkért Odéon-beli sztárszínész,
Firmin Gémier habozott, hol elfogadta a szerepet,

„Elmondom, miért hiszem azt, hogy Bugrisláv szerepét
egy kölyöknek kell eljátszania: ismerek egy nagyon szép
montmartre-i fiút, gyönyörű a szeme, hullámos haja a
derekáig ér. Tizenhárom éves, és intelligens is,
amennyiben foglalkozunk vele. Talán Übühöz is ő lesz
a megoldás." Levél Lugné-Poé-hoz.

David Hockney tervei a Royal Court 1966-os
előadásához

Jarry fekete biciklisruhában, fejéhez tapasztott
hajjal, fehérre festett arccal kiült oldalra, a füg-
göny elé, egy székre, előtte zsákkal borított asz-
talka állt. Jellegzetes hanghordozásával, vonta-
tottan és lassan felolvasta azt a szöveget, amit
leginkább kötelező interpretációs iránynak ne-
vezhetnénk. Jarry az előadás képisége kapcsán
bevezeti az absztrakció, a groteszkség fogalmát,
s paradox módon erre a tág értelmezésre szűkí-
tette a befogadás koordinátáit. Übüben senki sem
mert ettől kezdve egy vidéki gimnáziumi
fizikatanárt vagy más konkrét személyt látni. Übü
nem kis mértékben ennek a bevezetőnek köszön-
hetően vált az übüség inkarnációjává.

A színháztörténet egy újabb, abban a század-
ban éppen utolsó botrányához minden készen
állt. Jarry lassan kicipelte székét és asztalát, a
függönyt felvonták, s ott állt Übü papa-Firmin
Gémier, s kiejtette a szahart. A botrányt, számos
visszaemlékezéstől eltérően, nyilvánvalóan nem a
szó tartalmi illetlensége idézte elő, hiszen a nyári
megjelenés óta lett volna idő fórumot találni az
irodalmi felháborodás kifejezésére, hanem
nyilvános elhangzása, nyitott kommunikációs
szituációba való kerülése. A botrány valójában
nem is Übü első szavánál tört ki, Laurent Tailhade
kritikus visszaemlékezései szerint a „merd re" fel-
szabadult nevetést váltott ki, feszültséget oldott.
Az első két felvonást végigtapsolták. A tényleges
nézőtéri botrány a harmadikban jelentkezett, és
egyáltalán nem az illetlennek ítélt szavak etikai-
morális töltetei robbantották ki; ennél lényegesen
komolyabb és fontosabb színházelméleti és
színpadtechnikai mozzanatok gerjesztették az
indulatokat.

Übü nyelve új drámai nyelv. Jarry színpadi
módszere ehhez igazodóan új gesztikus techni-
kákat alkalmazott. A szöveg nagyfokú stilizációját a
látvány nagyfokú stilizációjának kellett kísérnie. A
harmadik felvonásban Übü kezében kulccsal az
egyik kitárt karú statisztához lépett, s a kulcsot
megforgatta annak hasában. A statiszta erre le-
engedte karját, jelezve, hogy az ajtó nyitva áll. A
krónikák szerint a jelen lévő André Antoine, a
naturalista mester már nem bírta elviselni, hogy
élő ember játssza az élettelen ajtó szerepét, fel-
ugrott, s a kijáratra mutatva a színpadra kiáltott:
„Kimenni csak arra lehet!" Courteline félreértve a
tréfát, felpattant: „Hát nem veszik észre, hogy
Jarry gúnyt űz belőlünk?" Edmond Rostand
mindezen csendesen mosolygott, s Übüvel együtt
figyelte a párizsi színházi élet indulatainak első
ízben megfogalmazott csatáját. A negyedórás
hangzavar kilátástalan helyzetét ismét Übü-
Gémier-nek kellett megoldania: eszeveszett, vég
nélküli dzsiggelésbe kezdett, s mikor már min-

hol visszaadta, rábeszélték újra, nem tudta meg-
ítélni, mennyire kompromittálódhat a szahar kö-
zepette. A naturalista és szimbolista színházak-
ban játszó professzionális művészek mellé Jarry
nem egyszerűen műkedvelő amatőröket szerve-
zett, hanem a Rue Saint-Jacques mocskából
szedte össze a statisztéria egy részét. A kelléke-
ket, a díszleteket Jarry és a l'Oeuvre állandó
stábja készítette, köztük Pierre Bonnard és
Toulouse-Lautrec. A professzionalizmus és a naiv
alkotás állandó és tudatosnak tűnő keveredése
jellemezte a felkészülést.

Übünek nagynak kellett lennie, kövérnek,
Jarry tehát mindent ekkorára, vagyis irdatlan
nagyra méretezett. A nemesek színpadi képéhez
negyven életnagyságú bábot képzelt el. A bábo-
kat megrendelték, jelmezbe bújtatták, de az
előadás után a kereskedő, ígéretével ellentétben,
nem vette őket vissza. A negyven élettelen, ele-
gáns nemes tehát a színház folyosóin, irodáiban
és összes termeiben hevert több hónapig; nem
lehetett tőlük megszabadulni. Übü testméretei-
nek növelésére, irdatlan pocakjának megjeleníté-
sére Jarry karton- és fűzfa hasat tervezett; Übü
lovát igazi lóméretben csináltatta meg.

Az utolsó napokban még meg kellett húzni az
Übü kanonizált szövegét, mert a színészek nem
boldogultak az utolsó két felvonással: kevés idő
állt rendelkezésükre. Jarry ezért kivette a nehe-
zen mondható, bár néha lényeges jeleneteket, s
így Übü, noha évek óta erre a fellépésre készült,
szövegvázon épülő rögtönzésre kényszerült.

Übü színpadi bemutatkozását, a színháztörté-
netben addig szokatlan módon, az übüségről
szóló tanulmány felolvasása előzte meg. Ez a
bevezetés, főként pedig előadásának képi kerete
a hagyományos kőszínházba érkező, nagyrészt
persze beavatott nézőket volt hivatott provokálni.
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denki rá figyelt, a súgólyukba zuhant. Ezzel a
komédiaízű vásári jelenettel a helyzet megoldó-
dott, az előadás befejeződhetett, de Gémier a
másnapi bemutatóra - levonva a főpróba tanul-
ságait - egy omnibusz dudájával felszerelkezve
érkezett, s amint túl hangos lett a közönség,
ledudálta őket.

Übü-Jarry a drámai szöveg építőelemeinek
lerombolását olyan tökéletesen végezte, hogy a
dada mozgalmak is úgy vélték: a színpadi nyelv
megszüntetését ennél jobban nem lehet szorgal-
mazni. Tristan Tzara, Ribemont-Dessaignes, Al-
bert Birot és a többiek ehhez hasonló vagy ennél
formahűbb vázlatokat készítettek. A szövegdest-
rukció ellensúlyozására Jarry az Übüt körülvevő
drámai alakok tipológiáját bővítette. Említettük,
hogy Übü színpadképei az übüség állapotának,
Übü belső világának vetületei, ennek értelmében
Jarry itt megjeleníti Übü kettős belsejét: a vege-
tációját és a lelkét. Az előzőt csak deskriptív
formában, az utóbbi viszont A felszarvazott
Übüben Lelkiösmeret néven Übüvel és a többi
dramatis personae-val egyenrangú alakot kap.

A dadaisták szerint a dramaturgia lerombolá-
sa, teljes megszüntetése ment végbe az Übü-tri-
lógiában, s ezt a destrukciót nem lehet növelni,
legfeljebb megismételni (bár annak nincs se ér-
telme, se nóvumértéke). A Jarry utáni drámairo-
dalom számtalanszor felhasználta Übü ötleteit:
Apollinaire, Vitrac, Ghelderode, Boris Vian, Julien
Torma, Arrabal, Ionesco, Weingarten jelenetek
tucatjait mintázta a kövér tirannus hős után. A
szöveg jelentésének, információtartalmának és
kommunikációs funkciójának végletekig való le-
szűkítését Samuel Beckett merte folytatni
szöveg-kísérleteiben: a Játékban, a Zene és
szövegben.

A dramaturgia hagyományos kohézióját Jarry
minimalizálta. Helyette bővítette a drámai alakok
leírásának és megjelenítésének technikáját, hogy
a szövegben rejlő teatralitásérték ne csökkenjen,
csak változzon. Minden elem a drámai alakok,
főként Übü képének vizuális rögzítését segíti elő.
Übü szinte folyamatosan a színen van. Megjele-
néséhez állandóan hozzátartozik egy kis sétabot-
pálcika, melyet a használaton kívüli idősza-
kokban a jobb zsebében raktároz. Übü használja
e tárgyat, s e tárgy minden helyzetben jellemzi
őt. Kardként Übü harci felindulását mutatja, jo-
garként királyi omnipotens helyzetét. A pálca
mellé keménykalap társul, mely hol koronaként,
hol sisakként funkcionál. E két állandó kellék
együttesen támogatja Übü feltűnően polgári vi-
selkedési rendszerét. E tárgyak dramaturgiai ki-
emelése a (burzsoá) gyávaság, kapzsiság, mér-
téktelenség vizuális rögzítését szolgálja, hiszen
cselekvő funkciójuk nincs. Amikor Übünek szük-
sége van valamilyen egyéb eszközre, akkor vagy
hoz egyet a színen kívülről, vagy verbálisan fel-
emlegeti őket. Az első felvonás harmadik, össze-
esküvés-jelenetében Übü „egy megnevezhetet-

szédet. A díszlet üres színpaddá változott. Übü
távolodott Jarry Színházelméleti irányától, s las-
sacskán megkezdte önálló életét.

Jarry életében a két első bemutatót (1896.
december 9. és 10.) követően nem került sor
újabbakra. 1908-ban az első Übü, Firmin Gémier
újrarendezte magát a Théátre Antoine színpadán.
Gyerekes álomjátékot jelenített meg egy cirkusz-
színpadon. Gémier mesedélutánjából hiányoz-nak
az übüi világot kirajzoló mitikus kellékek, például
Übü jellegzetes körte alakú csúcsos feje vagy a
leigázott nemesek és egyéb alattvalók masszív
tömege. Übü csupán egy szerencsétlen flótás,
akin jókat lehet nevetni, mert csakis a csetlő-botló
alaki egyetemes bohóci gesztusait használja:
elesik, falnak ütközik, szétszakad a ruhája,
elveszti á koronáját, ledobják, átverik, megverik...
Übü nem félelmetes többé, nem erős, es az
elkövetett rémségekre is feloldozást ad a Gémier-
rendezés utolsó képe: a tengeri evezés helyett
mindenki leheveredik a földre, és azonnal álomba
merül.

1922-ben Lugné-Poe újra színpadára engedi
Übüt. A szimbolizmus és Jarry iránti ellenérzéseit
továbbra is hangoztatva René Fauchois-nak adja
át a rendezést. Übü a Théátre de l'Oeuvre
színpadán, megszületésének helyszínén ekkor
szeretetre méltó, kedves alak lesz, az előadás
egésze pedig emészthető, könnyed szórakozássá
válik.

Übüt igazán feltámasztani csak Jarry halála
után harminc évvel sikerül. Sylvain Itkine és a
szürrealista kör Übü alakjában és főként A
leláncolt Übü szövegében politikai
elképzeléseiket látták megfogalmazódni.
Kiáltványkent értelmezték, mely egyaránt támadja
az állam, a kultúra, a

len seprűt hoz, a lakmározók közé dobja", és azok
megmérgezve fordulnak le székükről. Übü olyan
kellékekkel is felvértezett, melyek a szövegben
gyakran előfordulnak ugyan, még sincs fizikai
realitásuk. A kegyetlen vérengzés és agyatlanítás
süllyesztői előtt, mikor Übü megszünteti a köz-
igazgatást, szétveri az államot és a pénzügyeket,
kiirtja az arisztokráciát, így rendelkezik: „Hozzá-
tok a Nemesek ketrecét, a Nemesek kampóját, a
Nemesek kését, a Nemesek listáját!" (Jékely Zol-
tán fordításai) Hogy milyenek ezek a tárgyak,
sosem tudjuk meg, mint ahogy a szaharhorog, a
pfináncolló, még a pfülbedugdosandó kicsi piszka-
fa sem tölt be a szövegben aktív szerepet. Kizárólag
verbális létezésük Übü alpári és ostoba, de fiktív
világát rajzolja pontosabbra. Az előadások éppen
ellenkezőleg, nehezen állnak ellent a szövegbe rej-
tett kísértésnek e tárgyak megjelenítését illetően. A
horog, kampó, főként az agyatlanító olyannyira
brutális, középkori vérengzőeszköz, hogy érde-
mes a színpadi látvány passzív részévé tenni.

A Jarry elképzelte Übü ember színész alakítá-
sában sosem elevenedett meg teljes egészében.
Valószínűleg a hagyományoknak tett zsigeri
kompromisszum eredményeképpen valamelyik
embertelenítő tényező szükségszerűen emberivé
változott: a teljes alak helyett csak az arcot fedte
maszk, s így a színész a szabadabb mozgásban
saját személyiségét és akaratát jeleníthette meg.
Egy idő után a Jarry követelte maszk helyett
álarcot, esetleg egyszerű arcfestést használtak,
ami megkönnyítette és dallamosabbá tette a be-

Jelenet a Royal Court előadásából
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Andreas Katsulas és Miriam Goldschmidt a
Peter Brook-rendezte előadásban (1977)

közigazgatás vagy akár a színház intézményét. Übü
zsarnoksága, szadizmusában, vagy éppen
ellenkezőleg, itt rabszolgaként megjelenő mazo-
chizmusában ábrázolt teljhatalma, önkénye a
harmincas évek végén Franco Spanyolországát, a
nácik Németországát, a korrupt népfrontmozgalom
Franciaországát idézte meg. Übü, a fikció, valós
alakokban született újjá, a XIX. században született
drámai alak XX. századi diktátorok szimbólumává
lesz, az előadás pedig politikai figyelmeztetéssé: sok
ocsmányság belefér Übü papa bendőjébe.

Az Itkine-féle megvalósítás Jarry vázlatait kö-
vette. Übünek irdatlan kerek pocakja volt, a jel-
mezen rajta a körkörös ábra, fejét körte alakú
csúcsos sapka fedte, de maszkot nem viselt. Nagyon
lassan mozgott, és természetfeletti erővel
rendelkezett. Itkine színpadi ötletekkel erősíti Übü
rajzfilmfigura-jellegét: amikor Übü egyszerűen csak
ráteszi kezét Szabadicska vállára, az rögtön
félholtan rogy össze. Sylvain Itkine Jarrynál sokkal
nagyobb figyelmet fordít Übü mama alakjára.
Kitalálja azt a szcenikai tartást, melyet az Übü
mamák nemzedékeken át követ-nek majd: kezét
eltartja testétől, ujjait szétfeszíti, fejét állandóan
mozgatja. Az Übük méretét nem-csak kitömött
jelmezeik nagyítják, hanem a meg-világítás effektjei
is: páros jeleneteikben a háttér-függönyre valós
nagyságuknál többszörösen nagyobb árnyékuk
vetül.

Itkine, Jarry szellemében, absztrakcióval oldja meg
a szereplők nyílt színen történő látványos
felkoncolását: az élő testek mellett megjeleníti azok
hasonmás papírmasé bábjait. A kettős jelenlét a
brutalitás tényleges szín revitelét eredményezi: a
bábokat meg lehet kínozni, ki lehet belezni, ketté lehet
hasítani. A dupla megjelenítés a színpadi akciók
játéklehetőségét bővíti; miután a néző már
megszokta, hogy a veréseket mindig az élettelen
bábok kapják, a színészek a humor kimeríthetetlen
forrását fakasztják fel azzal, hogy szablyáikkal és
ágyúikkal a bábu helyett az igazi alak felé indulnak el.

Az 1937-es előadás díszleteit Max Ernst tervezte.
Az öt helyszín érdekesen keveri a realistának vélt
tárgyi közeget és a szöveg szürrealistának ítélt
jellegzetességeit. Háttérfüggöny, álló-díszlet és
kellékek segítették a színváltást akár felvonáson belül
is. Ernst saját kollázstechnikájával, egy katona, az
Eiffel-torony és egy bicikliző nő képét felhasználva
megjelenítette Párizst. A török képben szimultán
színpadot tervezett (!), az utolsó jelenet fokozhatatlan
kaotikus hangulatát pedig a szöveghez egyáltalán
nem kapcsoló-dó tárgyak belógatásával fejezte ki. Ez
a rendezés

Kedves Uram!

A megbeszéltf elvonást az egyeztetett időpontban, huszadika körül eljuttatom önhöz. Azért írok most mégis
korábban, hogy megkérjem, gondolkodjon el az itt következő, talán érdekesnek található ötleten. Mivel az
Übü király teljes egészében elnyerte tetszését, ezért ha ön is beleegyezik, egyszerűsíteném egy kicsit, s így
olyan biztos komikus hatást kiváltó valamihez juthatnánk, amelyet elfogulatlan olvasóként ön is annak
gondol.

Érdekes lenne, úgy vélem, ha ezt a valamit a következő elképzelés szerint tudnánk színre vinni (minden
többletköltség nélkül):

1. A főszereplőnek, Übünek maszkot kell hordania, amit szükség esetén magam is el tudok készíteni.
Úgy hiszem, önt is foglalkoztatja a maszkok kérdése.

2. A papír lófej a nyakán lógna a két lovasjelenetben, a darab szellemiségében rejlő összes részlet
olyan, minta régi angol színházban, mert „bábszínházat" akartam csinálni.

3. Egyetlen díszletet vagy még inkább egységes hátteret alkalmazunk, mely megszüntetné az
egységes felvonások előtti és utáni függönyfelhúzásokat és -leengedéseket. Egy kifogástalan öltözetű
szereplő bejön, úgy, minta bábszínházakban, s kiakasztja a jelenet helyszínét jelző táblát. (Meg kell
jegyeznem, biztos vagyok az írott tábla díszletet felülmúló "szuggesztív" felsőbbrendűségében. Sem a
díszlet, sem a beállítás nem jelenítheti meg a „lengyel hadsereget útban Ukrajna felé".)

4. A tömeget meg kell szüntetni, hiszen a színpadon gyakran rosszak és értelemzavarók. Ekként
egyetlen katona kell a seregszemle-jelenetben, egyetlen a lökdösődésben, ahol Übü azt mondja:
„Mennyi ember, micsoda menekülés" stb.

5. A főszereplők beszédét „akcentus" vagy inkább különleges tónus jellemezze.
6. A jelmez a lehető legkevésbé legyen folklorikus vagy történelmi (ez jobban szolgálja az

örökkévalóság szellemét), ha lehet, inkább modern, mert a szatíra is modern; és piszkos, mert a dráma ezáltal
nyomorultabbá és rémisztőbbé válik.

Csak három fontos vagy inkább sokat beszélő szereplő van: Übü, Übü mama és Poszomány. Van egy színészük,
aki Poszomány alakjában rendkívül jól ellensúlyozná Übü vastagságát a magas, aki azt skandálta: „Jogomban áll."
És végül, nem felejtem, hogy mindez csak az ön jóindulatára bízott ötlet, s csak azért beszélek az Übü királyról,
mert azzal az előnyös tulajdonsággal rendelkezik, hogy a közönség nagy része meg fogja érteni. Egyébként a
másik dolog is el fog készülni, s meglátja, jobb lesz. Amennyiben a fenti ötletet megvalósíthatatlannak ítéli,
jobban szeretném, ha tájékoztatna róla, hogyne dolgozzam valamin feleslegesen. Sem egyik, sem másik nem
lenne hosszabb, ahogy megállapodtunk, a színpadon háromnegyed óránál.

Engedje meg, hogy minden támogatásomról biztosítsam vállalkozását, amely tegnap is igen szép művészi
estével örvendeztetett meg.

1896. január 8.
Alfred Jarry Boulevard St. Germain 162.
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Drága Lugném!

Valamikor két óra után a l'Oeuvre-be szállítanak egy
karton- és fűzfafonat hasat és két maszkot, melyek
segítenek hozzászokni Übü maszkjához, amit ez a
készítő csak az utolsó pillanatban tud leszállítani.
Úgy hiszem, az említett hasat azonnal ki kell fizetni,
hat frank lesz, amit - miként a hat frankba kerülő
két maszkot - nem tudtam kifizetni, mert nincs egy
vasam sem. Ha semmilyen sérülés nem éri e tár-
gyakat, az áruk 70 százalékáért visszaveszik őket.
Ma este egy pfinánclovat is a színházba szállítanak,
melynek bérleti díja harminc frankra rúg, de ez
magában foglalja azt a jogot, hogy tetszésünk sze-
rint festhetjük le. Minden eshetőségre számítva
előre ki kell fizetni száz frankot, a ló árát, a ló olyan
nagy, mint egy igazi. Amennyiben nem akarja
megelőlegezni ezt a kelléket, akkor jelezze a hasat
hozó embernek, hogy lemondjuk a lórendelést, de
Gémier egy egész lovat akar, vagy legalább
lószoknyát, s érdekeltek vagyunk abban, hogy jól
játsszon.
Tisztelettel, viszontlátásra ma este négy vagy öt
órakor.

1896. december 7.

A. Jarry

A leláncolt Übü egyetlen önálló megvalósítása; a
későbbiekben vagy az Übü királlyal vagy az Übü-
ciklus más tagjával vonták össze.

Az Übü-trilógia mostoha gyermeke A felszar-
vazott Übü. 1946-ban merészelték először szín-
házba vinni: reimsi amatőrök közreműködésével kelt
életre Übü, a szaharpumpa felalálója. A Jarry-
trilógia e részének egyetlen említésre méltó
felhasználása Joe Chaikin nevéhez fűződik, aki az
Open Theatre társulatával a szöveg dramatikus
szerkezeteben rejlő experimentális vonásokat
nagyította fel.

Übü világkarrierje (vagy világmeghódítása) a
médiák korában érkezett el: az 1950-es Théátre
National Populaire (TNP)-bemutató után a rádió,
később a televízió is felfedezte. A színházak, báb-
színházak is egyre gyakrabban akartak Übü alakjá-
val kifejezni lényeges gondolatokat. Übü végre sztár
lett. A TNP művészei Jean Vilar rendezésével Übü
történetében a képzelet és az invenció teljes szabad-
ságát jelenítették meg. Vilar a szöveg szatirikus
elemeit erősítette azzal, hogy egy előadásba sűrí-
tette az Übü királyt és A leláncolt Übüt, ráadásul
néhány jelenetet a bábszínházra készült, Übü a
dombon című darabból is átvett. Vilar át merészelte
szerkeszteni Jarry eleddig változatlan kéziratát, s ez
ugyan kiváltotta a patafizikusok ellenszenvét, de
Übünek jót tett. Vilar a Chaillot-palota színterét egy
középen futó híddal vertikálisan megbontotta. A
hordozható díszletek csak jelképezték a helyszínt.
Übü szerepét Georges Wilson alakította hagyomá-
nyosan csigamintás óriási álhassal, maszk nélkül,
Cyrano-orral. Az Übük hatalmas méretét Vilar a

többiek méretének csökkentésével jelezte: a sta-
tiszták legtöbbször guggolva húzták meg magukat,
vagy éppen térden jártak.

Übü ettől kezdve interpretációk tömegének tár-
gyává vált. A televíziós technika lehetőséget ad
Jarry ötletének szoros megvalósítására: az abszt-
rakció, a torzított hanghatások, a különleges
effektek az immáron hetvenéves Übüt az eredeti
elkepzelések szerint keltik életre. A televízió fedezi
fel Übü rajzfilmképességét. 1978-ban Geoff Dunbar
negyedórában, hét képben foglalta össze Übü ka-
landjait.

A hetvenes évek végén Peter Brook Übü aux
Bouffes címmel állítja színre Jarry alakjait. Vilar
nyomdokain szabadon változtatja a jelenetek sor-
rendjét, él a kihúzás jogával, s megfiatalítja Übüt.
Brook kategóriái szerint Jarry nyers színházat kö-
vetel. Nem alkalmaz sem díszletet, sem maszkot, a
színészek ruhái hétköznapiak. Két kábeldob folyto-
nosan változó funkciója jelzi csak a helyszint: a
nagyobbik ágy, trón, pfináncló helyett pfinánctank,
mely úthengerként eltiporja a parasztokat is, a ki-
sebbik dob, korona, tányér.

Brook a színházi esemény megteremtésébe a
nézőt is bevonja, s ezáltal Jarry leghőbb vágyát
elégíti ki.

Übü Magyarországon 1968 előtavaszán, február
23-án jelenik meg. Először csak a Színház- és
Filmművészeti Főiskola Odry Színpadára engedik
fel, ahol Major Tamás tanári felügyelete alatt Bruck
János rendezi Schütz Ilonát, Linka Györgyöt,
Szombathy Gyulát, Benedek Miklóst, Koltai Róber-
tet. Majdnem egy évtizednek kell eltelnie, míg Übü

repertoáron szerepelhet, egyelőre csak vidéki vá-
rosban, Pécsett. Paál István rendezői elképzelése
részévé tette Jarry elhíresült bevezetőjét, s külön
szerepben, a Prológéban kínálta fel az elméleti
szöveg ismertetését Cseh Tamásnak, az előadás
zeneszerzőjének. Paál István két évre rá, 1979-ben
A leláncolt Übüt is megrendezi, ezúttal Szolnokon.
Fonyó István, Margitai Ági, Győry Franciska és
Szoboszlai Eva főszereplése mellett az előadás mű-
sorfüzete vált színháztörténeti emlékké, mert először
elemezte és írta le magyarul Übü jellegzetességeit. A
magyar nyelvű Übü-történetek között mindenképpen
meg kell említeni Csizmadia Tibor 1984-es,
háromszereplős változatát Ladik Katalinnal, Bakota
Árpáddal és Gyenes Zitával az Újvidéki Színházban.
A sovány, ki-nem-tömött, maszkkal-nem-torzított
Übük díszletét Antal Csaba tervezte.

Übü 1984-ben felkerül Pestre, ahol a Katona
József Színházban Zsámbéki Gábor egyengeti sor-
sát. Szerencsés időben érkezik, sikeresen doku-
mentálják, remekül ábrázolják. Hollósi Frigyes Elő-
szóként bevezeti Jarryt, majd Sinkó László, Básti
Juli, Újlaky Dénes Khell Csörsz díszleteiben botor-
kálva életre kelti Übü világát. Érdemes még meg-
említeni az Állami Bábszínház előadását 1985-ből,
hiszen Jarry imádott marionettjei kerülhetnének itt
előtérbe. Balogh Géza az Übü királyból és az Übü a
dombon című bábjátékból állította össze a maga

Sinkó László (Übü papa) és Básti Juli (Übü
mama) a Katona József Színház előadásában
(Fábián József felvétele)



SUMMARY

változatát. A bábokat Koós Iván tervezte, de nem
a Jarry előírta guignol-stílusban, hanem, ugyan

csak a főszerepekben, erősen stilizált jelmezt viselő
színészekkel. A Magyar Televízió 1988-ban ezt az
előadást közvetítette.

A magyar Übü-kánon legizgalmasabb kísérlete
Jarry A színházias színház haszontalansága című
tanulmányának übüs parafrázisa. 1987-ben a ka-
posvári Csiky Gergely Színház Nyári Színháza a
Balaton-parton játszotta az Übü királyt. Szabad ég
alatt, homokban, homokvárakban, kötelekre kife-
szített vitorlákkal. Lukáts Andor rendezéséhez Dés
László szerzett zenét, Übü papaként Bezerédi
Zoltán, Übü mamaként Csákányi Eszter
bohóckodott. Rozamunda királynét jarrys
megoldással Hunyadkürti György testesítette
meg.

Nem teljes a magyarországi bemutatók listája a
nyíregyházi Móricz Zsigmond Színház 1995-ös
Übü királya nélkül.

Übü és színháza olyan technikát kényszerít életre
keltőire, mely főként az egyszerűsítés és stilizálás
módszerével azt érzékelteti, hogy Übü körül, s ek-
ként körülöttünk is, minden egyetemes és örök

OSIRIS ESTEK

December 18-án este fél hétkor SZÍNHÁZ-est
lesz az Osiris-klubban

(V., Veres Pálné u. 4-6.)
Vendég:

Ács János

érvényű: az archetípus és a mítosz születik ek-
ként. A nagy mitikus történetekhez hasonlóan
Übünél is a véletlen, a valószerűtlen, a hétköznapi
logikával felfoghatatlan valami irányítja a tette-
ket. Übü első színre lépésekor még csak éppen
kialakulóban voltak azok az új társadalmi, művé-
szi koordináták, melyek értelmezhették volna
Übü világát. A folytonos logikai ellentmondás,
mely a színpadon az össze nem illő elemek szce-
nikai párosításában nyilvánul meg, ma, az avant-
gárd és az abszurd színházat megélve minden-
képpen a színpadi humor elsődleges forrását
képezi. Jarry egyszerre jelenít meg hóesést és
napsütést, nála az ágy lábából pálmafa nő. A
dialógusváltásokat regiszter- és stílusváltások is
jelzik: az archaikus, művelt uralkodói többes
után az utca szlengje, majd egy töstért jellemző
csinálmánymondat következik.

Übü király botrányt kavar, Übü elindul a
világkarrier útján, Übü híres lesz, de mindezt
folytonosan körüllengi az alternatívság szelle-
me. Übü nincs benne a magas kultúrában,
hiszen a hiábavalóság egzakt tudományát a
testiség és a vegetáció közegében fejti ki. Übü
nincs benne a magas művészetben, mert a mű-
vészi alkotói szokásokat figyelmen kívül hagy-
ja, s úgy teremt, hogy elsődlegesen gyermeki
énjét engedi szabadjára. Ha az elit befoga-
dásában a szellemi megjelenítés valaha is
helyettesíthető lenne a vásárival, az alpárival, a
testivel, akkor Übü, a diáktréfából gyúrt alak
kötelező iskolai irodalommá válhatna.

Részlet az Orpheusz kiadónál megjelenő Übü-
kötet zárótanulmányából.

The issue opens with István Nánay's account of
the Nyitra (Nitra, Slovakia) Festival, an annual
survey of Slovakian theatres, further enriched by
guest appearances of several companies from
abroad.

The next group of writings, devoted to some
recent Shakespearean revivals, also opens with
an event which took place in Slovakia: Enikő
Eszenyi, actress-director of Budapest's Comedy
Theatre staged As You Like It in Pozsony-
Bratislava's National Theatre; the hit production
was also invited to the Nyitra Festival and is now
reviewed by László Bérczes, Tamás Tarján saw
for us Measure for Measure (Katona József
Theatre), Katalin Saád Romeo and Juliet (Szol-
nok) and István L. Sándor reviews Julius Caesar
(Pécs).

Other critics of a month rich in new productions
are Tamás Koltai, Dezső Kovács, Judit Szántó,
István Nánay, Beja Margitházi, Katalin Budai,
István L. Sándor, Ákos Haynal, Balázs Lévai and
Judit Csáki who share with the reader their
opinion on Sophocles' Antigone (Space Theatre),
Moliére's George Dandin, lonesco's double bill,
Jacques or The Obediance and The Victims of
Duty (Studio K.), a performance of The Chairs by
the same author at the Hungarian State Theatre in
Kolozsvár/Cluj (Rumania), Schiller's lntrigue and
Love and Strindberg's The Silver Wedding (an
adaptation of Death Dance) by the Hungarian
company of Szatmárnémeti/Satu Mare (Rumania),
Friedrich Dürrenmatt's TheAccomplice (The
Chamber), Brian Friel's Dancing AtLughnasa
(Kecskemét), Gabriele D'Annunzio's The Martyr-
dom of St.Sebastian, set to the music of Claude
Debussy (State Puppet Theatre), lordan Raditch-
kov's January (New Theatre) and Milán Füst's
The Rebel(Budapest Chamber Theatre).

Two interviews follow. Judit Magyar Katalin
talked to actor Tibor Mertz, leading man of the
above mentioned play by Milán Füst and Katalin
Róna met director János Szikora, newly appoin-
ted arts director of the Szeged National Theatre.

We also have the pleasure to publish a serien
of photos by Károly Gink covering a very special
event: sixteen productions were invited to the
„Mandarin Festival" to show their version of Béla
Bartók's The Miraculous Mandarin, seven of them
originating in Hungary and another nine
representing other countries.

Finally we pay our respect to the centenary of
Alfred Jarry's trail-blazing King Übu by publishing
Magdolna Jákfalvi's essay on the genesis of the
play.

Übü király - Alfred Jarry rajza

Műcsarnok fesztivál

Másodszor rendeznek a Műcsarnokban nemzetközi alternatív színházi fesztivált, melynek
műsorán az idén a következő előadások szerepelnek.

November 29-30-án 19 órakor: Societas Raffaello Sanzino, Oreszteia
(rendező: Romeo Castellucci)
Ez az elementáris és érzéki előadás a drezdai Theater der Welt legnagyobb

sikere volt.

December 2-3-án 19 órakor: Teatro Valdoca, Fuoco Centrale
(rendező: Cesare Ronconi)
Video, képzőművészet, zene, tánc, soknyelvűség - ez a Valdoca, s ez jellemzi
ezt az előadást is.

December 6-án 20 órakor: Jérome Bel a MU Színházban

Január elején: Bárka Színház
Tasnádi István: Don Quijote repríz (rendező: Csányi János)


