
zése) nem lenne olyan kitűnő, amilyen.
Legtöbb szereplő méltó partnere a Willyt
alakító Mensáros Lászlónak (különősen-a

Lindát játszó Agárdy Ilona és Biff szerepé
ben Sziki Károly). Mensáros művészi pá
lyája csúcsán áll ezzel a szerepformálással.
Róla gyakran megállapítják, hogy eszközte
lenül játszik. Igaz ez most is, vagy leg
alább is igaznak látszik. Mert az a legtöbb,
amikor a színész el tudja hitetni, hogy
"eszköztelen". Valójában milyen eszközte
lenség az, ahol minden apró mozdulat, a
kéz alig rebbenő tétova gesztusa, az ujjak
bizonytalan, ideges játéka, egy felállás, egy
leülés is csakis így képzelhető el? Félelme
tes koncentráltság, egy egész élet minden
megfigyelése, önreflexiója. A lélek drá
máját jeleníti meg míndén apró mozdulatá
val, rezdülésével. Ez a mikrorealizmus
nem töri meg a játék egészének ívét, nem
öncélú, hanem fölerősíti a mondanívalót,
A darabét és Mensáros Lászlóét. Mert ő

pontosan tudja, mit akar elmondani szere
pével. Tudatos művész. Tudatosan építi fel
Willy Loman figuráját, intellektusával át
világítva annak emberi minőségét. Talán
ebben különbözik leginkább Timár egykori
zseniális alakításától - az övé ösztönösebb
volt. De szűkség is volt erre az intellektuá
lis szerepelemzésre, mert csak így sikerül
hétett olyan Willyt formálnia meg, aki

. nemcsak egy társadalmi beidegződéserköl
csi és fizikai: áldozata, nem csupán a "kapi
talista álom" kárvallottja, hanem az em
bert is felmutatja, akinek nem kellene ok
vetlenül elbuknia, ha volna helyes érték
szemlélete; ha észrevenné másik, rosszab
bik énjét, aki - bár nem tudatosan - egész
életében megrontja családjának életét; aki,
ha szembe merne nézni az igazsággal, ha
vállalná azt ~ sosern.került volna tévútra.
A legszörnyűbb tévútra, ami csak lehetsé
ges: szeretetnek vélve az önzést, megmér
gezve vele fia életét, akit mégiscsak legin
kább szeretett volna szeretni.

Mensáros mindezt eljátssza. Eszköztele
nül. Minden eszköz birtokában.

Bognár Lambert
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A. Jarry: Übü "kiraly
A Katona József Színház
előadása

Bajomi Lázár Endre pamflet-tanulmá
nyát leszámítva nincs mú, mely magya
rázatot próbálna találni, új és új "filológiai
adatok" fölvillantásával, a francia század
vég eme hírhedt írójának különös életútjá
ra, megbotránkoztató, de nemegyszer je
-lentős személyiségek elismerését is kiváltó
művészetére. Igaz, hogy a Breton-féle pol
gárpukkasztó kijelentések - "Übüért, azért
a csodálatos teremtésért odaadnám az
egész Shakespeare-t és az egész
Rabelaist-t" -, legalábbis ami az értékítéle
tet tekinti, nem sokat -érnek, de hangulati
varázsukkal valamelyest érzékeltethetik,
hogy a Jarryra esküdő avantgarde-nak mit
jelentett Ő, kinek szellemi tivornyáját Apol
linaire a reneszánsz "utolsó fennkölt kicsa
pongásának" nevezte.

Jarry művészetére - pontosabban: legis
mertebb drámájára, az Übü király-ra - ná

.lunk jobbára a színházak voksoltak. A ta
tabányai amatőrök bemutatóját (Éless Béla
rendezése) Paál István mindmáig legérvé
nyesebb látomása követte, s nemrégen,
Csizmadia Tibor m. v. színpadra állításá
ban, Újvidéken is játszották a darabot.
Még ha nem is olyan hosszú ez a sor, kife
jez valamit az író és művészete iránti hazai
érdeklődésből. Kétségkívül, a ma már
klasszikusnak nevezhető botrányhős olyan
helyzeteket teremtett drámájában, amely
mögé - anélkül, hogy meghamisítódnék a
szöveg - odaképzelhető a látványszínház
megannyi formája: a cirkuszi porondtól
kezdve a sokkhatásokkal élő arénáig.

A Katona József Színház színpadán ezút
tal Zsámbéki Gábor vizsgázott Jarry érté
séből,. számtalan sziporkázó ötletre, gegre
épülő porondjátékkal valósítva meg a mo
csok esztétikumát. Mert e hatalmas, a Föld
gyomrában (?) lévő kazánházban, az össze
vissza kanyargó csőkígyók labirintusaiban
maga a Rossz böfög. Ebben a valószínűt

len, kanyaraival némiképp Jarry csavaros
agytekervényeire (?) is emlékeztető szín
padképen (Khell Csörsz munkája) nincs
egyetlen reális tárgy, pedig minden valósá-



gos. A kisebb és nagyobb átmérőjű, víz
szintesen és függőlegesen húzódó csövek, a
színészek bevonulását segítő jobb- és balol
dali csatornaszáj, a rozsdabarna vaslétrák
és traverzek, a kongóan üres vashordó, a
fotellé s egyben királyi trónná avanzsált
koszlott autóülés,' valamint az ebédlőasztal
ként is funkcionáló .alacsony deszkatákol
mány, mely hatalmas csapóajtaja mögött
(alatt) még egy, játéklehetőséget kínáló
üreget is bújtat.

Az egész együtt bűnös és bűzös búnbar
lang, melyben két - mai szóval pontosan
megnevezhető- diktátor: Übü papa és Übü
mama végzi világrendet fölforgató kisded
játékait. Félnek és remegnek, s épp ezért
félelmet és remegést kényszerítenek a v;i

lágra. Kezükben kormányrúd és fegyver; s
hiába szörnyú tetteiknek egész sora, az ön
hitt ember ocsmánysága úgyis igazoltatik
az alattvalók hálájával. S így természetesen
sohasem inog meg alattuk a hímesnek kép:"
zelt szószék.

Jarry mintha az önismeret hiányában
szörnnyé váló polgárt figurázta volna ki; a
rothadás ama folyamatát, amely - hiába a
dráma megszületését segítő diákcsíny 
pajkos játszadozásból világot lebíró erővé

nőtt az idők folyamán. Az író jövendölését,
sajnos, a történelem nemegyszer hitelesí
tette. Zsámbéki Gábor mindezt tudva ren
dezte a darabot; a "sehol" valószínútlen
tartományából, a "valahol" erkölcsi föl
mentést adó maszatolásából egy tragikus
állapot - földünk mai arca":' felé közeled
ve. Színes térképet kínál, de az elrajzolt
arányok, kificamított vonalak mögött na
gyon is valóságos lövészárkok vannak. Me
lyekből erre is, arra is, sőt - ez már Jarry
továbbgondolása - önmagunkra is lehet
tüzeIni.

Iskolai diákcsíny, századvégi élcelődés

ide vagy oda, e furcsa királyi pár életútja:
példázat a hatalom természetéről. S jól is
merte föl a rendező, hogy miképp semmi
síthető meg a zsarnok - kinevettetéssel.
Ebből a szempontból az előadás: kísérlet.
Mesteri fölnagyítása annak a pillanatnak,
amely csak látszólag cirkuszi: a csigarend
szer egy militáns rongybábut emel lovának
nyergébe. A napoleoni póz sem tudja azon
ban feledtetni, hogy mely mezők zsombék-v

jait tapossa a kivénhedtségében is félelme
tes Rocinante.

Az előadásnak jó a ritmusa: az egy órás
első részt egy ötven perces második követi:
Brechtre utaló kacsintás, önirónía és pa
rafrázis, diákszínházra emlékeztető - meg
játszott - sutaság és profi, szituációba he
lyezett ötlethalmaz jellemzi az állandóan
mozgásban tartott: marionetteket szülő és
pillanatonként elveszejtő játékot. A meg
nagyobbított, a közönségre oldalról és há
tulról majdnem ráterpeszkedő tér minden
pontja mozog, zihál, üzekedik. Cár és nép,
király és baka, hordószónok és jámbor
töstér - mind a maga táncát járja.

Sokszor olyan gyorsan, a mindent meg
mutatni igyekvésben pillanatig sem ernye
dő szorítással, hogy a földajkált bábuból
egyszer-másszor kihullik a fúrészpor. (Übü
papa roskadozó gebéje - talán megillető

döttségében - elkezd vizelni, Übü mama 
"fertőtlenítő" mocsokban - valódi tűvel

varrja össze lábán a sebet; önállóan kezd
élni az üszkösödő láb, kivirulni a karddal
kettéhasított fej, élménnyé válni a művég

tagok forradalma stb.) Az akasztott neme
sek is olyan jókedvűenhimbálódznak, mint
a szárított ruha a kötélen. A cár karikásos
tort pattogtatva, cirkuszi zene mellett iizi
ki a színpadról a mutatványát néző ellen
séget, "alattvalóit".

Jarry evvel a furcsa - marcipánt borssal
vegyítő - szósszal leöntve is él. Zs·ámbéki
érzi, hogy vállalkozása veszélyes, ezért a
Medve-bőrből kibúvó Ujlaki Dénessel fél
hangosan ki is mondja véleményét az effé
le avantgarde színházról. Mindössze ennyi
a bevallott elidegenítő mozzanat. A többi
ott húzódik meg az álarcok, a hősi póz, a
maszkabáli hancúrozás.ok mögött, Ennek
az Übü-értelmezésnek a mértéktelenség a
mértéke; ilyen keserves röhögéssel csupán
a világ bajait éberen érzékelő szellem néz
het magába.

Nem is annyira a bohócmaszkok. válto
gatása, hanem a kitűnő erőnlétet megköve
telő mozgások kivitelezése bámulatos; aho
gyan a vastraverzek állandóan összekötte
tésben vannak a búnbarlanggal. a fönt lévő

szellőzőnyílásoka fortyogó, bűzlő méllyel.
Egy egész fóiskolás had - Varga Zoltán,

Vajdai Vilmos, Nagy József, Zubornyák

281



Zoltán, Lengyel Ferenc, Németh Gábor,
Tarján Péter, Kocsó Gábor és Molnár Eri
ka - Őrködik azon, hogy a kisebb szerepek
se sikkadjanak el. Nincsen könnyű dolguk,
hiszen sokszor csak egy gesztussal kell je
lezniük a hadsereg és II nép, a hivatalnok
és a paraszt szenvedését, a töstér megaláz
kodását,

Akárcsak a főiskolások, mások is egy
szerre több szerepben lépnek színre. Vég
vári Tamás, azon kívül, hogy vezéregyéni
sége a majdnem kórémuzsikát játszó zene
karnak, groteszk Vencel király, kinek félel
ménél csak 'pipogyasága nagyobb. Szacsvay
Lászlónak is sok színe van, amikor elsza
kad a zenekartól. Bugrislávként egyszerre
hős és saját karikatúrája; 'a fennkölt esz
mét egyetlen fintorral zárójelbe teszi, szív
és érzelem pátoszát jól vigyázza a halan
dzsától sem visszariadó intellektualizmusa.

Hollósi Frigyes és Pap, Zoltán töstér
kettőse, már csak a különböző alkatú szí
nészek miatt is, remek pár. Hollósi a zsiro
sabb valóságra vadászik - discjockey-s hin
táslegénye (matróza) az Übü mamát meg
forgató, befejező táncban ér a csúcspont
ra -, Papp -líraibb; napról napra fogy, szin
te a csontjaiban éli meg a' Jarry-ídézte te
lek kegyetlen hidegét. Horváth József és
Kátay Endre is kifinomult eszközökkel dol
gozik, de úgy érzem, mintha megelégedné
nek a nagy gépezetben működő csavar
hasznosságával. Náluk szerencsésebb 01
savszky Éva (Rozamunda királyné), a pará
nyi szerepben is izzik egyénisége. Ujlaki
Dénes Poszomány kapitányként és Medve
ként egyformán szellemes, de nem tudom

eldönteni, hogy bennem van-e a hiba, ami
kor minden alakításától azt a tüzet. várom,
amely a Paál István-rendezte Tangó Edek
jét jellemezte.

Básti Juli Übü mamája trágár csatorna-
. töltelék, aki báj aival uralkodik férj én. A
nagy' ívű szerepformálásban gyöngéd és
rikító színek egyként fölfedezhetők. Noha
egy kisvárosi prostituálttól sem lehet távo
labb a. trón, mínt Übü mamától, Básti sze
métdombon virágzó szajhája mindent elkö
vet, hogy teljesüljön vágyálma. Alakítása
többnyire hiteles, és mégis: nincs az a
maszkmester - használjon számolhatatlan
festékréteget, csúfítson a legnagyobb mér
tékben! -, aki el tudná fedni teljesen a fia
tal színész kellemét, báj át. Bár Básti Juli
eiről mit se tehet, a bűzlő, áporodott, Übü
mama nevű asszonyroncsból elővillan né
ha a színész fiatalsága, s ez zavaró.

Ha van színházi :csoda, akkor Sinkó
László Übü papája az. Fortyog, bűzlik, bö
fög, átkozódik, ugat; úgy akarja a világot
maga alá gyúrni,. hogy egyetlen valódi fegy
vere a hurkatöltö. A Sinkó formálta Übü
papa ugyan király, de klozett a trónja. A
színész minden eszközt latba vetve el tudja
érni, hogy egyszer csak remegni kezdünk
az üresfejű zsarnoktól. Fizikai teljesít
ménynek sem utolsó a mutatványa: hatal
mas .párnákkal kitömve, vaskos harlekin"
ként eltáncolja életét atrágyadombon.
Amitől jelentésessé vált a szöveg, az saját
koreográfiája. Alakítása a legnagyobbak
közül való.

Szakolczey Lajos

Számunk írói: Szennay András pannonhalmi bencés főapát, a Pázmány Péter Hit
tudományi Akadémia professzora
Cserháti József pécsi püspök,' a Magyar Katolikus Püspöki Kar titkára
Gustavo Gutiérrez a limai katolikus egyetem professzora, a felszabadítási teológia egyik
elindftója
Szabó Ferenc S. J. a Vatikáni Rádió magyar adásának vezetője

Alszeghy Zsolt (1888-1970), 1935-1949 között a budapesti egyetem irodalom profesz
szora.
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