
„Balogh Géza alapos ismerője annak, amibe belefog.
Tudja, hogy a IV. Henrik líceum diákja bábszínháznak
írta eredetileg a színházi előőrs száz éve ízlést bor-
zoló vizsgadarabját. Az első hazai Übü királyt
1968-ban az Ódry Színpadon mutatták be, játszását
menten betiltották.
Koós Iván volt az egykori főiskolai előadás ven-
dégtervezője is. Bábszínházi stilizált Shakespeare-
színpadán az Übü-pár maszkos színészként tűnik
föl. Időtlen gönceikben homeless-eknek látszanak.
De nem francia clochard-ok, hanem honi aluljáró-
lakók. Finom érzékkel megmagyarosított mesévé

válik a Lengyelhonban játszódó francia diáktréfa.
Érett vizuális kultúra. Kicsiszolt fortélyosság. Fölényes
bábszínpadi gyakorlat. A maszkos játékból álomszerű
a tiszta bábjátékba átmenet. Jarry kegyetlen paró-
diájához erősen illenek a vásári bábozás módjára
megkoreografált vérengzések, szuronnyal felkoncolt
kegyetlenkedések, letépett végtagok, csatajelenetek,
Vitéz László hadakozásait idéző agyabugyálások.
Königsberg Máté vértben való kísérteties megjele-
nése a francia eredetihez hív Shakespeare-allúzió.
Bugriszláv matrózgallért visel: a lelemény megidézi
a IV. Henrik líceumbeli zabolátlan kedvű diákokat.
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A színészi játék stílusa zsíros-lomhán magyaros.
Úgy viszonylik az előadás Jarryhoz, mint egy man-
dulás soufflé a pincepörkölthöz. A vaskalapos cen-
zúránál hatékonyabban ellenáll a színjátszási be-
idegződés. A könnyedség túlsúlyos. A stílusparódia
pallérozatlan. A dikció izomerőből működik.
Poszomány kiváló intrikusa az előadásnak. A piros
zubbonyos, tömzsi alak – a színész felsőtestére
erősített lábacskákkal – gúnyos történelmi paródia.
A leláncolt kapitány magára maradván tőrével
körmét ráspolyozza, majd, nem tartva ellenőrzéstől,
elfűrészeli láncait.
Übüék tengerre szállnak. Egy hajtogatott gyermeki
papírhajót ábrázoló parapettet tartanak maguk elé.
Azt ringatva utaznak a vérbe borított Lengyelországból.
A hajó két orrához kötött kék takaró hullámokat
vet, de látható, hogy a hullámok taraja alatt emberek
rejtőznek. Kibukkannak a lengyel népi hadsereg
kucsmásai, hogy legyőzzék a mohó zsarnokot.

A kép meghökkentően Petőfit idézi („habár felül
a gálya…”), s a népharag elsöpri Übüék rém-uralmát.
Fekete műanyag szemeteszsákokba dugják a trón-
bitorló párost a hullámok alól kikelt fekete ruhás
bábszínházi színészek. Eléneklik a morált, de a há-
zaspár nyárspolgári új alakban feléled, s ezzel a lát-
noki ijesztgetéssel befejeződik az Übü király.”56

(Molnár Gál Péter)

„A Jarry teremtette groteszk világ emberalattian
emberi szereplői, az ürességtől kongó fejű királyok,
a koszlottan csámcsogó, idülten gonosz Shakes-
peare hős-imitátorok, a szélkakasként forgó, arctalan
tömegek és a jámbor birkanyájként hulló áldozatok,
akiknek egyetlen bűne, hogy ügyetlenül helyeseltek
– bábbá stilizálva ugyanúgy vagy még jobban ki-
fejezhetik teremtőjük mindent elsöprő utálatát
a hazug világ iránt. Ebben a közegben a báb em-
berré, az ember bábbá változásához nem kell

56 Molnár Gál Péter: Bábszínháztörténet. (In.: Bábszínház 1949–1999. Szerk.: Balogh Géza. Budapest Bábszínház, 1999. 63. o.)

A tengeren
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külön magyarázat. Az tehát, hogy az Übü király
és a szerző saját kezű bábszínpadi változata (Übü
a dombon) egységes darabbá formálódik az elő-
adásban, a rendező dramaturgiai telitalálata. Ugyan-
így telitalálat az a látványvilág is, amelyet a szereplők
köré Koós Iván megfogalmazott. A torz törpéből
félelmetes óriássá emelkedő ordináré Übü papa
és a vele együtt növekvő Übü mama, majd eltör-
pülésük a hatalom csúcsáról való zuhanásban
úgy vált képi kifejező eszközzé, hogy – bár a
benne rejlő lehetőségeket korántsem használták
ki teljesen – az egész előadást nyugodt szívvel
reá lehetett építeni. A különböző figurák nem csak
anyagukban, faktúrájukban, formájukban válnak
öntörvényű színpadi lényekké; a beléjük épített
groteszk mozgási-mozgatási lehetőségek a színész
és rendező számára egyaránt tág mozgásteret biz-
tosítanak. Ha mindezt még kiegészítjük azzal, hogy
Czipott Gábor meggyőző Übü papa és Turcsányi
Erzsébet félelmetesen közönséges, nagyszerű Übü
mama, „papírforma” szerint az előadásnak valahol
a legmagasabb csúcsok körül kellene mozognia.
De egy fésületlenül zseniális mű saját lehetőségei
alatt maradó, „csak” jó és korrekt előadását láthattuk;
olyan színházi produkciót, amelyben a szép pilla-
natok, nagyszerű felvillanások nem tudtak magával
ragadó egésszé szerveződni.”57 (Csík István)

„A förtelmes trónbitorló Übü házaspár »szörnyű
víg tragédiája« minden előadásban két fő elemet
hordoz: egy stilisztikait és egy történetfilozófiait.
Az utóbbi az übüség értelmezését jelenti, az
előbbi a Macbeth-parafrázisból adódó Shakes-
peare-paródiát. A bábszínpad egy harmadik le-
hetőséget is kínál: az abszurd képi-szcenikai
megjelenítését. Itt például könnyedén megoldható,

hogy a vérszomjas címszereplő a szó szoros
értelmében ízekre szedje a nemesek, bírák és
fináncok (báb)tagjait, vagyis a szellemi grand gu-
ignol nagyon is valóságossá – fizikaivá – válik.
Balogh Géza legfrappánsabb ötlete a szereplők
testméretének változtatása. Az Übü házaspár
korcs, nyomoronc figurából – megőrizve bábsze-
rűségüket – ember nagyságúra püffedt, mihelyt
megszerezte a hatalmat; bukásukban újra össze-
töpörödnek, bábokká minitürizálódnak. Roza-
munda királyné és Bugriszláv királyfi éppen el-
lenkezőleg, »egy az egyben« lép föl az elején,
és detronizált állapotban csökken saját egyötö-
dére. A Cár viszont embernél is nagyobb óriás,
hétmérföldes csizmával, behemót módon tapos
rá Übü papára.
Mindez értelemszerűen az élő színész és a bábok
együttes jelenlétét, illetve a különböző bábtechnikák
alkalmazását föltételezi. A tervező Koós Iván gazdag
vizuális fantáziája a szokásosnál is szorosabb kap-
csolatot tart a (báb)színészek mozgási vagy mozgatási
lehetőségeivel. Ebből különös megoldások születnek.
A »félbevágott«, deréktől fölfelé élő, lefelé báb figurák
jópofán térdelnek, és pompás esetlenséggel tudják
a lábukat saját kezűleg rakosgatni. Amikor a nép
»egy test – egy lélek« követi Übü papát – később
Bugriszlávot –, akkor a háromfejű, egyetlen szőrmókká
kövéredett alak beszédesen vall a parasztok össze-
forrottságáról.”58 (Koltai Tamás)

(Alfred Jarry: Übü király. Zene: Dubrovay László. Ter-
vező: Koós Iván. Átdolgozó és rendező: Balogh
Géza. Szereplők: Czipott Gábor, Turcsányi Erzsébet,
Domonkos Béla, Blasek Gyöngyi, Simándi Anna,
Borszéki Márta, Dörögdy Miklós, Mult István, Demeter
Sára, Cser Tamás, Giovannini Kornél)

57 Csík István: Brecht és Jarry az Állami Bábszínház műsorán. (Színház, 1985. 12. 19. o.)
58 Koltai Tamás: Mama, fenn vagyok a dombon. (Új Tükör, 1985. május 19.)


