
színháztörténet
a minél intenzívebb közönség-színész
kapcsolat elmélyítésére törekszik.

Mindenesetre a társulat tagjai közül
vannak, akik olyan természetességgel
mozognak ebben a szokatlan műfajban,
mintha ez semmi különösebb színészi
problémát nem okozna számukra. Albert
Éva vérbeli, fantáziadús, igazi komédiás,
Balogh Judit mind alkatilag, mind
humorában és könnyedségében a Puck-
alakításokat idézi föl. Szendrő Iván
közvetlensége, megnyerő, villámgyors,
szinte mindig verses rögtönzései szín-
vonalasak és szellemesek. Ő reagál leg-
érzékenyebben a közönség minden rez-
dülésére, hangulatváltására; biztonsággal
kezelve történetet-szituációt, merészen
követ és továbbvisz bármilyen ötletet,
közbeszólást. Csernák Árpád szintén
közvetlenségével és rendkívül rugalmas,
kifejező mozgáskultúrájával tűnik ki.

Mindent összevetve, a Tanyaszínház
eddigi működése vitathatatlanul újsze-
rűnek, elgondolkodtatónak bizonyult.
Sikerült felfedezni és kipróbálni egy olyan
életképes színházat, helyesebben színházi
formát, mely szilárd bázisra számíthat a
közönség köreiben. A társulatot
rugalmassága, mozgékonysága, kis
létszáma, szinte minimális kellék- és dísz-
lethasználata kiválóan alkalmassá teszi
arra, hogy eljusson a legkisebb helysé-
gekbe, akár tanyákra is.

A megoldott vagy megoldottnak lát-szó
kérdések is mindig újabbakat szülnek:
most például azt, hogyan tovább?
Nyilvánvaló, hogy a középkori farce-ok
elsősorban arra voltak megfelelőek, hogy
kipróbálhassák velük az általában
szokásostól eltérő színész-közönség kap-
csolat megteremtésének lehetőségét. A
kísérlet eddig bevált: van közönségük,
amely ráadásul a vártnál nagyobb aktivi-
tást mutat. Sikerült rátalálni egy olyan
színjátszó stílusra is, mely az ilyen típusú
színész-közönség kapcsolatnak legjobban
megfelel.

Az igazi próbatétel a következő évadtól
kezdődik: vajon rá tudnak-e találni arra az
irodalmi anyagra, mely bár nem szakad cl
a helyi hagyományoktól, témájában és
tanulságaiban már jellegzetesen és
egyértelműen a ma emberéhez szól?
Nehéz feladat, de véleményem szerint
ezen múlik, hogy érdekes, de
önismételgető próbálkozásról vagy való-
ban komoly színházi kísérletről van-e szó.
Most úgy látszik, az utóbbiról. Várjuk a
következő évadot.

BAJOMI LÁZÁR ENDRE

Az, avant-garde
Hernani-csatája

Nyolcvanéves az Übü király

Noha az 1972-ben megjelent monumen-
tális A színház v i l á g t ö r t é n e t e , melynek

főszerkesztője személyesen is jól ismer-te
az ősbemutatón Übüt alakító Gémier-t,
nem beszél Jarryról (csak mellesleg említi
a nevét kétszer), az 1896. decemberi
főpróba, illetve bemutató roppant
nevezetes eseménye a színháztörténetnek.
Lehet, hogy az akkor huszonhárom éves
szerző csak pukkasztani kívánta
szimbolista pajtásait, és meg akarta
botránkoztatni az Oeuvre Színház enyhén
modoros közönségét, amidőn a színpadra
pergette a pókhasú Firmin Gémier
képében ezt a fenomenális búgócsigát. A
csiga azonban még mindig pörög,
méghozzá hatványozott sebességgel és
intenzitással, mert míg a szerző életében
csak egyszer vitték színre, s mindössze két
előadásban és 1945-ig is csak háromszor
újították fel, a második világháború óta
többször színre került, mégpedig a
legnevesebb rendezők, illetve főszereplők
közreműködésével (Vilar, Barrault,
Wilson), és külföldön is egyre több
országban, egyre többször mutatják be -
olykor a tévé megsokszorozó erejével.

A dráma

A szophoklészi című, shakespeare-i cse-
lekményű és rabelais-i nyelvű diáktréfából
világirodalmi rangra emelt rém-bohózat,
darabossága és göcsörtössége ellenére
valóságos „anyadráma" lett, amely a mai
kommentátorok szerint méhében hordta a
későbbi szürrelista színházat, az Artaud-
féle „kegyetlen" színházat (nem véletlen,
hogy Artaud 1926-ban róla nevezte el
kísérleti műhelyét!) és a későbbi avant-
garde, illetve absztrakt színházat. Martin
Esslin szerint egyre nagyobb befolyással
bír az el-vont színházi törekvésekre,
éspedig azért, mert szokatlan vegyüléke a
tiszta színháznak, a bohóckodásnak, a
nonszensznek és a mítosznak; a jeles
iroda-lomtörténész ezt a növekvő hatást a
történelmi mozzanatban látja: ami 1896-
ban túlzottnak rémlett, az, sajnos, pró-
fétikusan igaznak bizonyult. A megbok-
rosodott és felgyorsult História olyan

bősz Übüket produkált, akikhez képest
Jarry torzonborz figurája kedélyes kis-
miska ...

A századvégi ősbemutató kora sem volt
persze az a boldog békeidő, miről az
emberek utólag oly szívesen álmodoznak.
A kommünt vérbe fojtó, a gépesítés és a
gyarmatosítás lépcsőjén felhágó III.
Köztársaság ugyan már berendezkedett a
belle époque bársonyosan budoáros, kur-
tizános korába, de Boulanger tábornok
korai fasiszta kalandja, a fourmies-i vér-
fürdő, a Panama-botrány, az anarchista
merényletek véres sorozata és a bemutató
előtt két évvel kipattant Dreyfus-ügy elég
erősen rázta-tépázta az 1875-ben
mindössze egy szavazattal győzött Res-
publikát. Ami pedig a szellemi életet illeti,
szinte közhely, hogy a francia irodalom-
és művészettörténetben két szál fut végig,
hol vetélkedve, hol összefonódva: valóság
és álom, realizmus és romantika,
naturalizmus és szimbolizmus. Így volt ez
a XIX. század végi színházi életben is.
Alig tört fel Antoine életmásoló
naturalizmusa, máris megindult a
szépségszomjas ellenerjedés. Verlaine és
Mallarmé „hazugságnak" bélyegezte a
Szabad Színház parlagiságát, szűk és sivár
„életszeleteit". Az ő támogatásukkal
alakult meg Paul Fort Művész Színháza,
majd Lugné-Poe, Mallarmé Condorcet
líceumbeli tanítványa, otthagyta Antoine-
t, akinek segédrendezője volt, és 1893-ban
megalakította a saját színhá-

Jarry (F. Vallaton metszete)



Léandre rajza a szerzőről

hús-vér figura, mint az átlagember, mert
bonyolultabb, szintetikusabb. A drámai hős
elevenebb, mint az utca embere, mert
századokon át él, és bármikor megteste-
sülhet a színészben. Á színpadi szerző -
isten, sőt még az istennél is hatalmasabb,
mert az ő teremtményei örökké élnek.
Minden a hős körül forog, a többi színész
csak eleven kellék. Nem szabad testre
szabott szerepet írni, mert így a mű nem
lehet általános, örök érvényű. Ezért kell az
álarc, alig van szükség díszletre,
statisztériára (egyetlen segédszínész egész
hadsereget képviselhet). Ezt a végsőkig
csupasz, eszményi stilizáltságot persze a
gyakorlatban ő sem tudta megvalósítani.

Mielőtt felidéznénk a bemutatót, vessünk
egy pillantást magára a darabra, melynek
cselekménye roppant egyszerű: a dicső
múltú Übü hadfi, kinek vitéz becsvágyát rút
boszorkányneje is szítja, Poszomány
kapitány segítségével meg-öli Vencel
lengyel királyt, egész felséges
pereputtyával. Csak Bugrisláv királyfi
marad meg, aki majd bosszút áll. A vér-
fürdő árán trónra került Übü eszeveszetten
uralkodik, s a becsapott Poszomány, aki
nem kapta meg az ígért nagyhercegséget, a
cárral szövetkezve hadat üzen neki, és
tönkre veri. Übüék hajón menekülnek, és
Helsingör érintésével haza vitorláznak.

Amint látható, ez nem más, mint a Jan
Kott elemezte Nagy Mechanizmus, az a
gépezet és szerkezet, amely a shakespeare-i
királydrámákat jellemzi, kivált a Macbeth-et:
a korlátlan hatalom kiváltja az ellenfelek és
elégedetlenek összefogását, és önnön
dugába dől. Jarry tudatosan shakespeare-
eskedett, a könyv alakban megjelent Übü
királyt az angol költőre hivatkozó ajánlással
nyomtatta ki. A főhős a harminchárom
jelenetből

zát (Théâtre de l'Oeuvre). Bátran újított:
megszüntette a rivaldát, s fényszórókat
használt helyette, az előadás alatt sötét-be
borította a nézőteret, északi szerzőket,
Ibsent meg Strindberget vitt színre, hangos
és szagos díszletekre is gondolt, sőt olykor
néma színészeket mozgatott a színen (a
hang a zenekari árokból szállt fel).

Jarry az 1896 tavaszán folyóiratban,
majd nyarán könyv alakban megjelent
Übüt mindenáron színre akarta vitetni,
tudva, hogy a dráma csak a színpadon tud
igazán érvényesülni. A bemutató-

ért minden áldozatra kész volt, még arra is,
hogy éhbérért beálljon titkárkodni Lugné-
Poe mellé. Nagyon jól tudta, mit akar.
Határozott, kiforrott színpadi elképzelései
voltak, amelyeket színikritikáiban, de főleg
az Übü kapcsán írt cikkeiben fejtett ki.
Lényegében száműzni kívánt minden
színpadiasságot, de nem akart választani
élet és színház közt, mert szerinte a kettő
egy, s éppen a színpad a metszőpontjuk.
Csak az írjon színművet, aki eleve
színpadban gondolkozik - vallotta. Szerinte
Hamlet igazibb

Jarry fametszete az Übü király bábelőadásának plakákátjához (a
szöveg Cl. Terrasse zeneszerző Übü-nyitányát hirdeti)



huszonhétben van jelen a színen, a dráma
tehát túltengően Übü-centrikus. Mellette
dühöng és kéjeleg tizennyolc jeleneten át
a hasonló becsvágytól fűtött, vele
egylényegű Übü anyó is. Az érdeklődés
központjában álló főhőst a szerző hű
királyi krónikásként életének minden
megnyilvánulásában bemutatja, s Übü
személyéhez képest minden más drama-
turgiai kérdés eltörpül.

Az előadás
1896 decemberében, a Peer Gynt után
amelyben egyébként jarry is fellépett az
egyik manó képében -- került sor a mű
bemutatójára, melyet korábban már
pozitívan értékelt néhány nagy tekintélyű
személyiség, mint Verhaeren vagy az

Louis Dumur, aki a Mercure de France-

ban ugyanez évben megjelentette és lel-
kesen méltatta Madách Tragédiáját. Jarry
barátai és komái a napisajtóban is el-el-
pöttyintettek egy-egy cikkecskét: „Ren-
geteg reklámok előzték meg az Übü király
előadását a párizsi sajtóban" - írta némi
túlzással a Pesti Napló december 21-én, a
bemutatóról szóló tudósításában. A
Magyar Hírlap ismeretlen levelezője
pedig december 16-án ezt írta: ,,...a
darabról . . . h e t e k e n keresztül
csodadolgokat beszéltek. A fiatal óriások
az ő saját folyóirataikban úgy emlegették
a darabot, mint valami hatalmas zseniális
mindent felforgató alkotást, s egyikük azt
írta a Figaróban, hogy ez a

Übü király igazi arcképe (Jarry rajza )

színmű az emberi szellem egyik legtöké-
letesebb remeke." A próbák, noha Lugné-
Poe és Jarry színházi felfogása közel állt
egymáshoz, nem folytak zökke-
nőmentesen. A kiváló rendező emlék-
irataiban elmeséli, hogy „ Jarry gyötrő
lángesze ezer nehézséget okozott, s
egyik bosszantóbb volt, mint a másik".
A szerző váltig ragaszkodott elképzelé-
seihez, amelyeket még egy januári levél-
ben kifejtett, és amelyeket
programszerűen hirdetett meg a Mercure
de France szeptemberi számában
megjelent alap-vető színházesztétikai
tanulmányában ( D e I'inutilité du théâtre
au théâtre). EIvei a lehető
legmesszebbmenő elvontságot
hangsúlyozták minden téren: csupaszság,
egyszerűség, szintézis, bábjáték. Übüt
maga Lugné-Poe akarta játszani, de
végül is nem érezte jól magát a szerep-
ben, és sikerült megnyernie ötven frank-
nyi gázsiért az akkor már jónevű Gémier-
t, akit az Odéon kölcsön is adott a két

estére (bármilyen furcsa: az Oeuvre-ben
az első évadban a műveket csak a főpró-
bán és a bemutatón játszották, aztán ké-
sőbb Lugné-Poe vagy elővette még őket
vagy nem, mint az Übü esetében). Gémi-
er előbb habozott, de végül is elvállalta, s
Lugné tanácsára a szerző érdes dikció-
ját utánozva játszotta el. Az igazgató a
legjobb újító piktorokra bízta a díszlet-
festést: Sérusier és Bonnard, akinek
Claude Terrasse nevű sógora
komponálta a bohókás zenét. Besegített
Vuillard és Lautrec is. !(Érdekes talán
megjegyez-ni, hogy Jarry egyetlen
magyar barátja, Rippl-Rónai,
Emlékezéseiben megemlíti Lugnével
kapcsolatban, akit „igen jóízlésű
fiatalembernek" nevez: „Egyszer én is
mázoltam a színpadra lefektetett
vászonra valamelyik Maeterlinck-darab-
hoz egy nagy virágos falat.")

A Főpróba 9-én fél kilenckor a Théâtre
Nouveau (a mai Théâtre de Paris: 15, rue
Blanche) termében zajlott le, irtó-

Picasso rajza Übü apóról, amelyet a Megláncolt Übü 1937-es, világkiállítási bemutatójára készített



zatos tülekedés közepett. Colette-nek Jarry
megígérte a jegyet, de megfeledkezett
róla, és a későbbi világhírű írónő Vallette-
hez, Jarry barátjához, a Mercure de France
főszerkesztőjéhez fordult: „Esedezem,
adjon valamilyen lehetőséget, hogy ott
lehessek ma este, nem bánom, akár a
kakasülőn." A terem mellett volt a Casino
de Paris, s bizony a French Cancan olykor
át-áthallatszott .. . A nézőtéren
természetesen ott volt az egész párizsi
előkelőség, a „Tout Paris", élén a
mindenható sajtó „nagyágyúival":
Rochefort, a hajdani kommünár, aki már
csak lapja címében volt „tántoríthatatlan",
az Intransigeant-tól; Arthur Meyer, a
királypárti Gaulois főszerkesztője, az
antiszemita izraelita, kit később annyit
szidott Ady; a félelmetes Sarcey, a Temps
kövér kritikusa; Catulle Mendčs, Théo-
phile Gautier veje, Henri Barbusse apósa,
a finom parnasszusi költő és avatott
színikritikus; a minden pornográf hájjal
megkent Willy; az ifjú Paul Valéry; maga
Antoine, Lugné-Poe volt patronja;
Courteline, a divatos „könnyű szerző"; a
Cyranótól terhes Edmond Rostand, aki egy
év múlva aratja majd világraszóló sikerét,
és egy sereg költő: Richepin, Vielé-
Griffin, Fernand Gregh, meg író, mint
Jules Renard vagy Henry Bauer, Dumas
fattyú-fia, a Figaro kritikusa, ki hajdan
együtt raboskodott Új-Kaledóniában
Louise Michellel, és aki most Jarry-
pártisága miatt állását fogja veszteni. A
külföldiek közül említsük meg Yeats
nevét, akinek nagyon tetszett a darab.

A díszlet és általában az előadás, amint
az már lenni szokott, nem egészen felelt
meg a szerző óhajának: Jarrynak „menet
közben" engednie kellett a negyven-
nyolcból. Ami a díszletet illeti, végül is
hatalmas, tarka-barka vászon lett belőle:
balra tikkadt táj, pálmafával, melyre
óriáskígyó tekeredik, „a fák között kar-
csúlábú őzek hivalkodnak" (Magyar
Hírlap); a háttérben dimbesdombos vidék,
téli nappal, hulló hóval; redőnyös ablak,
rajta bagoly; középen kandalló, ingaórával
meg kandeláberrel; jobbra sárga
függönyös ágy plusz bili; oldalt bitó,
melyen akasztott ember csontváza csüng.
A kandalló egyúttal ajtó is, ezen át
közlekedik Übü papa és Übü mama.
Minden jelenet színhelyét egy tisztes ag-
gastyán („lengyelesen öltözött szolga",
Magyar Hírlap) a kulisszára akasztott,
helyesírási hibákkal ékes táblával jelez,
ami nyilván Erzsébet-kori örökség, s amit
majd Brecht fog felkarolni. A színészek
álarcot viselnek, amelyek úgy össze

szorítják az orrlyukaikat hogy a kiejtésük
náthássá válik. Gémier nem tűrte a
maszkot, ő - a Pesti Napló szerint - „térdig
érő vattaszakállal" játszott, a Magyar
Hírlap szerint viszont „kitömött hasú
fickó" volt, „fehér bohócjel-mezben". Az
előbbi lap tudósítója nyilván
összetévesztette az iménti aggastyánnal,
mert az utóbbi az igaz: Gémier gidouille-t,
azaz rabelais-i bendőszerűséget csinált
magának, rajta a híres tekertyűvel vágy
csigavonallal. Kobakjára körte-alakú
sipkát nyomott, nagy álorrot viselt meg
harcsabajuszt.

Az első két felvonás aránylag simán
pergett le, még tapsolt is a válogatott pub-
likum. De a III. elején kitört a botrány.
Übü börtönkaput nyitott ki: egy színész
állt a színen, kinyújtott karral. Gémier úgy
tette a színész kezébe a kulcsot, mintha
ennek a marka volna a zár, aztán
csettintve utánozta a zár csikordulását, és
elfordította a színész karját, mintha
kinyitná a kaput. Antoine felugrott: „Erre
van a kijárat!" bömbölte. Courteline
csitította; egy hölgy Sarcey háta mögött
odakiáltotta a rettegett kritikus-nak: „Vén
barom!" F. Gregh azt kiabálta: „Maguk
Shakespeare-t se értenék meg !" „A
nézőtéren doboltak, üvöltöttek,
verekedtek, meg akarták verni az
igazgatót és a szerzőt is, de a legérdeke-
sebb az, hogy a színészek nem futottak
meg, hanem végigjátszották az Ubu király
öt felvonását bár egyetlen szavukat sem
lehetett érteni" - írja a Pesti Napló botfülű
tudósítója. Gémier hősiesen viselkedett:
már egy negyed órája nem jutott szóhoz,
amikor ragyogó ötlete támadt: elkezdte
táncolni a régi francia gigue-et, egyre
veszettebbül ugrált, úgy-hogy a végén
ráesett a súgólyukra. (Más-nap, a
bemutatón, más furfanghoz folyamodik:
omnibuszdudával szereli fel ma-gát, s
tülkölni kezd valahányszor tüntet a
közönség ...) Egyébként a színészek
civilben játszottak, Jarry legnagyobb
sajnálatára, aki pontosan előírta, hogyan
öltözködjenek; Poszomány kapitányt
például „magyar zenész jelmezben" kí-
vánta volna látni, de kosztümre nem telt; a
szereplők térdig feltűrték a nadrágjukat,
ami csak fokozta a bohóchatást. Louise
France, Übü mama kitűnő alakítója,
teljesen bábszerűen mozgott, szögletes
gesztusokkal, ami tökéletesen meg-felelt
Jarry guignolimádatának. A marionette-
irányzatot a Magyar Hírlap is észre-vette:
„A darab személyei úgy beszélnek s úgy
cselekszenek, mint a Paprika Jan-csi
színház bábjai. Majd az egyik, majd a

másik karjukat emelik a levegőbe, mintha
dróton mozognának."

A bemutató maga sokkal zivatarosabb
volt. Ez teljesen megfelelt a szerző
szándékainak. Előre megszervezte a
klakkot, és azt az utasítást adta neki, hogy
mindig a közönség ellen tüntessen, tehát,
ha a publikum tapsol, fütyüljön és
fordítva. „A nézősereg olyan viharosan
viselkedett - írta Laurent Tailhade, az
antik kultúra anarchista szerelmese,
Petronius fordítója - mint a romantika
legszebb napjaiban. Mutatis mutandis
Hernani-csata volt ez a fiatal dekadens,
szimbolista iskolák és a polgári kritika
közt ..."

Az előadás előtt maga Jarry szólt a
közönséghez: „... két szolga széket és
asztalt állít a függöny elé - írja a Magyar
Hírlap -. A széken egy tizennyolc eszten-
dősnek látszó (valójában huszonhárom
éves volt - B.L.E.), kerekképű gyermek
foglal helyet, akinek a haja középen ketté
van választva. Felolvasást tart a darabról.
Olyan, mint egy fiatal leány s gyöngéd,
vékony hangon beszél." A francia sajtó is
azt írta, hogy alig lehetett valamit érteni
az ifjú szavaiból. Kijelen-tette: ,,... önök
Übü úrban olyan célzást láthatnak,
amilyent akarnak, vagy csak egyszerű
bábfigurát, akit egyik tanáráról mintázott
a tanítványa, s aki a világ minden
groteszkségét képviselte a diák
szemében." Hozzátette, hogy a színészek
kívánsága szerint meghúzta a darabot, s
megjegyezte, hogy Übü meg a cár lovát ő
maga pingálta az éjjel, majd azzal fejezte
be, hogy a cselekmény „Len-
gyelországban vagyis Sehol játszódik".
(Jarry játékos etimológiája szerint a
Pologne szóban a po képző a görög πού, 
azaz „valahol", a logne pedig a loin, vagy-is
„távoli" elferdülése. A Jarry-féle Len-
gyelországnak tehát semmi köze az igazi-
hoz...)

Természetesen a bírálók épp úgy két
pártra szakadtak, mint a közönség azon a
viharos estén, amikor fütyültek, nyá-
vogtak, ugattak, sőt furulyáztak is a
teremben, úgyhogy a szöveg egy része
elsikkadt: „Természetes, hogy a publi-
kum nem hallgatja végig ezt a hóbortot s
közbeszólásokkal, kiabálással iparkodik
megzavarni az előadást. Az új iskola hí-
vei persze opponálnak, úgyhogy valósá-
gos hadakozás támad a nézőtéren, ahol
egymást hülyének mondogatják az embe-
rek" - olvassuk a Magyar Hírlapban. C.
Mendés írta a december i 1-i Journalban:
„Fütyülés? Igen! Dühödt üvöltözés és
gonosz röhögés? Igen! ... Igen ... és



világszínház
nem értették meg a célzásokat az örök
emberi hülyeségre, az örök paráznaság-ra,
az örök falánkságra ? Igen; s nem vették
észre a zsarnokság rangjára emelt aljas
ösztönt? Igen ... de megszületett egy típus,
amelyet egy még szinte gyermek korban
lévő ember rendkívüli és goromba
képzelete teremtett. Übü apó létezik.
Benne van Pulcinella és Polichinelle,
Punch és Karagöz, Mayeux*
és Joseph Prudhomme, Robert Macaire**
és Thiers úr, a katolikus Torquemada és
a zsidó Deutz***, a rendőrügynök és az
anarchista Vaillant, Macbeth óriási
szennyes paródiája ez, meg Napóleoné,
meg
a királlyá vedlett selyemfiúé, s immár
örökre, feledhetetlenül létezik. Többé
nem fogtok tudni megszabadulni tőle;
kísérteni fog benneteket ..." Így
nyilatkozik H. Bauer is: „Ebből a
különlegesen lenyűgöző hatalmas Übü
alakból a rombolás szele fúj, annak a mai
ifjúság-nak az ihlete, mely ledönti a
hagyományos tekintélyt és az évszázados
előítéletet. Es a típus meg fog maradni."

Sarcey viszont így okádott: „Ez a
szennyes szélhámosság csak a megvetés
csendjét érdemli." Á Paix című maradi lap
az avant-garde kifejezéssel
szellemeskedve azt mondta, hogy ez
„avant-garde-robe" (garde-robe =
árnyékszék), Lugné-Poe nevéhez
hozzábiggyesztette „Poe . . .de chambre"
(vagyis: pot = éjjeli). Hazai bírálóink nem
maradtak el a párizsi
reakciósoktól: „Ez a darab és az elő-adás
olyan rossz volt, hogy a nézőtér kö-
zönsége valóságos forradalmi tömeggé
változott . . . kétségtelen, hogy jarry Alfréd
öntudatosan és cinikusan bolonddá akarta
tenni a közönséget, valami iszonyatos
hülyeséget, obszcén szavak-
kal fűszerezett tréfát adva ..." (Pesti
Napló). A jobboldali Gaulois „fertőtle-

nítést" követelt, a konzervatív Patrie
pedig így írt: „Remélem, többé nem
hallunk Alfred jarry úr paprikajancsi
bohózatáról ..."

Tévedett . . Igaza lett viszont Thorn-
ton Wildernek, aki 1953-ban így nyilatkozott a
New York Herald Tribune-nak: „Úgy vélem,
hogy Alfred jarry Übü királya - mely oly
régen, 1896-ban kelet-
kezett - mutatja az utat a jövőbe."

(* 1830-as forradalomban keletkezett púpos
nemzetőr-figura, a korabeli polgár karikatú-
rája. -** F. Lemaître és Daumier tette híressé
ezt a vagány-típust. - *** Simon Deutz
1832-ben elárulta a Thiers-kormánynak,
hogy jótevője, Berry hercegnő hol rejtőzött
el, miután összeesküvést szőtt Lajos-Fülöp
ellen.)

SAÁD KATALIN

Az autentikus Beckett?

A Godot-ra várva - a szerző
rendezésében

Másfél esztendeje ismét állandó
repertoárdarabja a mintegy hatszáz főnyi
néző-közönséget befogadó nyugat-berlini
Schiller Theaternek Samuel Beckett
Godot-ra várva című darabja, ezúttal a
szerző saját rendezésében. Beckett már a
tíz évvel korábbi stúdióelőadás színpadra
állításában is tevékenyen közreműködött,
sőt a színház önálló rendezésekre is
lehetőséget biztosított a számára, így A
játszma vége, .Az utolsó tekercs és az 0, azok
a szép napok után ez immár a negyedik
rendezése itt. A színészek közül Vladimir,
Estragon és Lucky alakítóit, Stefan
Wiggert, Horst Bollmannt, Klaus Hermet
már az előző Godot-produkcióból ismerte,
Pozzo szerepét pedig az előadásban Carl
Raddatzra osztották. Az új Godot-
bemutató alapvetően ezt a benyomást
kelti: Beckett nem arra vállalkozott, hogy
az immár majd ne-gyedszázados mű
szigorúan megszabott játékkánonját
példamutatóan végrehajtsa. A kisebb-
nagyobb változtatások épp

Beckett a Godot-t rendezi a Schiller Theaterben

a mának szóló újabb jelentést, másféle
hangsúlyt kívánják hordozni.

A legszembetűnőbb változás :a várako-
zás idejének és terének kitágítása.
Mindkét felvonásban mindkét szereplő
kezdettől fogva a színpadon van, noha
eredetileg az első részben Vladimir, a
másodikban Estragon érkezett néhány
perccel a jelenet megkezdése után. Az
ötvenes évek abszurd színházának egyik
mottójául gyakran idézték a darabbeli
refrénmondatokat: „Menjünk innét: - Nem
mehetünk. - Miért nem? - Godotra várunk.
- Persze, persze." Beckett, talán, hogy a
várakozás fogalmának jelentését
boncolgató vallási és filozófiai
találgatásokkal szembehelyezkedjék, e
dialógust szinte iskolásan szavaltatja el a
színészekkel. De számos, funkcióját
tekintve kevésbé jelentős, mégis
szembeötlő változtatást lehet megfigyelni
az előadás folyamán. Vladimir például
nem az eredeti darabban szereplő
tizennégy „do do do" szótagot dúdolva
ringatja el az örökké álmos Estragont,
hanem Mozart „Gyermekem, ó, aludj már"

dallamára. A riadt ébredést követő séta
pedig Chopin gyászindulójának
elkrákogott „ta-tatata" ütemeire megy
végbe.

„Beckett a saját szövegéhez mindvégig -
meglepő, ám felettébb szimpatikus módon
- kritikusként viszonyult, állandóan
felülbírálta (már a rendezői pél-


