
merően kötnek össze távoleső utalásokat
és világokat. Mint a hirtelen olvasott
tudásnál az adathalmozás, úgy a hirtelen
szabadult képzeletnél is tapasztalható a
szertelenséggel való hivalkodás. A kötet-
lenségektől megszabadult rendezők olyan
örömöt éreznek, hogy kötelességüknek
érzik a rá-rálicitálást.

Több ez már, mint a hagyományos
barokk színházépület kényelmetlenségé-
nek és szűkké vált formájának tagadása és
szétzúzni, eltüntetni kívánó szenvedélye.
A túlcsordult és túltermelésre beállított
képzelet ontja a képeket és jelképeket,
jeleket és metaforákat, hogy lassan-ként
ne is jelentésükkel, hanem orna-
mentikájukkal foglalják el a rendelkezé-
sükre álló teret.

A jelek nagy misztériumszínpada ala-
kult ki. Már csak a Jó és a Rossz, az Ör-
dög és az Angyal, a Bűn és az Erény, a
Világosság és a Sötétség munkálkodik.
Azzal az igénnyel, hogy az egész zavar-
tan bugyborékoló mai világot plasztikus
formákba kényszerítse a színház. Keve-
sebbet nem is óhajt megfogalmazni. Csak
az egészet. Az egészre törés heroikus
vállalkozásában kevesen hederítenek arra,
hogy elvész a részlet, ami az egész-nek
alkotóeleme, támasza, szerkezete, atomja,
és ami nélkül az egész sem jöhet létre.

Meglehetősen egyszerű oka van mind-
ennek. A román Dinu Cernesco, a buka-
resti MIC fiatal tehetsége a mezítelen kő-
falig bontatja ki tervezőjével A forrás című
Marin Soresco-darabhoz a színpad-teret,
hogy az előadás első pillanataiban
 amikor repülőgépzúgáshoz hasonlító
vízesés zaját halljuk - a középen elrende-
zett, karcsúra redőzött, sárga selyemdra-
péria motoros úton siklani kezdjen, és
körbefogja redőzetével a játék helyét, a
színpadi padló fekete klottfoltjai közül
pedig éles fényben egy segélyt kérő kar
nyúljon ki, és utána három egyforma színű
hálóingbe öltözött hölgy másszon elő
 Irinának, a főszereplőnőnek három arca,
három megtestesülése -, és kezdetét
vehesse egy sterilitásában is erőteljesen
mutatós és erőteljesen színházi tehetségű
játék a mitikussal babráló, sorba rakott
színházi hatáselemek szemrevételezése
közben.

Cernesco rendezésénél döbbentett meg
az élet lassú elszivárgása a színpadról, a
teátrális szépség lassú lehűlése a fagypont
alá. Valamiféle jeges elvontság, ízeknek,
szagoknak, illatoknak esztétikus desztil-
láltsága foglalta el az élet - a művészien
ábrázolt élet - helyét. Hiszen könnyebb

a nagy témák felé kinyújtani két lelkesen
lobogó kart, mint megmarkolni egy te-
nyérnyi kis igazságot. Könnyebb misz-
tériumot szervezni, mint fölkelteni az élet
melegének érzését, a szív dobbanásait a
szorongató sötétben.

Nem szamováros szöszmötöléseket,
zsebkendőhajtogatást és szoba-konyhás
lakásokban fővő paprikáskrumpli szagát,
nem is a nyílt színi acélöntést, a kokillák
színpadi izzását és a termelési drámák
káderlapokkal, statisztikai kimutatásokkal
és irodalmi riportokkal vagy
jegyzőkönyvekkel igazolható életszerű-
ségét sóvárgom én vissza. Csupán az éle-
tet. Hogy a színház hasonlítson még a
világra, ha a világ kezdi is elveszíteni
megint önmagát.

A valóban erős tehetségű színházi ren-
dezők megfontoltan (vagy önkéntelenül
is) zavaros képeikkel, túlburjánzó vizuális
kínálatukkal persze kifejeznek valamit a
valóságból. S nem képzelem azt sem,
hogy csak azért beszélnek rejtjeles steri-
litással, mert nyakatekert formákban tet-
szelegnek, mert a mindenáron föltűnni
vágyás vezetné zablát nem ismerő és nem
tűrő képzeletüket.

Minden ellenszegülésük és tiltakozásuk
ellenére is hatott rájuk a piac törvénye.
Így alakult ki a fogyasztói színház.
Fogyasztói színház abban az értelemben
legalábbis, hogy a kispolgári lázadások
számára termelnek fantáziaanyagot, mi-
közben hisztériásan bővítik kínálatuk.
Árulnak részletre is drámát. Elszaporod-
tak a zanzásított drámai életművek, a
Nestroy-keresztmetszetek, Witkacy-össz-
kiadások egyetlen színpadi kötetben,
szünet nélkül, népeposzok három és fél
órás terjedelemben.

PETERDI NAGY LÁSZLÓ

A realizmus lehetőségei

Sokan újra felfedezik mostanában a len-
gyel színházat. Egymás után jelennek meg
az ismertetések, méltatások. Ha
összeolvasná azonban valaki ezeket az írá-
sokat, nehezen hinné el, hogy közös a
tárgyuk. Egy seholsincs ország képe
bontakozik ki bennük, amelyben föllel-
hetők Európa minden színházának vágyai,
tervei, problémái. Egy olyan országé,
amelyben csak külföldi újságírók jár-nak a
színházba. Nyilván úgy alakul ez ki, hogy
mielőtt útnak indul, mindenki tudja már jó
előre, mit akar felfedezni. És azt azután fel
is fedezi. De mindig csak azt, mindig csak
annyit.

Tavaly Julien Michel terjedelmes cikket
szentelt a lengyel színháznak a Plays and
Playersben. Elragadtatva ír a látott
előadások magas szakmai színvonaláról,
társadalmi érzékenységéről. Azután,
mintegy észbe kapva, fölfedez egy vidéki
amatőr együttest, és azzal a megállapítással
zárja cikkét, hogy- övék a jövő. Csak nem
fog propagandát csinálni a hivatásosak-
nak, a „színházi rendszernek" ? Nyakig a
saját problémáinkban, mi is sokszor
melléfogunk, amikor példát keresünk ná-
luk. A magunk vitáiban mi például Gro-
towski érveire szoktunk hivatkozni. És
nem vesszük figyelembe például, hogy az
ő „szegény színháza" tökéletesen bele-
illeszkedik a lengyel „színházi rendszer-
be": a Kulturális Minisztérium pénzén és
megbízásából Grotowski tanfolyamot tart
a „gazdag színház", a hivatásos színészek
részére.

A lengyel színházak nagyjából a miénk-
kel azonos körülmények között dolgoz-
nak. Igaz, játszanak Beckettet is, Mroźeket
is. Csakhogy nem ezekből születnek az
igazán jelentős előadások.

Grotowski és Mroźek

A színház nem mondhat le az embernek
ember által való ábrázolásáról. A
színpadon nem születik látomás, nem fo-
galmazódik gondolat konkrét ember, a
színpadi hős társadalmi valója és egyéni
pszichikuma nélkül. Bárhogyan is véle-
kednek és nyilatkoznak is néha a maguk
kísérleteiről, Szajna és Grotowski is a
színpadi realizmus új lehetőségeit ku-



tatják. Szajnával hamarosan találkozunk
majd díszletterveinek budapesti kiállításán.
Grotowski így nyilatkozott színházi
laboratóriumának helyzetéről a varsói
találkozón: „Nehezen lehet elképzelni -
mondják nekünk néha -, hogy azok a kü-
lönböző formák, amelyeket Önök para-
teátrális kísérleteknek neveznek, és ame-
lyek mind különféle hajlamokat és ké-
pességeket, követelnek meg, hogy ez az
egész újfajta színházasdi meglehet majd
mégis valami közös hely nélkül, ahol a
közönségükkel találkoznak, hogy meg-
lehet igazi színház nélkül. Márpedig ha ez
így van - mondják -, és Önök nem
szándékoznak új produkciót bemutatni,
nem válik-e az Apocalypsis cum figuris
egyfajta muzeális előadássá? Nem jelen-ti-
e ez a művészi múltjuk adott pillanatának
állandósítását? És ugyanakkor a jelenlegi
kísérleteik nem aprózzák-e szét túlságosan
az energiájukat? Nem valami-féle
centrifugális folyamatról van-e szó,
amelynek során egymástól élesen külön-
váló társulatokra és munkacsoportokra
esnek szét? Ilyen és ehhez hasonló két-
ségek késztettek bennünket rá, hogy talán
túlságosan is gyorsan, a társas együttlét és
cselekvés olyan formáit keressük, a-melyek
nem színházi előadások, de mégis közös
bázist képezhetnek munkánk számára.
Ezeknek hosszú távú terve és programja a
Góra."

A „góra" szó hegyet jelent, a Lángoló
Hegyet, amelyre Grotowski a követőit
felvezeti. Ez az elmélkedés, az önmegis-
merés és a nagy találkozások helye. „A
Hegyre senki nem színházat nézni megy.
De egyszer életében mindenkinek időt kell
szakítani egy ilyen kirándulásra. Össze kell
csomagolni egy hátizsákot, jól
meggondolva, hogy mit visz magával.
Búcsút kell mondani a megszokott kör-
nyezetnek, elindulni, és aztán sok-sok órán
át gyalogolni. A belépődíjat nem pénzben
kell fizetni, hanem testi és lelki
erőfeszítésekkel. Mindenkinek, aki a
Hegyre indul, tudnia kell, hogy nem egy-
szerű néző lesz. Kommunikálnia, csele-
kednie kell egy neki megfelelő formában,
közegben. Ha van tehát egy kedves szer-
száma, magával kell vigye. Ha van egy
szó, amely kedves neki, amely közel áll
hozzá - nem egy társalgási frázis, hanem
egy igazán fontos szó -, akkor a Hegyen
találnia kell valakit, aki meg akarja majd
hallani tőle ezt a szót. Ha a csendet szereti
- és ez a csend nem mogorva, elválasztó
csend -, akkor talál majd valakit, aki
megosztja vele ezt a csendet. Ha a táncot, a
mozgást, a ritmust kedveli vagy

a társas együttlétnek valamilyen más
spontán és expresszív formáját, akkor ezt
kell bemutassa ..."

Grotowski tehát a színész és a színház-
ra vállalkozók valamiféle társas önfelsza-
badítása révén szeretne új formákhoz el-
jutni. A sok eredeti gondolat mellett is
jogosnak tűnnek azonban azok az ellen-
vetések, amelyek ennek a kísérletnek a
színházi lehetőségeit firtatják. Valószínű,
hogy a wroclawi laboratórium felfedezé-
sei nem is eredeti formájukban, hanem a
hivatásos színház vérkeringésében jut-
nak majd el a közönséghez. Amíg Gro-
towski, a reformer szónokol, a hivatásos
színház megtanulja tőle, a színésztől, amit
lehet s érdemes.

A legjobb lengyel rendezők tudatosan
törekszenek egy új szintézis kialakítására
a nemzeti romantikus és avantgarde ha-
gyományból, valamint az új felfedezések-
ből, a színpadi realizmus új lehetőségei-
ből. Ettől érdekes a lengyel színház és
nem a nyugati abszurdoktól vagy ezek
lengyel követőitől. Mrožek a kivétel, aki
otthon vitte most színre két új darabját;

az Örvendetes eseményt és a Mészárszéket.

Az Örvendetes esemény alapötlete hátbor-
zongatóan szellemes. Egy gyermekre vá-
gyó házaspár úgy akar megszabadulni a
házsártos és hatalmaskodó apóstól, aki
még az ágyban is közöttük okvetetlen-
kedik, hogy fiatal és kihívóan modern
életmódot folytató albérlőt fogad. Azt

Jasienski: A próbababák bálja (Ateneum Színház, Varsó)



várják, hogy az „esztétikai anarchizmus"
mozgalmának ifjú követője egyszer úgy
felmérgesíti majd az öreget, hogy meg-üti
a guta. Azonban fordítva sül el a dolog. Az
öreg harcos szövetséget köt az ifjú
„forradalmárral" a közbülső puhány
nemzedék ellen. Hamarosan együtt verik
már a blattot. Közben azért meg-születik
mégis valahogy a gyermek, csak egy kicsit
furcsán sikerül: hatalmas rozmárfogai
nőnek. Terrorizálni kezdi a családot. A
Napóleon- vagy de Gaulle-sisakos
nagypapával egykettőre elbánik, és
kiüldözi a házból a szüleit is. Ketten
maradnak az egyetemistával. A kicsikét
azonban ő is untatja már. Egy játszi öt-
lettel felrobbantja az egész lakást, és a
romok között botorkálva kétségbeesetten
szólongatni kezdi a mamát.

A Teatr Współczesny remek színészei,
elsősorban -a nagypapát játszó Henryk
Borowski igyekeznek lengyel tempera-
mentummal és humorral megtölteni a pa-
rabolát. Ez élvezhetővé teszi a gondola-
tokat, de nem képes belőlük igazi szín-
házat teremteni, még Erwin Axer rende-
zésében sem. A színház mindig konkrét.
És úgy látszik - itt vagy ott, lengyelként
vagy franciaként -, az életet és a törté-
nelmet is csak konkrétan lehet megélni.

Mrožek darabjai olvasva továbbra is
nagyon szellemesek. A színpadon azonban
nem izzanak már fel úgy a gondola-tok,
mint régen. Pedig arról beszél mindig,
amiről éppen „szó van". A közönség le is
reagálja mind az aktuális vonatkozásokat.
De aztán úgy az első rész vége felé
valahogy elfáradunk. A gondolati váz
kirajzolódott már. A sok apró meg-
figyelésből, megjegyzésből, részletigaz-
ságból pedig nem kerekedik ki valami
nagyobb életigazság. Az életünk igazsága.

A Mészárszék, amelyet a Teatr Drama-
ticzny játszik Jerzy Jarocki rendezésében,
szintén parabola. A régi tétel fogalmazó-
dik meg benne újra: a világ menthetetlenül
az összeomlás felé halad, s a megvál-
tásáról fecsegő értelmiségiek nem tudják a
romlást feltartóztatni.

Egy hegedűművész koncertjét meg-
zavarja a szomszédos vágóhídról behal-
latszó marhabőgés. A hangversenyiroda
vezetője ebben az idők szavát fedezi fel, és
elhatározza az intézmény átprofilírozását.
A zenészek összetörik a hangszereket, és a
következő részben már hatalmas késekkel
és baltákkal felszerelve, mint
henteslegények jelennek meg. A színpadot
hatalmas horgok, kampók, csigák és

akasztók foglalják el. Egy igazi mészár-
széket látunk. Két hatalmas kést össze-
fenve az igazgató előrelép és megkérdezi:
na, kivel kezdjük? A hegedűs feladata az
lenne, hogy zenei aláfestést szolgáltasson
ehhez a munkához. Ő azonban alkal-
matlannak bizonyul erre. Igaz, sértett
fájdalmában maga is segített összetörni a
hangszereket, az igazi vér látványától
azonban megiszonyodik. Nem marad szá-
mára más lehetőség, mint az öngyilkosság.
A legények egy pillanatra döbbenten
hátranéznek, aztán folytatódik tovább a
trancsírozás. A hegedűs szerepét a színház
vezető férfiszínésze, Gustaw Holoubek, az
igazgatót pedig Andrzej Szczepkowski
játssza. Nem ők tehetnek róla, hogy az
előadás mégis csak a tétel
illusztrációjának szintjén marad. Mit te-
hetne hozzá a színház ehhez a tételdrá-
mához ? Minden pontosan ki van itt mér-
ve, el van döntve előre. Az igazi drámához
bizonyos választási lehetőség kellene és
igazi hősök, akik választanak is.

Új színházi köznyelv

Meglehet, hogy nem is Mrožeket, Róže-
wiczet, Grochowiakot vagy Bialosewskit
kell leginkább irigyelnünk a lengyelektől,
hanem az óriási tájékozottságot és a biztos
ízlést, amellyel a modern dráma-
irodalomban válogatnak. Ez részben a
fődramaturgok érdeme, akik között sok
híres író, tudós, kritikus van, s akiket a
színházban irodalmi vezetőnek neveznek
és tisztelnek. De közrejátszik itt még va-
lami. A hosszú hajú, szakállas zsenik
mellett jól érezhető még a lengyel szín-
házban egy nagy irodalmi műveltségű,
finom ízlésű rendezőnemzedék jelenléte.

Az Ateneum Színház igazgató-főren-
dezője, Janusz Warminski ehhez a nem-
zedékhez tartozik: Wajda, Szajna, Dej-
mek, Hanuszkiewicz kortársa. Csak jóval
kevesebb szó esik róla. Lapozzunk most
bele egy nyilatkozatába: „A szín-ház ma is
csak a szó, az irodalom segítségével tudja
megfogalmazni véleményét a világról . . .
Beszélni kell most erről, mert azt látjuk,
hogy a szó művészete, sőt a színész
művészete is háttérbe szorul, s a díszlet, a
világítás, a zenekíséret, a műszaki
megoldások foglalják el a helyét. És ez
nemcsak a „gazdag" színházaknál van így.
Bekövetkezik mindenütt, ahol a színész
csak a jelzés szerepét játszhatja. Mit
jelenthet a nézőnek a legnagyobb színész
is, amikor csak a gyertyát tarthatja a
legközépszerűbb rendező-nek ? Amikor a
színész csupán csak esz-köz, kirakati
bábu? A hangos új tanok-

kal, amelyektől a közösségi színház újjá-
születését, a színészek és a közönség új,
nagyszerű találkozását vártuk, tulajdon-
képpen dehumanizáljuk,
elembertelenítjük a színházat... Talán
soha nem írtak annyit a színházról, mint
napjainkban. És soha nem volt akkora
zűrzavara és devalvációja az eszméknek
és koncepciók-nak a színházban."

Ilyen és ehhez hasonló nyilatkozatokkal
manapság bizony nem lesz túl nép-szerű
egy színházvezető. Warminski szerencsére
rendezőként is érvényesíteni tudja
nézeteit. Mint művész is vitában áll az
illusztratív színházzal, érvel az ember és a
színész kirakati bábuvá válása ellen.
Legutóbbi rendezése, A próbababák bál/a
szó szerint erről szól. A lengyel futurizmus
legnagyobb kommunista drámaírójának,
Jasienskinek a darabjában nemcsak egy
párizsi divatház próba-babái elevenednek
meg, hanem a parlamenti képviselőről is
kiderül, hogy csupán báb a nála
hatalmasabbak kezében.

Az előadásról távozó nézők a ruhatárban
összetalálkoznak azokkal, akik a stú-
diószínpadra tartanak Kafkát nézni. A
színház fiatal rendezője, Jerzy Grzegor-
zewski ilyenkor kezdi ott előadását, az
Amer ikát . Ő rendezte a Bloomusalemet is
Joyce Ulyssesének tizenötödik fejezetéből.
Ő tudja, hogy ezekért a méregdrága
helyárakért már valami egészen rendkívü-
lit kell nyújtani. „Szegény színházat" ren-
dez tehát, s hozzá még „intellektuális" is.
Az üres színházépület ruhatárába terelik a
nézőket, majd a színészek behúzódnak a
fogasok és a pultok közé, és különböző
pózokba merevednek. Sejtelmes zene szól,
csak egy-egy fojtott sóhaj lebbenti meg az
illatszerektől súlyos levegőt. Időnként egy
jelmezes csoport halad végig a ruha-táron
nagy csinnadrattával. Aztán újra semmi.
Nyilván most a közönségnek kel-lene
játszani. A nézők azonban tanácstalanul
álldogálnak. Nincs mibe belekapcsolódni.
Ennyi választékos irodalmiságról és
színháziságról pedig nem könnyű elhinni,
hogy csak blöff. Néhányan oda-lépnek a
szenvedő arcú színészekhez, és
cigarettával kínálják őket. De azok úgy
tesznek, mintha nem hallanák. Mereven
néznek egy távoli pontot. Mint a próba-
babák. Az emberek végül elunják és ha-
zamennek.

A dolgozó emberek Lengyelországban is
korán kelnek, és az éj jelt rendszerint nem
az Ateneum éjszakai előadásain töltik. Ott
is egy új színházi köznyelv van
kialakulóban. Egy érzékletes, árnyalt, de



közérthető jelrendszer, amelynek révén a
társadalom legszélesebb rétegei érint-
kezhetnek a színházzal. Két oldalról épül
ez egyszerre. Láttuk egyrészt, hogy a nagy
színházi egyéniségek maguk is szintézisre
törekszenek. Az örök emberi, a vallási, a
nemzeti mítoszhoz való fordulás ezt
tükrözi. A mítosz azonban menthetetlenül
süllyed. és a legnagyobb szín-házi
mágusok sem képesek már vissza-
varázsolni az emberek tudatába. Egyre
nyilvánvalóbb, hogy az új színházi nyel-
vet a mai élet elemeiből kell felépíteni.
Még nyilvánvalóbb ez, ha a közönség ol-
daláról vizsgáljuk a kérdést. Lengyelor-
szág lakossága - életkorát és gondolko-
dásmódját tekintve is - nagyon fiatal. És
egyre újabb tömegek kapcsolódnak be az
ország kulturális vérkeringésébe. El-
kerülhetetlen, hogy ezek magukkal hozzák
a színházba a modern termelésben és a
társadalmi életben szerzett élményeiket,
tapasztalataikat. Mindennek befolyásolnia
kell a színházi közlésrendszer normáit is.

Az épülő új színház körvonalai sokszor
még a régi formák elrajzolódásában,
deformációjában mutatkoznak meg. Je-
lentkeznek új formák is, amelyek a kizá-
rólagosság igényével lépnek fel, majd
nyomtalanul eltűnnek. Számtalan válto-
zata, árnyalata lehetséges a modern szín-
padi realizmusnak. De ezek soha sehol
nem maguk szülik egymást. A sokféle-
ségben egy állandó, tudatos, hosszú távra
érvényes társadalmi igény munkál. Ez
hívja életre a színházi formákat, és ez vá-
lasztja ki közülük a valóban életképeseket.
Erre kell figyelni.

Az Ahogy tetszik
Varsóban

Először fordult elő, hogy a Nemzetek
Színháza fesztivált nem Párizsban, ha-
nem egy szocialista ország fővárosában,
Varsóban rendezték meg. Először fordult
elő, hogy a Nemzetek Színházában
magyar együttes is fellépett: a kaposvári
Csiky Gergely Színház Zsámbéki Gábor
rendezésében Shakespeare Ahogy tetszik
című darabját adta elő a varsói Drámai
Színház színpadán, két estén; azt az elő-
adást, mely Kaposvárott is, Budapesten is
nagy sikert aratott. S először fordult elő,
hogy egyes lapok kritikusai kertelés
nélkül és tárgyilagosan tudósítottak a
magyar együttes vendégszerepléséről,
nem szépítve meg a fogadtatást. „Tisztes
sikert", sőt egyenesen kudarcot em-
legettek, ezzel nyilvánvalóan hozzá kí-
vánva szólni a kaposvári színház körül
kialakult vitához. Sajnálatos, hogy e hoz-
zászólások nem az Ahogy tetszik hazai be-
mutatója idején hangzottak el, s amikor
elhangzottak, akkor is kevéssé a produk-
ció érdemleges elemzéséből, sokkal in-
kább másfajta indulatokból születtek.

Azok, akik ott voltak Varsóban, jól
tudják, hogy szó sem volt kudarcról.
Tapasztalhattuk, hogy sokszor a kaposvári
Ahogy tetsziknél erőteljesebb, Európa
színművészetének élvonalát képviselő
előadások sem részesültek nagyobb ün-
neplésben, nem kaptak nagyobb tapsot,
mint a magyar együttes. A varsói közön-
ség mindkét este érezhető szeretettel és
szimpátiával fogadta a kaposváriakat. Ha
az alábbiakban ismertetjük az Ahogy tet-
szik lapzártáig kézhez kapott sajtóvissz-
hangját, akkor egyrészt a Csiky Gergely
Színház vendégszereplésének érdemleges
képéhez szeretnénk hozzájárulni, más-
részt kiegészíteni az előadás sovány hazai
kritikáját. Különösen Grzegorz Sinko és
Roman Szydlowski tett olyan megálla-
pításokat, melyekre érdemes odafigyel-
nünk.

Az Ahogy tetszik első kritikusa a nálunk is
jól ismert, jeles költő, Jerzy Zagórski a
Kurier Polski című esti lap hasábjain A
fesztivál tetőpontja címmel egy-két
mondatban méltatta a párizsi Théátre du
Soleil, a kaposvári Csiky Gergely

Színház, az amerikai Manhattan Project
Studio, a tokiói Wasedo Sho-Gekijo, a
milánói Piccolo Teatro és a belgrádi Atelje
212 bemutatkozását. „A rokonszenves
magyar együttes, a kaposvári Csiky Ger-
gely Színház mintha csak azért jött volna
Varsóba, bemutatva a Drámai Színház-
ban Shakespeare Ahogy tetszikjét Zsám-
béki Gábor rendezésében, hogy hírül ad-
ja: ma Magyarországon nincs nagyobb
különbség a színházi főváros és vidék
között" - írja Zagórski, majd hozzáfűzi:
„Mégis, ez a Shakespeare-játék, mely
nem a hagyományos stílust követte, ha-
nem mai nyelven szólt, nem volt túl ere-
deti. Általános tetszés leginkább a zenés-
táncos piknik jeleneteit fogadta." A
Sender Freies Berlin ugyanekkor kelt
kritikája viszont épp a „zenés-táncos
piknik-kel", azaz az ardennes-i erdő
jeleneteivel elégedetlen: „a zsinórok
zsinórok maradtak, és nem változtak át
fákká, mert ehhez olyan színészi
megjelenítő erőre lett volna szükség,
amely itt hiányzott" - állapítja meg a
német kritikus, elismerve ugyan az
együttes „fiatalos frisseségét".

Másnap, június 25-én, vasárnap az
Unita ezt a címet adta a varsói Nemzetek
Színházáról közölt tudósításának: A ka-
posvári színház sikerrel mutatta be az Ahogy
tetsziket. Az olasz kritikus, mely beszá-
molójának mintegy felét a kaposváriak-
nak szenteli, bevezetőül megállapítja,
hogy Strehler, Bergman és Besson ismét
nagyszerű előadásokkal bizonyították jól
ismert tehetségüket „az ugandai Abafumi
Színház és a magyar Csiky Gergely
Színház azonban kellemes meglepetést
szerzett a varsói közönségnek". Az ugan-
daiak méltatása után így folytatja tudó-
sítását: „A magyar társulatról elöljáróban
el kell mondanunk, hogy egy hetven-ezres
kis városból, Kaposvárról érkezett. Ezt az
adatot nem azért idézzük, mintha atyai
jóindulattal akarnánk szólni az együttes
elért eredményeiről; épp ellenkezőleg,
inkább a magyar vidéki szín-játszás
kivívott rangját húzzuk vele alá, ami - ha
ebből a példából kell megítélnünk -
valóban meglepő." Az Unita szerint „a
rendező figyelme sokkal inkább a
hatalomért folyó harcra, mintsem az
udvaroncok kényszerű erdei életének
irreális dimenzióira összpontosult. A
száműzetés itt egyfajta nem várt
»szünidővé« változik, fejesugrássá a
kötelezettségektől és konvencióktól
mentes szabad létbe. Ebben a
jelenetsorban az át-öltözések, az álnok
szerelmek, találkozások bonyolult
váltakozása olyan játékká


