
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



alakul, amelybe a szereplők mintegy aka-
ratuk ellenére kerülnek bele. A játék at-
moszférája briliánsan szuggesztív. A
szövegmondás rendkívül fesztelen, s az
igen színes kosztümök elragadóan fantá-
ziadúsak, Silvio és Phoebe, a romantikus-
melankolikus szabadelvű filozófus,
Jacques, a mai fiatal szerelmesek ruháiban
valamennyi történelmi korszak keveredik,
az antik görögöktől a tizennyolcadik
század pásztorjátékaiig; de minden korszak
ruháját teljesen szabadon újra kitalálták, az
alakok a meseerdő kötelei között lebegnek,
amit felülről engedtek le, hogy befedje a
hercegi udvar felcicomázott színpadát.
Amint a bonyodalom az »erkölcsös happy
and« felé halad, a négy szerelmespár egy
melankolikus, né-ma francianégyest ad elő,
közben az erdő nagy szőnyegét
felgöngyölítik, a vakáció befejeződik,
ismét a társadalmi kötelezettségek kerülnek
előtérbe."

Ugyanazon a napon, amikor Rómában
megjelent az Unita beszámolója, a lengyel
fővárosban a Życie Warszawy kritikusa
mintegy ellenvéleményt jelentett be. A
varsói lap munkatársa úgy értesült, hogy „a
fiatal, ambiciózus Zsámbéki Gábor
vezetésével" Varsóba érkező együttest
„vidéken végzett társadalmi és kulturális
tevékenységük jutalmaként" küldték a
fesztiválra. „Shakespeare Ahogy

Koltai Róbert mint Próbakő az Ahogy tetszik kaposvári előadásában

magyar színházi vendégjátékok alkalmával
Varsóban gyakran hallott és leírt el-
lenvetést hangoztatja: a „társalgási hang-
nemet" kifogásolja abban az előadásban,
mely idehaza épp mozgalmasságával és
látványosságával keltett feltűnést. Roman
Szydlowski a Trybuna Luduban
higgadtabban és érzékenyebben szól a
kaposvári előadásról, ám recenziója bizo-
nyos ponton mégis találkozik a Życie
Warszawy észrevételeivel. „Friss és nem
mindennapi előadás : kísérlet a Shakes-
peare-vígjáték mába helyezésére. Ezt
hangsúlyozzák a mai öltözködési elemeket
tartalmazó jelmezek csakúgy, mint a
színpadkép, mely azt sugallja, hogy a
darab bárhol játszódhat és sehol, így tehát
ma is" - írja Szydlowski a Trybuna Lu-
duban, majd ekképp összegezi benyomá-
sait: „A lengyel nézőnek, aki nem ismeri a
magyar nyelvet, nehéz lenne megértenie a
Shakespeare-szöveg értelmezésének fi-
nomságait. Meg kell tehát maradnunk az
előadás külső rétegének értékelésénél. Ez
olyan diákos színházi mulatság benyo-
mását kelti, melyet évek óta jól ismerünk a
mi ifjúsági és egyetemi együtteseink
tevékenységéből. Kevesebb hangsúlyt
helyeznek itt a színészi játékra. Egyszerű-
ség és spontán lelkesedés jellemzi őket, de
előtűnnek bizonyos technikai hiányosságok
is." Végül megállapítja: „A közönség nagy
szeretettel fogadta az előadást, tapssal
ünnepelve a rokonszenves kaposvári
vendégeket."

Aligha szükséges a lengyel diákszín-
játszás nálunk is többé-kevésbé ismert
eredményeire, nemzetközi rangjára hi-
vatkoznunk (hosszan idézhetnénk például a
Dialog című színházi folyóirat legutóbbi
számaiból, ahol most a hivatásos színház
kiemelkedő képviselői vallanak róla,
miben látják az ún. diákszín-játszás
megújító, frissítő, „forradalma-sító"
szerepét a lengyel színművészetben),
enélkül is megjegyezhetjük, hogy Roman
Szydlowski, a lengyel színikritikusok
doyenje, akit ugyan sokan konzervatívnak
tartanak, de biztos, jó szemű ítéleteivel
kivételes rangot vívott ki magának, e rövid
recenzió keretein belül is, érdemlegesen
méltatta a kaposváriak út-keresését.
Grzegorz Sinko írása viszont a Teatr
1975/15. számában gondolatébresztő
előadáselemzésével hívja fel magára a
figyelmet. A színházi szaklap kritikusa
Shakespeare a Nemzetek Színházában címmel
Ingmar Bergman Vázkeresztjéről és
Zsámbéki Ahogy tetszikjéről elmélkedik:
„A mai színház és a mai néző-tér (ahogy
egyébként szép csendben ma-

tetszikjét Kaposvárott a didaktikus ifjú-
sági játék hagyományai szerint vitték
színre - írja a Życie Warszawy -, azono-
sulva a darab főszereplőivel. Üres tér
emelvénnyel, melyet körben kivarrt, vö-
rös anyag díszít, felette felhővé gyűrt,
beige színű vászon - ez Olivér háza és a
bitorló herceg udvara. A felhő leereszke-
dik és szélesen beborítja az emelvényt -
íme az ardennes-i erdő pázsitja, ahol a
fatörzseket kifeszített kötelek jelzik. Ro-
salinda és Celia olyasféle lányok, mintha
most jöttek volna a téeszből, a plebejus,
tanácstalan Orlando használt farmerben, a
bitorló herceg udvara zafír hatású zakó-
ban, őt magát egy fehér mellfodor emeli
ki, a száműzött herceg és kísérete
színesen, teátrálisan öltözve stb. Amikor
véget ér a száműzetés és a gondtalan
Árkádia, s vissza kell térni az élet
kemény kötelezettségei közé - így lehet
kiolvasni a rendezői interpretációból:
maguk az idill szereplői göngyölítik fel és
csomagolják össze a vásznat, mely az
erdőt, vagyis a kellemes kalandot, a
felesleges múltat jelentette, csak a
melankolikus és kényelemszerető Jacques
marad a csomagon, ekképp zárkózva el a
valóság elől. Az elő-adást társalgási
hangnem, plakátszerűség jellemzi,
színészi kellemben szegény."

A Życie Warszawy kritikusa ismét a



ga Shakespeare is) nemigen akarja el-
hinni a vígjáték szerelmi szálait és a bol-
dog happy endet. Ingmar Bergman az
irónia s a távlatot teremtő keretjáték által
fogalmazta meg a maga kommentár-ját;
Zsámbéki Gábor az Ahogy tetsziket
rendezve, a külsődleges modernizálás már
sokszor kipróbált útján indult el." E
törekvés - folytatja a lengyel kritikus -
„mindig kifejezően exponálja az udvarban
uralkodó rosszat és Árkádia illuzórikus
voltát. Ennek, ha nem is az ellen-állási
erdőben rejtőzők elleni büntető hadjárattal
(mint nálunk Krystyna Meissner
rendezésében), de mindenképp a szigorú
valóságba való visszatéréssel kell
végződnie." Úgy látja, „a rendező egyé-ni
munkája itt elsősorban a fiatalságra való
tét: az előadás fő gondolatát Rosalinda
(Pogány Judit), Celia (Andai Kati) és
Orlando (Márton András), e három mai
fiatal bontakoztatja ki. Mai ruhájuk és
viselkedésük azonnal egy sor problémát
szül: a lányok már jelmezükben is nyernek
(a ragyogó adottságokkal rendelkező Celia
mini-kreációja) és a fiú (a hippisített,
»afro« frizurás Orlando) veszít. Ugyanez
érvényes az »ifjúsági« szubkultúrából vett
viselkedésmódra is: a lányoknál ez
összhangba kerül a Shakespeare-szöveg
könnyedségével és líraiságával„ a fiú
esetében pedig nyilván-valóan felesel vele.
Továbbá: e hármasnak a »megmozgatása«
nagy lehetőségeket kínál Celiának - annak
a figurának, akit a hagyományos előadások
általában igen halványan rajzolnak meg. Itt
Celia határozottan premier planba kerül,
talán egyszerűen a szereposztás
következtében, mely Rosalindában nem
annyira a szerelemre képes lányt (vagy ha
nagyon akarjuk, a fiút), hanem egyenesen
a gyermeket hangsúlyozza."

„Mindezek ellenére - olvassuk a továb-
biakban a Teatr hasábjain - világosan ki-
rajzolódik a rendező fő elképzelése: ami az
ardennes-i erdőben történik, az a fel-
nőtteknek a különböző korokból eredő
fantasztikus jelmezek irreális álarcosbál-
ját jelenti, a szerelmes fiataloknak viszont
- a valóságot. A jogaiba visszahelyezett
herceg és egész világa marionettszerű
táncban visszatér a valóság rossz körébe,
miközben az erdő eltűnik, s a színpad át-
alakul az első felvonás udvarává, a haza-
térést csak az igazságban és az illúziókban
egyaránt csalódott, melankolikus Jacques
utasítja vissza. Mégsem az övé az utolsó
szó Shakespeare darabjában. A fiataloknak
az erdő illúziója igazság volt, és
újjászülettek az elért szerelmi

boldogságban - ez az érték megmarad, és
a rendező világos ellenpontként ezt emeli
ki. Az előadás utolsó hangsúlya az
epilógus, mellyel Rosalinda a közönség-
hez fordul: a boldog gyermek bájosan
kéri a tapsot a jó mulatságért, mely alap-
jában véve nem volt mulatság. Ha a szí-
nésznő alkati adottságai zavartak az elő-
adás folyamán, a fináléban lényeges jelen-
tést kapnak, ez a gyermek különös ismer-
tetőjellel látja el a darabot: a világ érté-
két a fiatalság menti meg, de ez a fiatalság
gyermeki. Zsámbéki Gábor tehát finom
szkepticizmussal tárja elénk e shakes-
peare-i ipiapacsot."

*

Ha a varsói Nemzetek Színháza tapasz-
talatairól beszélünk, feltétlen érdemes el-
tűnődnünk e néhány kritikán. A kapos-
váriak reálisan látják eredményeiket és
feladataikat; ezt tanúsította Zsámbéki
Gábor nyilatkozata is a rádióban, Pogány
Judit és Vajda László élménybe-
számolója is a SZÍNHÁZ 1975/10. szá-

mában. Ebben nyilván része van annak is,
hogy Varsó a Csiky Gergely Színház
együttesének többek közt alkalmat nyúj-
tott a konfrontálásra: megismerkedhettek
az európai színművészet néhány ki-
magasló képviselőjével, néhány nagysze-
rű előadással. De nemcsak ezért volt
hasznos és helyes, hogy a kaposvári
Ahogy tetszikkel mutatkoztunk be a
Nemzetek Színházában, hanem azért is,
mert valódi értéket mutattunk be a varsói
Drámai Színház színpadán, egyúttal íze-
lítőt adva hazai színjátszásunkban fújó új
szelekről. E néhány idézett kritika nyil-
ván sok esetlegességet tartalmaz, mégis
tanulságos elgondolkodnunk rajta: mi-
ként vélekedik a külföldi kritika ezekről
az idehaza kétségkívül frissen ható, meg-
újító hatású törekvésekről. Anélkül, hogy
a lényegesebbről, színházaink - s köztük
a kaposvári színház - hazai hatásáról,
társadalmi és művészi hivatásáról,
eredményeiről elfeledkeznénk.

P . A .

Szerelmesek az ardennes-i erdőben, a Zsámbéki Gábor rendezte előadásban (Andai Kati, Pogány
Judit és Márton András) (Fábián József felvételei)


