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Ádám Ottó

az optimizmusról és a pesszimizmusról; a kritikusokról és az esztétizálásról ;
a szigorról és a kegyetlen színházról; a színházi folyamatosságról és az erkölcsről

Vajon miféle szikra az, amely indulatokat és
vitákat lobbant lángra Ádám Ottó rendezői
munkássága körül? Az ő tehetsége telítette-e
ekkora elektromossággal, vagy pedig maga a mű,
amelyet világra segített? A kettő lényegé-ben
ugyanaz. Ádám Ottó Éjjeli menedékhelyét, a
szereplőket a közönség estéről estére három-négy
vastapssal ünnepli, a kritikusok pedig valósággal
hajba kapnak rajta.

- Mi inspirálta az Éjjeli menedékhely előadá-
sának a koncepciójára?

- Sztanyiszlavszkij Szatyinjának egy régi
fényképét őrzöm - feleli Ádám Ottó -, és ezen
éreztem mindig az ő előadásuk légkörét. Szatyin,
ahogy Sztanyiszlavszkij ábrázolta: egy herceg
rongyokban. Az Éjjeli menedékhelynek nem a
piszka és nyomorúsága a fontos; a „mélyben"

vagyunk, ahol az emberi sorsok csupaszon és
priméren nyilvánulnak meg, ahol homályba vész az
ide vezető út, és az is, amely innen elvezet. Ezen a
menedékhelyen elsődleges a szeretet és a
szenvedés, az önpusztító indulat, az irgalom és
rezignáltság, a női sorsok reménytelensége. Az
emberek megszabadultak összefüggéseiktől és
azoktól a kényszerű szerepektől, amelyeket a
társadalomban viselniök kellett. Ebben a kon-
certben talán kevesebb a szóló, a szólamok egy-
másnak felelgetnek, több az összehangzó har-
mónia, a kórus fájdalmas és szépséges éneke.

Örülök a zenei hasonlatnak, mert hiszen elő-
adás közben hol ez, hol az a szólam válik hang-
súlyossá, aszerint, hogy Ádám Ottó mire akarja
felhívni a hallgatók figyelmét.

Az Éjjeli menedékhely egyik kritikusa kifo-
gásolta, hogy Ádám Ottó tolmácsolásából hiányzik
az optimizmus. Mi a véleménye erről?

- Optimizmus és pesszimizmus? Ezek csak
szavak, és teljesen alkalmatlanok arra, hogy
színpadi előadással kapcsolatosan elhangozza-
nak.
 Miért?
 Mert a művek maguk se nem optimisták, se

nem pesszimisták. Minél árnyaltabban, gaz-
dagabban, valóságosabban állítunk színre egy
darabot, annál teljesebb a drámai élmény. Mint
ahogy egy nehéz élethelyzetben elkeserít az
idétlen viccelődés, de megnyugtat az a keserűség,
amely a szituációhoz méltó, mert kevésbé érezzük
magunkat magányosnak, ha a tragédia másban is
szomorúságot kelt. Ugyanez vonatkozik a
művészetre is. Értelmetlen kérdés, vajon
pesszimista-e a Hamlet, az Oedipus király, a
Három nővér vagy az Éjjeli menedékhely. S a
kérdés az előadásra sem vonatkozhat.

Aztán megint csak előkerül egy ifjúkori él-
mény.

- A marosvásárhelyi társulat Kolozsvárott
vendégszerepelt az Éjjeli menedékhellyel. Jól
emlékszem: Szatyint Kovács György játszotta
csodálatosan, a Bárót Delly Ferenc, Lukát Szabó
Ernő. Én akkoriban orvostanhallgató voltam az
egyetemen, és az Éjjeli menedékhely megrázó
előadásának a hatására másnap reggel közöltem
apámmal, hogy színésznek megyek Pestre. A
Főiskolán két tanszakra jelentkeztemi: a színészire
és a rendezőire, de csak az elsőre vettek föl.
Három hónap múlva aztán Gellért Endre
áthelyezett a rendezőire. Így lettem Nádasdy
Kálmán növendéke, 1948-ban.

- Hatott-e mai rendezésére az a régi kolozsvári
élmény?

- A Színész szerepét azért osztottam Dégi



Istvánra, mert az alak olyan sápadt-sovány át-
szellemülten él bennem azóta is, ahogy ott láttam.
Akkor értettem meg, hogy a Színész vala-mikor a
Sírásó szerepét játszotta és sohasem Hamletet.
 Ha ma látná az akkori előadást, vajon ho-

gyan reagálna rá? Elképzelhető-e, hogy ami
egykor tetszett, azt ma is elragadtatással fogadná?
 Eddig háromszor rendeztem a Kispolgárokat.

Minden alkalommal azt hittem, mindent ugyanúgy
csinálok, ahogy az előző alkalommal. Ugyanúgy
építettem föl az előadást. A végeredmény mind a
háromszor más és más lett. Hogy miért? Talán
azért, mert mi magunk változunk az időben.

- S ez a változás miképpen nyilvánul meg ren-
dezői munkásságában?

 A rendezők nehezen beszélnek munkájukról.
A festő sem tudja analizálni a maga képét. De tőle
ezt nem is várja a világ, tudomásul veszi, hogy
ilyen. A rendezői mesterség sokkal spontánabb és
ösztönösebb, mint ahogy hiszik. A rendező nem
az a filosz, akinek képzelik. Inkább olyan lény, aki
szerves koegzisztenciában, szigorúan
meghatározott külső és belső körülmények között
dolgozik. Ezért fogadom mindig gyanakvással azt
a rendezői prekoncepciót, amely egyetlen egy
alapötletre épül. Ez a szerves, ösztönös, spontán
megvalósítás gazdagságával szemben csak
szegénység.

- A közönséget érdeklik az úgynevezett ku-
lisszatitkok, a rendező előzetes magyarázata,
útbaigazítása .. .

 Érdeklik, mert rászoktatták, épp ezért válik
mindinkább bizonytalanná. Az igazi drámának
naiv közönségre van szüksége, mondhatnám így
is: ,,vallásos", morális közegre, amelyben a kol-
lektivitásnak nagy a szerepe. Példa erre a görög
színház, a középkori misztérium, az angol rene-
szánsz színház és a tizenkilencedik század tár-
sadalmi forradalmat hivő színháza. Ilyenféle
közegben a dráma nem csupán játékosan hat,
hanem elementáris erővel az egész embert ragadja
meg, és ez a színház lényege. A közönség azonban
napról napra kevésbé naiv. Az esztétizálás és
okoskodás olyan légkört teremtett, amelyben
mindenki igyekszik beavatott lenni. Aki nem
beavatott, az kínosan érzi magát, bűn-tudata,
szégyenérzete támad, fél, hogy nem eléggé okos,
nem eléggé művelt ahhoz, hogy megértse, amit
körülötte, lám, mindenki tud és ért. Így aztán a
természeténél fogva naiv néző lehetőleg eltitkolja
valódi érzéseit és gondolatait, amelyeket a mű
benne felkelt, és alkalmazkodni akar a
beavatottakhoz. Demoralizálódik, és

éppen mert elvesztette naivságát, nem tud ellen-
állni a blöffnek és a szélhámosságnak. Ebben a
szellemi zűrzavarban a néző boldog, ha valami-
ben megkapaszkodhat, ha megérti a szándékot, a
rejtett vezérfonalat, az alapötletet. Ez ad az
ötletnek manapság olyan nagy rangot, amely
azelőtt sohasem illette meg.

 Eddig kétszer is említette az esztétizálást.
Milyen legyen a kritika, ha teljességgel mellőzi az
esztétikai értékítéletet? Miért áldásos az, ha a
közönség megmarad naivnak és kívülállónak?

 A magyar színikritikában véleményem sze-
rint jelenleg sok az ingerültség, a személyes in-
dulat, az elfogultság, az előítélet. Ez sem a jó, sem
a rossz előadást nem segíti. Minden elő-adás élő
organizmus. A szereplők estéről estére felélesztik,
újjáteremtik a tegnap elhagyott alakokat. Ehhez
nyitott lélekre, hitre és önbizalom-ra van
szükségük. A legtöbb előadásnak meg-van a maga
- hogy úgy mondjam - női élete. Csakis megfelelő
környezetben ragyog föl, csakis ott éri el
legteljesebb formáját. Ezt viszont az esztétizáló
okoskodás, a rendreutasító szigor gyakran
megfagyasztja. És egy előadást soha sem lehet
rehabilitálni: eltűnik az időben.

 A szigor? Hát arra nincs szükség?
- Ez bonyolult dolog. A sok polemizálás ha-

tására a néző nem tud természetesen viselkedni,
nem fogadja be úgy az élményt, mint a gyermek,
aki először lát egy darabot. Amikor tizenhárom
éves fiamat elvittem az Éjjeli menedékhelyhez,
valaki megkérdezte, vajon olvasta-e a drámát?
Dehogyis olvasta, isten ments, feleltem rá.

- Miért isten ments?
 Mert a színházi előadás sosem azonos a

megírt darabbal. Az előadás, az életre keltett
költészet sokféle komponensből tevődik össze.
Jelen van mindenkelőtt a színész, aztán a kép, a
fény, a szín, a hang. A színész hangsúlya, gesz-
tusa, az előadás tempója, ritmusa, lélegzete, zenei
komponáltsága. Sőt az aznapi nézőtér együttese,
hangulata és az a világ is, amelyből a színész a
színpadra, a néző pedig a nézőtérre érkezett.

 Vagyis azt vallja, hogy a színház nem iro-
dalom?

 A színház több, mint a dráma. Ezért él a
dráma annyiféle életet, ahányszor felújítják és
ahányféleképpen játsszák. Az a néző, aki nem
tudja átadni magát a spontán örömnek, és ahelyett,
hogy az előadást követné, a maga véleményét
fogalmazza közben (megesik, hogy a kritikus is
ebből az emberfajtából kerül ki), nem fogékony a
színpadról feléje áramló eleven
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életre, nem tudja megkülönböztetni az élőt a
döglöttől. Aki nem látja, hogy a színészből való-
ban sugárzik-e az elektromos ragyogás - az
egyetlen, ami hitelesíthet egy színházi előadást -
az olyan ember, mint az Éjjeli menedékhely
Kosztiljovja, akire Luka azt mondja: „Van jó
termőföld, és van olyan is, amelybe hiába veted a
magot. Ha neked maga az úristen mondaná,
Mihájló, embereld meg magad, az se használna.
Amilyen vagy, olyan maradsz ..."

 Mi a véleménye, korunknak melyik a jelleg-
zetes műfaja?

 A kor műfaja maga a színház. Többé már
nem egyetlenegy alakítás, nem egyetlenegy ren-
dezői előadás, még csak nem is egy együttes,
hanem az egész színház. Egyívású emberek
szellemi jelenléte, egy folyamat, egy magatartás a
világban. Azelőtt azt mondták: Duse, vagy Sarah
Bernard, vagy Moissi. Majd Reinhardt. Aztán
egyre inkább azt, hogy Művész Színház, Kis
Színház, Piscator vagy Brecht Színháza, az Old
Vic, a Royal Shakespeare Company, a Teatro
Piccolo. Mindaz, ami kevesebb egy szín-háznál:
elégtelen. A magyar színházi életből - csekély
kivétellel - épp ez a magatartás hiányzik. A
színházak afféle semleges műtermek, amely-ben
egymásután és egymástól függetlenül készülnek
az előadások. A mi generációnk szét-öregedett
egymástól, a fiatalok pedig össze se kerültek,
nincs közös szellemi magatartásuk. Az állami
szervek mesterségesen tartják együtt a szétválni
kívánó együtteseket, a színházi vezetők között
növekszik a diszharmónia. Egy-egy szép alakítás,
egy-egy rendezői ötlet, olykor-olykor nagy ritkán
egy együttes felvillanása: kevés. Ha viszont egy
színház szabad szellemi társulás által jön létre,
akkor annak számára ismét kitárul az egész
drámairodalom: a Rómeó és Jú-lia, a Három
nővér, az Oedipus király, s minden kezdődik
elölről .. .

- Mindig ugyanazt a három-négy drámát em-
líti. Miért éppen ezeket?

 Példaképpen mindig remekműveket kell
választani.

 Ádám Ottót, nyíltan vagy suttogva, már érte
az a vád, hogy konzervatív az ízlése. Mit válaszol
erre?

 Szeretem a huszadik század művészetét. De
nem hiszem, hogy a modernség azt jelenti: a
tegnap leírt szó mára elavult. A huszadik század
drámairodalma szervesen összefüggő láncolat.
Csehovtól O'Neillig és Williamsig, Gorkijtól
Thornton Wilderig, Millertől Albee-ig, G. B.
Shaw-tól Brechtig, Dürrenmattig. Hol lehet ezeket
elválasztani egymástól, miért kell ezen az

összefüggésen belül önkéntes határokat meg-
vonni ? Miért avultabb az öreg Shaw humánus
prédikálása a fiatal Peter Weiss kegyetlen papo-

lásánál, miért kisebb értékű Brecht lírai Gruséja a
Kaukázusi krétakörben a kemény Johannánál?
Miért öregebb az ötvenéves Arthur Miller a
negyvenéves Albee-nél? Miért deklaráljuk
tegnapinak a Salemi boszorkányokat és mainak a
Hairt? Miféle ijedt versenyfutás ez az idővel,
miért ez a pánik, hogy valamiről lemaradunk,
miért ez a félelem, hogy öregnek tekintenek
minket, ha nem vagyunk szuper ultra korszerűek,
és nem olyan darabot akarunk bemutatni, amelyen
meg sem száradt még a tinta ? Én nem hiszek a
kegyetlen színházban, sem Peter Weiss
művészetében, de hiszek Beckett Godot-jában,
annak a költőisége egy század múlva is él majd. A
költészetben hiszek és nem az ügyeskedésben, a
színpadkép kompozíciójában igen, de a szcenikai
bravúrokban nem. Az életet létre csalogató
ötletben igen, de a magát mutogató kitalációban
nem. Az, hogy egy színházi előadás korszerű-e
vagy sem, azt nem a bemutatott mű megírásának a
dátuma határozza meg. Láttam már korszerű és
megrendítő maisággal előadott Lear királyt az
angoloktól, és láttam .. .

A mondat itt félbeszakad. Ádám Ottó nem fejezi
be.

 Mit nevez kegyetlen színháznak?
 A kegyetlen színház híveinek az a céljuk,

hogy az elembertelenedett világnak felmutassák
önnön képét, hogy az emberek lássák a gonoszt,
elborzadjanak tőle, és helyette a jót válasszák. Egy
színpadi mű hatása azonban ritkán azonos a
hirdetett tétellel. Egy témájában brutális mű
például hatásában is brutális lehet, ha eszközei
kegyetlenek. A gonosz felmutatása még nem
riaszt el a kegyetlenségtől. Senki sem utálja meg a
háborút délcegen masírozó német katonák lát-tán,
senki sem borzad meg a tömegpusztítástól,
egyetlenegy Auschwitz-ellenes darabtól. De a
legegyszerűbb történet is felkeltheti az emberek-
ben az önbecsülésnek és az önbizalomnak azt a
jóérzését, amelyre oly nagy a szükségük. A jóság
példája az egyetlen, amitől az embertelenség
csökkenése remélhető.

Elgondolkozik :
 Mindinkább szaporodik a színpadon a bru-

talitás, a durvaság, méghozzá nem is artisztikus
formában. Shakespeare királydrámáiban a véres
történés mindig a szépség köntösében jelenik
meg, nem pedig a maga naturális brutalitásában.
Lehetséges, hogy ez a film hatása. A sok szörnyű-
ség láttán kedvünk támad Szatyinnal együtt azt
kérdezni: „Kit akarsz ijesztgetni?" Két világ-



háború után mit tud a színház fölmutatni, ami-nek
a látványa megrázóbb, mint a szelleme? Csehov
Asztrovja azt mondja: »Az ember legyen
mindenben szép. Arcban, ruhában, lélek-ben,
gondolatban ... " Az ő csúnya Szonjája a legszebb
leányalak. Vajon mondhat-e ennél többet
korunkról egy torzszülött a színpadon?

 Az elmúlt években sokat járt külföldön. Él-
ményeiből mit hasznosított a maga számára?

 Rómában vagy Stratfordban az döbbenten
meg leginkább, mennyire azonos a város azzal, ami
volt. Róma ugyanaz a Róma, a gyerekek azoknak a
gyerekei, unokái, dédunokái, akik ugyanazon a
téren ültek, ugyanazt a fajta bort itták valamikor.
Ebben a hosszú folyamatban az élet rövidsége és az
emberi esettség elviselhetőbbnek tetszik. Egyik a
másikból következik, egyik sem lehet meg a másik
nélkül. A mi életünkből éppen ez a folyamatosság
hiányzik legfőképpen, az azonosság vállalása. A
múlttal való azonosulást nem helyettesítheti a
hagyomány ápolása, vagy amit annak nevezünk.
Az apám és a nagyapám nem hagyomány, hanem
én magam, létezésem feltétele. Folyamatosság
nélkül nincs igazi nemzeti kultúra, sem iroda-lom,
sem dráma, sem színház. És amit az öltözködés
divatja megtehet, hogy szabadon turkál az elmúlt
korok ruhái között, és hol ezt, hol meg azt kotorja
elő, azt a művészet nem teheti meg. Vállalnunk
kellene egész múltunkat, a sikerültet éppúgy, mint
a kevésbé sikerültet, az aranyat éppúgy, mint a
sarat. Még akkor is, ha az épp az ellentéte annak,
ami ma járja.

 Mit vár az elkövetkezendő színháztól?
- Mostanában érdekes könyvet olvastam a japán

Noról. Mindazoknak, akik az ősi kínai vagy japán
színházon nevelkedtek - és ez minden keletire, sőt
az orosz művészetre is vonatkozik - a színház:
szertartás, amelynek a színész beavatott részese.
Európában az elmúlt három évszázad alatt a
moralitás és a színház mindinkább elszakadt
egymástól, csak a legnagyobbak egyesítik
továbbra is: Csehov, Gorkij, Shaw, Wilder,
Beckett. Ezek az írók kétségbeesetten prédikálnak,
mert moralisták és hatni akarnak arra a közegre,
amelynek írnak. Ha a színház végképp elveszti a
moralitás iránt való fogékonyságát, akkor ismét
bajba kerül...

A kávéházi asztalnál most sok minden szóba
került. Ádám Ottó sikerei és útkeresései, mű-vészi
érzékenysége és színházat féltő szeretete. Az
utolsó tíz év fontos állomásai, amelyek pályájának
rendezési és emberi látásmódját villantják föl. Az
1957-es Széchenyi és az Anna Frank, a

Cseresznyéskert, a Pillantása hídról című Miller-
dráma, a Kaukázusi krétakör, a Libikóka, az
Üvegcipő, a Danton halála, a Kispolgárok, a
Koldusopera, A nagy Romulus - és már majd-nem
elérkeztünk a mához. Ezek csak kiragadott címek
és emlékek, amelyekben nem szerepeltek a
televíziós rendezések. Az interjú végén vissza-
kanyarodom oda, ahonnan elindultam: Ádám
Ottónak nemcsak rendezései, hanem szavai is
vitára serkentenek, alighanem termékeny vitára. A
beszélgetést még folytathatnánk, akadna téma
bőségesen. Ha időnk és helyünk volna, kérdez-
hetnénk és felelhetnénk mi is, bogozhatnánk még
tovább például a szépség fogalmának változását és
örökkévalóságát, a kritika felelősségét, a bíráló
feladatát és szerepét és azt a sokféle gondolatot,
közérdekű színházi problémát, amelyet Ádám
Ottó válaszai most felvetettek bennünk.

GÁCH MARIANNE

A S Z Í N H A Z M Ű V É S Z E T I

S Z Ö V E T S É G É L E T É B Ő L

A Titkárság ülésén a Művelődésügyi Minisz-

térium színházi főosztályának képviselőivel

karöltve megtárgyalták a kiváló és az érde-

mes művész kitüntetéssel kapcsolatos javasla-

tokat, majd a SZÍNHÁZ első számának ta-

pasztalatait.

A dramaturg tagozat meghallgatta Dr. Ti-már

Istvánnak, a Szerzői jogvédő Hivatal

főigazgatójának előadását a szerzői honorá-

rium-rendeletről valamint a külföldi drámák

magyarországi és a magyar drámák külföldi

elhelyezéséről.

A szcenikai tagozatnak két rendezvénye is

volt: Perneczky Géza művészettörténész film-
vetítéssel illusztrált előadása hangzott el „A

modern képzőművészet szcenikai törekvései"

címmel; majd Drégely László díszletterv-

kiállítása a Vígszínházban, melyre a Szö-

vetség szép kivitelű katalógust bocsátott ki. A

kiállítást Várkonyi Zoltán Kossuth-dájas

kiváló művész nyitotta meg.




