nyilvánvaló, hogy a kápólelkű zárda-szűz
rájött: van itt még keresnivalója, a boldog
civil élet megkezdése előtt esetleg még
koporsóba lehet fektetni Margit nővérkét.
És átgondolást érdemel Beáta beállítása is.
Ő, aki végső soron semmit nem tett
Margitért, vétkesek között legalábbis néma
volt, de a végén még egyetértéséről is
biztosítja Kingát - „megérdemli-e", hogy ő
kérdőjelezze meg a csodát és a szentté
avatási bizottság képébe sértetlen holttest
helyett fickándozó nyulakat vágjon?

belül maradva szerepük konkrét körvonalain. Felfogásbeli ingadozás tehát akad a
kollektíva életre keltői között, de a rendező így is meg tudja őrizni az összjáték
fegyelmét.
Horineczky Erika aligha lehet hálás
Spiró Györgynek: a debütáló színésznő
csak látszólag kapott parádés alkalmat képességei bemutatására. A rendezővel
egyetértésben esetleg megtehette volna,
hogy Margit kuszán toldott jellemének
valamelyik vonását emeli ki, a misztikus
sugárzást, a hisztériás üldözöttség-tudatot
*
avagy az egyéniség autonómiájának
kemény védelmét; igaz, egy ilyen felfogás
A pécsi Nemzeti Színház előadása szük- minduntalan ellentmondásba került volna
ségképp megsínyli, hogy míg a szöveg a szöveggel. Mindenesetre nem történt
részletenként, erényei és hiányosságai ilyen kísérlet; Horineczky eljátszotta
különválasztásával is elemezhető, a szín- Margit színeváltozásainak minden fázisát,
játék összbenyomást hagy maga után. ezért az alaknak nem adhatott belső
Konter László rendezése precízen, kissé kohéziót, sőt, az egyes szakaszoknak is
még iskolásan idomul a szöveghez, tehát sokszor csak közhelyes kivonata jelent
éppenséggel nem kendőzheti a dráma meg játékában. Egyes mozzanatokban így
fókuszának bizonytalanságát,
Margit is felragyog valami őszinte szenvedély,
ábrázolásának
következetlenségeit. poétikus keménység, ilyen-kor érződik,
Ugyanakkor szépen, érzékenyen valósítja hogy az alakhoz személyes köze, róla
meg a mű legerősebb vonulatát; egyéni mondanivalója is van, és az író
erőteljesen s a markáns összképen belül támogatásával
ezt
következetesen,
finom árnyalásokkal mutatja be a kis egyenletes színvonalon is ki tudná fejezni.
közösség elrothadását, az indulatok foEgészében azt mondhatjuk: a színészek
kozatos elszabadulását, már hamar meg- egyénileg is, összjátékukban is kifejezték
pendítve, majd egyre erősebben hangsú- egy közösség elembertelenedésének Spiró
lyozva a végső lépés: a kollektív gyilkos- által mesterien ábrázolt folyamatát, és
ság elkerülhetetlenségét.
nemegyszer feledtetni tudták, hogy
A színészi alakítások is pontosan tük- kapcsolódási pontjaik: ki tette tönkre őket,
rözik az egyes figurák helyzetét a pokoli és kit tesznek tönkre ők - igencsak
játszmában. Leginkább Muszte Anna homályosak.
találja el nemcsak a szerep alaphangját,
*
hanem a drámáét is: az egyénítésen túl a
tehetetlenségében vagdalkozó, keservesen
mókázó örök bohóctípus is megjelenik Elismerem: több szót ejtettem a dráma
játékában, és ez a stíluskettőzés szel- problematikus vonásairól, mint erényeiről.
lemesen simul magához a játékhoz, rea- Nem a kritikusi gáncsoskodás vezetett,
lizmus és parabolisztikus stilizálás egy- sokkal inkább a fájdalom, ami-ért ilyen
idejűségéhez. A kettősségre való törekvés drámaírói kvalitásokból nem született
megfigyelhető Vári Évánál is: Kinga hibátlanul
végiggondolt,
igazán
jellegzetes figurája mögött ugyancsak kiemelkedő alkotás, amely sorra el-juthat a
megsejteti az örök jágói típust, aki többi magyar színpadra, és a ha-tárokon
mindenkinél jobban megérti a nagyok túl
is
érdeklődésre
számíthat.
tisztaságát, és irigységében válik hóhér- Mindamellett azt remélem: ez a kérdés
jává. Szerényebb lehetőségekkel és esz- még nem dőlt el. Úgy érzem, ez az anyag
közökkel, de Cserényi Béla is hozzáadja a ragad az emberhez, nem lehet szabadul-ni
szerephez a maga mindent tudó és sem- tőle, valósággal csábít a további töpmivel sem törődő farkasmosolyát. Hart- rengésre, csiszolásra. Bárha ezt a csábítást
mann Teréz mint Szabina, hitelesen játssza Spiró György is érzékelné!
el szerepét, de annál nem többet; míg
Labancz Borbála és Bicskey Károly,
Olympiadesz és Marcellus szerepében, az
érett művészek eszközgazdagságával nyújt
vérbő, hatásos alakítást, szigorúan

TARJÁN TAMÁS

Egy fő az két fő
A szecsuáni jólélek Kaposvárott

Minden jó, ha a vége jó.
Ascher Tamás kaposvári Brecht-rendezésének utolsó huszonöt perce igen jó,
befejezése kiváló, az epilógus pedig
azoknak is maradandó élmény kell legyen,
akik se Brechtet, se Aschert nem szeretik.
Kezdjük tehát a végén.
Sen Te, a tisztességet tudó utcalány, a
szecsuáni jólélek, aki legalább egy fazék
rizzsel mindenkin mindig segíteni akart,
egyre szorongatottabb helyzetbe kerül.
Azaz nem is ő, hiszen ő eltűnik, hanem
gonosz nagybátyja, Sui Ta, akit a jólélek
eltűnéséért, eltüntetéséért mind többen
vádolnak gyilkossággal, erőszakkal. Az
áldott állapotban levő férfi - titokban és
véletlenül - az isteni bíróság színe előtt
kénytelen bevallani, hogy ő saját magának
az unokahúga. Az isteneknek, akik jó
embert keresni szálltak a földre, ez már
sok. Sietve beülnek fehér felhők közt
parkoló fekete gépkocsijukba, és sűrű
integetések
közepette
az
égbe
emelkednek. Várják őket ott fönt.
Ez a fekete autós ötlet Aschernak nagyon „bejött" az Állami áruházban,
kölcsönözték is utána tőle, s most kölcsönzi ő is önmagától: szerencsére nem
ismételve-utánozva, de továbbfejlesztve,
elmélyítve az egyszeri leleményt. Ennek
az autó-stilizációnak a rendszáma bizonyára A-val kezdődik (föltehetően utalásként az Angyalira), súlyossá és kétségtelenné téve azt, amit első megjelenésükkor már öltözékük is kifejez: hogy az
istenek nagyon is földi személyek (ez
Ascher értelmezése: a brechti szövegből
egyáltalán nem nyilvánvaló, játszani sem
így szokták). Aranyszínű, nem túl ízléses
köpenyük alól már az Előjátékban kitűnik
sötét, nem túl ízléses öltönyük, fehér ingre
csomózott nyakkendőjük. Bolyongásaikba
belefáradva lazítanak a nyakkendőn,
levetik a zakót, ballonként (lódenként)
csapják karjukra az arany köpenyt. Mintha
mondjuk ... mondjuk egy megye felelős
vezetői lennének ők hárman, amint
állapotokat és eredményeket szemléző
körutat tesznek, nem is nagyon erőltetve
az álruhába bújást - ami Ascher
értelmezésében annyit tesz: szinte
kénytelenül és kényelmetlenül viselik

istenségüket,
rangjuktól-köpenyüktől
szabadulni igyekeznek. Elnök, elnökhelyettes, titkár, másik titkár, gazdasági
vezető - hogy melyiküknek pontosan mi a
tisztsége, az nem lényeges, s a rendezőt jó
érzéke meg is óvja attól, hogy bármelyik
színészével egy konkrét funkció kritikáját
játszassa el. A jó szándékú, föltétlenül
tisztességes, de kevéssé eredményesen
működő politikai vezetés ironikus bírálata
testesül meg Rajhona Adám, Kiss István
és Kun Vilmos alakításában. Rajhona
egyébként is kissé görnyedt testtartása
most ezt jelzi: mily sok gond nyomja a
hármuk közül első ember vállát. Rajhona
kiválóan ingadozik a passzív jóindulat és az
aktív óvatosság között: Szecsuán lakóinak
javát akarja, de bármit cselekedni
bátortalan - hiszen nagyobb isteneknek
van alárendelve ő maga is. Kiss István
(Második isten) elméleti fölkészültségű
vitapartnere az Első istennek - csakhogy,
ha más árnyalatban is, ugyanúgy
gondolkodik és érez. Kun Vilmos alig pár
szavas Harmadik isten szerepében formái
kitűnő karaktert: fürge és folytonosan
figyelő hivatalos emberének egyéniségén
mind-untalan kiütnek a szemérmesen
titkolt magánemberi vonások és érzelmek
(ami-kor például Sen Tének pénzt adnak a
szállásért, az az ő javaslatára történik, s
kisemberi
érzelmességének-tisztességének keres hivatalos formát). Amikor a
három isten az autóba száll, a közönség
már nem a néhány pillanattal korábban
frenetikus hatást kiváltó ötletet, hanem
immár a valósabb értéket: a három színész
mesteri játékát tapsolja meg.
Ha az istenek földi lények, akkor mindenképpen valamiféle meghatározott földi
viszonynak is kell lennie köztük és a
hétköznapi földi emberek között. Ez a
viszony A szecsuáni jólélek kaposvári előadásában a viszony hiánya. Bár mindkét
részről él bizonyos fajta törekvés a kapcsolatteremtésre, s noha, bár homályosan,
mindkét fél tisztában van kölcsönös
egymásrautaltságukkal, tartalmas, okos
kapcsolat, termékeny viszony nem alakul
ki. Azaz: a három isten azért távozik
sebtében Szecsuánból, azért képtelenek
cselekedni, mert Szecsuán népe olyan,
amilyen; a szecsuániak viszont azért élnek
úgy, ahogyan élnek, mert az istenek
beavatkozásukkal nem segítenek rajtuk.
Ezzel Ascher ismételten eltér Brechttől
nem „túlmegy" rajta, de el-tér tőle. Erkölcsi
és politikai példázat helyett történelmi analízis

alapja lesz a dráma. Az istenek abban
hibáznak, hogy nem is-

Pogány Judit A szecsuáni jólélek Sen Te-szerepében (kaposvári Csiky Gergely Színház)

merik föl: nem az örök, elvont, steril „jót"
kell keresniük, hanem azt, ami ennek a
Szecsuánnak a lakóiban jó; s ami-kor
mégis ezt, csak ezt - az utóbbit - találják,
sietve elhagyják a várost. Szecsuán lakói
viszont - Sen Te kivételével --a jóságot
nem mint erkölcsi, emberi értékel: csakis
mint csereértéket ismerik. Ha jók, azért
jók, hogy kapjanak érte valamit. Sen Te
pedig attól „jólélek", hogy ő rossz - Sui
Ta lesz azért, hogy adhasson valamit.
Ascher Tamás rendezéseit, mint minden valóban jelentős művész munkáit,
bizonyos állandó jegyek jellemzik. Most
csupán, a további gondolatmenet kedvéért, egyet emeljünk ki: ennek a - még
gyöngébb produkcióiban is sugárzóan
tehetséges - fiatalembernek a rendezései

ből süt az emberszeretet. Ezt kritikusai
egyáltalán nem szokták kiemelni - talán
mert a szó a „filantropizmus" értelmében
értékét vesztette; talán mert Ascher
előadásainak virtuozitása, ötletessége,
merészsége szembetűnőbb; talán mert
emberszeretetét maga a rendező is titkolni, bújtatni igyekszik.
A szecsuáni jó/élek jelentős részben attól
válik lüktető, érdekes színdarabbá, hogy
a rendezői figyelem ezúttal nem csupán
Sen Te, a vízárus Vang és az istenek figurájára irányul. Ascher Tamás mindenki
másban is képes fölfedezni emberi, mármár nemes vonásokat. Ezen a színpadon
mindenkiben van egy csipetnyi jólélek.
Sin, az özvegyasszony undok, kétszínű
alak - de egzisztenciális emelkedésével
párhuzamosan (amit Sui Tának, a go-

nosznak köszönhet) megjelennek nála az
asszonyi, anyai, embertársi érzelmek is Sen
Te iránt. Su Fu borbély megnyomorítja
Vangot, de Sen Tén nem számításból,
hanem őszinte érzésből segít. A tarkabarka
ruhákba préselt Mi Csü asszonynak nagy a
szája, de nem hiányzik belőle a segíteni
akarás. Egy-egy gesztussal még „A
nyolctagú család" lumpenproletárjait is
sikerült példázat-figurákból emberiesíteni.
A szőnyegkereskedő és a felesége pedig itt
olyan jóságosak, hogy fölhívják a figyelmet
a Brecht-darab eredeti - épp a tantörténetes
konstruáltságból eredő - hibájára: miért nem
veszik észre az istenek az ő gondolkodás és
föltétel nélküli jóságukat ?
Az előadás legfőbb gondolata mindebből következően az, hogy a jelen viszonyok között, akarva vagy akaratlanul,
ösztönösen vagy tudatosan, mindenki
legalábbis két énre bomlik. Az egy fő - két
fő kényszerül lenni. A jó Sen Te csak úgy
maradhat a jó Sen Te, ha eljátssza a gonosz
Sui Tát. Az ő személyiség-hasadása a
legértékesebb,
legelszomorítóbb
és
legtanulságosabb
mert
világosan
végiggondolt, precízen kivitelezett s végül
az
istenek
megfutása
miatt
megmásíthatatlanná lett cselekvés.
SEN TE:... szükségem van a nagybácsira !
ELSŐ ISTEN: Ne túlságosan gyakran!
SEN TE: Legalább hetenként egyszer!
ELSŐ ISTEN: Havonta! Az elég! zajlik az egyik részről kétségbeesett, a

másikról gyáván cinikus szóváltás a darab
végén. A személyiség nem lehet önmagával azonos - mert akkor nem marad
önmaga.
Alacsonyabb szinten, más formában
majdnem minden szereplőt ugyanez a
megoszlás, személyiséghasadás jellemez.
Az abszolút tisztességes és naiv Vang ravaszul tisztességtelen kénytelen lenni
munkaidőben. Szun, a repülő, az őszinte
érzelem, a céltudatosan megjátszott érzelem, a gátlástalan gazemberség és az
okos jellemtelenség között váltogatja önmagát. Még az istenek alakjában is érezhető ez a kettéoszlás; azért is kell megfutniuk, hogy „egyben" maradhassanak.
A szecsuáni jólélek csengőn-bongón rímelő epilógusát Vang, a vízárus mondja
el a „tisztelt közönségnek". A lassan
leereszkedő vasfüggönytől végül már a
földre kényszerítve kiáltja a nézőtérre:
„Mert kell jó végnek lenni, kell, muszáj!"
Amint elhalnak szavai, máris két külön
világgá zárul színpad és nézőtér. Ezzel
megmarad brechti jelzése annak, hogy
amit láttunk: példázat; viszont Vang
monológjának érzelmi intenzitása és
kétségbeesett kapcsolatteremtési kísérlete
a brechti megszokottnál erő-teljesebben
vonja a publikumot a darab körébe.
Hibátlanul komponált, érzelmileg és
gondolatilag is hatásos, a dráma
interpretációjából logikusan következő
befejezés ez. S a megrendítő zárás épp az
Ascher értelmezését legkitűnőbben értő és
eljátszó színészek egyikével fonódik
össze: Lukáts Andor viharkabátos,

A három isten Brecht darabjában: Kun Vilmos, Rajhona Ádám és Kiss István
(lklády László felvételei)

szerencsétlenkedő, rokonszenves Vang-ja a
készen kapott áligazságoktól és a
kötelezőnek vélt szolgaszellemtől itt már az
önálló gondolkodásig, maga módján a
lázadásig jut el.
Minden jó, ha a vége jó: az egyre pergőbb ritmusú, egyre színvonalasabb és
egyre ötletesebb előadás utolsó harmada
mintegy visszafelé is minősíti a látottakat.
Am ha minden elismerésünk a kaposvári
művészeké ezért a kitűnő rész-letért, s
rokonszenvünk az egész előadásért, mégsem
hallgatható el, hogy A szecsuáni jólélek
egyenetlen, főleg az első részben megmegzökkenő,
helyenként
bosszantó
színházi munka. Donáth Péter díszlete
céltudatosan folytatja a már megszokott,
okkal csúnya kaposvári díszletek sorát; a
tervezői takarékosság szinte minden
kelléket, tárgyat száműz a színpadról. A
rendező
figyelmetlensége
viszont
mégiscsak bennfelejt ezt-azt. Például azt a
kocsit, amit egy díszlet-munkás betol a
színre, aztán kitol a színről. A kocsiról szó
esik, később el is adják - csak éppen semmi
szükség rá. Jelentéktelen apróság lehetne
ez, csakis azért említendő, mert példázza
azt, ami Ascher más munkáiban is
észrevehető egyelőre: nincs kedve vagy
ideje mindent egyforma alapossággal
kidolgozni. Van kocsi vagy nincs kocsi ennél
sokkal
fontosabb,
hogy
színészvezetésében is akad egyenetlenség.
Úgy tűnik, egyes jelenetekhez alapos,
árnyalt
instrukciókat
adott,
másutt
megelégedett azzal, hogy színészei a
szituáció vázlatát készítsék el. Innen
eredhet, hogy Czakó Klára (Sin asszony),
Balkay Géza (Szun, a repülő), Stettner Ottó
(Rendőr) játékában szép mozzanatok és
gyönge részletek kevered-nek. Czakó Klára
például kitűnő titkár-női minőségében,
kiválóan készíti elő az egyik legszebb
jelenetet (Sen Te-Sui Ta véletlenül és
árulóan ottmaradt nadrág-ját táncoltatva
születendő kisfiáról álmodozik), de
zavaróan harsány, mégis színtelen a darab
elején. Balkay Géza az el-mélyült
jellemformálás és a felületes, sztereotip
figuraábrázolás közt ingadozik. Stettner
Ottó helyenként árnyaltan jeleníti meg a
Rendőrt, mentesen a közhelyektől - másutt
beéri azzal, hogy kiabál.
A kiabálás - nem tudni pontosan, mi
okból - a Brecht-játszás kötelező stílusjegye színpadjainkon. Minél folyamatosabban, artikulálatlanabbul és hangosabban
ordít a színész, annál hívebb Brecht
szelleméhez? Aligha ez volna az elidegenítő effektus. A kaposvári előadás szinte
semmilyen durva, tévedésből brechti-

nek tartott eszközzel (csapkodás, trappolás, rombolás stb.) nem él - a semmit ki
nem fejező kiabálást azonban megengedi.
Megfejtendő volna az is, honnan származik a tévhit, hogy a Brecht-songokat
minél rekedtebb, füstösebb s főleg minél
hamisabb hangon kell énekelni? A kaposvári énekprodukciók gyorsan elfelejtendők; egyébként is: a songok vadidegenek az Ascher-féle értelmezéstől. Az ő
előadása éppenséggel nem igényelné a
kizökkentő, folyamat-megállító, kommentáló dalokat, még csökkentett számban sem.
Miként Ascher Tamás, úgy a főszerepet
alakító Pogány Judit is vendégként látogat
vissza Kaposvárra. Vezéregyéniségként
illeszkedik bele abba a társulatba, amely az
elmúlt évek során vezető színésznővé
érlelte őt. Kitűnő alakítása színészi
karakterének alapvonásán: a minden
porcikájából sugárzó jellemerőn épül. A
tudatos
és
kérlelhetetlen
erkölcsi
igényesség, következetesség Pogány Juditnak lényegében valamennyi korábbi
alakítását is meghatározta. Most pompás
lehetőség számára - s él is ezzel a lehetőséggel -, hogy a testére szabott Sen Tefigura mellett az alkatától oly idegen Sui
Tát is eljátszhatja. Szerepformálása ott a
legsikerültebb, ahol bármilyen formában
érzelmi kapcsolatot teremthet a darabban;
s ott gyöngébb, ahol magára marad: ha a
közönséghez kell szólnia, vagy, ha
röviden is, monologizálni kénytelen.
Megjegyzendő - nem ünneprontásként -,
hogy a színésznőnek le kellene szoknia
néhány fölösleges, modoros mozdulatáról
(kis kézlegyintgetések, a szemébe hulló
haj örökös elsimítgatása), amelyek nem
részei színészi játékának.
A s z e c s u á n i jólélek előadása, legjobb
részleteivel, elszakad a hagyományosabb
interpretációktól, s így a magyarországi
Brecht-játszásban jelentős állomás; s
ugyanakkor szerves folytatása, továbbépítése annak a színházi koncepciónak,
amelynek kimunkálása - a közös tervbe
simuló egyéni elképzelések nyomán esztendők óta folyik Kaposvárott.

B ÁN Y AI G ÁBO R

M y fair
M a d á c h Színház
Shaw: Pygmalion

„Jók azok a kritikák, amelyek egy előadást leírnak és analitikusan elemeznek"
sommázta öt évvel ezelőtt épp e lap hasábjain egy interjú keretében Ádám O t t ó ,
a Madách Színház igazgató-főrendezője.
Ot év múltán, a mondat igazságát nem
megkérdőjelezve, hadd tegyük hozzá:
bárcsak nagy számban születnének olyan
előadások, melyeket érdemes leírni és
analitikusan elemezni. Mert bizony szép
számmal vannak olyanok is, melyeket
nemcsak fölösleges, de szinte komolytalan is alapos vizsgálódás alá vetni. Vannak és lesznek olyan, színházépületben
eltölthető esték, melyekre nem érdemes
sem jó, sem rossz szót vesztegetni. Elaludhat a kritikus lelkiismerete: kötelessége véget ért, hiszen tenni úgysem tud
semmit.
Valamit azért mégis: rögzítheti a további tanulságok érdekében, hogy aznap
este színházi előadás részese volt, a v a g y
csupán egy (sírás vagy nevetés nem minősít) szórakoztató intézményt látogatott.
A most következő néhány gondolat,
mely a Madách Színház legutóbbi
P y gmalion-bemutatóját érinti, tehát nem
tartalmaz analitikus elemzést, nem is
kritika. A változtatás igénye sem munkál
benne.
Inkább a „ f a i r ( " angol szó magyar
jelentéseit veszi számba.
A „fair" jelentéseiből :
nyájas, tiszta, meglehetős

Ádám Ottó Madách Színháza hosszúhosszú évek óta igen változatos repertoárt
vonultat föl. Csupán a műsorrendet, a
címeket tekintve e színház progresszív
törekvései aligha kérdőjelezhetők meg. A.
probléma akkor adódik, ha azt a szellemiséget vesszük szemügyre, amely ezeket az előadásokat szinte egytől egyig áthatja.
Közhely ma már arról beszélni, hogy a
modern embert milyen fenyegető világ
veszi körül. közhelyszerű az a vita is,
mely azt igyekszik eldönteni, hogy ebben
a szituációban mi legyen a művészet, s így
a színház feladata is: kikapcsolás, feloldás vagy megfordítva, bekapcsolás,
felrázás, ráébresztés. Különösen akkor
értelmetlen a vita, ha az első lehetőséget,

mondjuk, a humanista színház, a másodikat a kegyetlen színház címkéjével látjuk
cl. A humanizmus mibenléte ugyanis
nem dönthető cl ennyire leegyszerűsítve.
Hiszen az emberben való hit tétele nem
indukál, nem is indukálhat formai megoldásokat, nem kínálja az egyedül üdvözítő utat.
Ádám Ottó mégis egyetlen utat jelölt ki
a maga számára, s így színháza számára
is. Mintha abból a tételből indulna ki,
hogy az emberek alapvetően jók, életük
viszonylag harmonikusan és boldogan
zajlik saját kis mikrovilágukban, ehhez
csupán emberségüket, nyájasságukat,
tisztaságukat, szépségüket és jóságukat
kell megőrizniük. Dráma pedig csak
akkor keletkezhet, ha erre a világra rátör
a nagyobb, a kegyetlenebb, a zajosabb: az
értékeket nem ismerő külvilág. (A
SZÍNHÁZ 1976. decemberi számában
Csillag I l o n a elemezte Ádám Ottó rendezéseit, s emelte ki ő is ezt a tételt: a maga
számára menedékhely-motívumnak elnevezve. Ez a megjelölés világosan utal e
színházi gondolat bezárkózás jellegére.)
E tétel persze önmagában még több
lehetőséget vet föl. Hiszen éppúgy tehető
ezen belül a hangsúly a külvilág kegyetlenségére és a szépség felmutatására,
mint az elzárkózás és különállás fontosságára, sőt kizárólagosságára. Szólhat
arról az előadás, hogy az elzárkózás tulajdonképpen csak reakció a világ embertelenségével szemben - de akkor látnom, tudnom, érzékelnem kell a fenyegetettséget, át kell élnem az Eden elvesztésének emberi fájdalmát. És szólhat arról
is az előadás, hogy ez az elzárkózás a cél olyan cél, melyet egyik lehetőség-ként
épp a színház képvisel, mint olyan
intézmény, ahol esténként három órányi
időtartamra kirekeszthető az élet, a valóság, a kegyetlenség és a fájdalom.
Ádám Ottó színháza kezdetben az első
lehetőséget választotta, s erről az útról
meglehetősen hosszú ideig le sem tért.
Ennek nem mond ellent az a tény, hogy
eközben számos kommersz szerző is szót
kapott a Madách színpadán: az előadások
színvonala megemelte az eljátszott
darabokat, s azok így a jó szórakozás
elősegítőivé válhattak. Ebben az időszakban a színház fölvállalta a beleszólás szerepét, hitt a változtathatóságban. Abban,
hogy az egyes emberekben őrződő jó
mint legszentebb tulajdon, éppen elidegeníthetetlensége nyomán közjóvá is
válhat. Negatív irányból, a fájdalom és a
könnyes szépség felmutatásával érték ezt

