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Ártatlanság és dráma

Milton Ádámja: Kozák András

Régi probléma: ábrázolható-e, behozható-e
a színpadra az ártatlanság? Mert régi
igazság: drámai vétség nélkül nincs dráma.
Mit tegyen tehát a színész, aki szerepe

szerint ártatlanul lép a színpadra, s csak a
játék során vétkezik? A gyenge vagy
közepes színész egyszerűen semmit sem
tesz, csak mosolyog vagy együgyűen
bambul, ezzel akarván megteremteni
későbbi vétkességének ellen-pólusát,
amikor majd szenvedély és gyűlölet
lobbanhat benne. A jó színész más utat
próbál: valamilyen rejtett drámai vétséget
éreztet az ártatlan figurában, ha a szerep
mást nem enged, legalább azokat a
jellembeli fogyatékosságokat mutatja meg,
melyek az erkölcsi bukást, a bűnt előre
jelzik.

Kozák András, aki Milton Elveszett

paradicsomának Ádámját alakítja a
Körszínházban, nem élhet ezzel a meg-
oldással. Élhetne vele, ha a mű a görög
mitológiából merítené témáját, s élhetne
vele, ha a darab újkori dráma lenne. A
Milton által megidézett keresztény mi-
tológia szerint azonban Ádám, mielőtt
bűnbe esik, teljesen ártatlan: nincs rajta
ősöktől vagy istenektől örökölt bűn avagy
átok, nem hordozza magában az előző
nemzedékek vétkeit, mint Ibsen hősei, és
későbbi vétkét dramaturgiailag is csak
egyetlen motívum jelzi előre: hogy az Atya
óhaja szerint szabad akaratából dönthet a
bűn és az erény között. De Ádám a játék
indulásakor még ezt sem tudja, erre a
választási lehetőségre is csak a Sátán
ébreszti rá: tehát a tökéletes természeti
ártatlanság állapotában van. Mit kezdhet a
színész ezzel a tökéletes ártatlansággal?

Kozák András egy pontosan, részletesen
kidolgozott, nagyszerű színészi alakítással
feleli meg a kérdést. A fiatal színész
pályáján kétségkívül jelentős állomás ez a
körszínházi Ádám; nem mint-ha nem
figyelhettünk volna már fel egy-egy sokat
ígérő gesztusára, egy-egy szép
szerepmegoldására, de a mostani fel-adat
olyan magas követelményt állított eléje,
amelynek csak színészi eszközeit tudatosan,
rendszeresen fejlesztő, kor-szerű
felkészültségű színész felelhetett

meg. És Kozák András megfelelt, egy-úttal
azt is bizonyítva, hogy a magas szintű
művészi teljesítményhez nemcsak a mércét
kell magasra emelni, hanem a színésznek is
olyan „készenlétben" kell állnia, hogy a
nagy feladatok, melyek rendszerint
lehetetlennek tűnnek, ne kudarcot hozzanak,
hanem sikert.

A legnagyobb tapsot mégsem Kozák
András kapja a Körszínházban, holott a
legjelesebb alakítást kétségkívül ő nyújtja.
De ezt is jellemzőnek érzem. Eszem-be jut
Brecht egyik írása, melyben arról
panaszkodik, hogy elérve egy-egy szí-
nészénél a megkívánt tudatosságot, e tu-
datos játékra eleinte milyen vak volt a
közönség, mely minden áron - azaz a lehető
legolcsóbban is - azonosulni akart a játék
hőseivel, vagyis csak érezni akart, anélkül,
hogy bármit tudatosulni engedett volna
magában.

Kozák András Ádámja tele van ér-
zelemmel. De egyetlen percre sem hagyja,
hogy érzelmileg azonosuljunk ezzel az
Ádámmal. Holott egyetlen percig sem
karikíroz. Hogy mit tesz? Távol tartja magát
Ádámtól - és távol tart minket is. A
mitologikus történet eleve lehetet-lenné
teszi az azonosulást: Ádám, akiben még
nincs meg „a jó és a rossz tudása", más,
mint mi. Kozák úgy tekinti Ádámot, ahogy
az ember a gyermekkorára tekint vissza.
Vagy az emberiség gyermekkorára?
Mindegy. Amire Kozák apellál, az a teljes
ártatlanság utáni nosztalgiánk. Innen indul
el, ezzel exponálja a drámát, melynek
tetőpontján rá kell döbbennie, hogy vagy a
tudást -
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és vele a szenvedést - választja vagy az
ártatlanságot, és felismernie, hogy az ár-
tatlanság - az ideális (vagy idealizált)
gyermekkor minden szépségével - kevesebb
a tudásnál. Ezért nemcsak hűségből követi
Évát a „bűnbe", hanem akarati döntésével
is: az állati - helye-sebben : még csak
félemberi vagy ős-emberi - léte helyett így
választja az emberi létet.

Kozák András számára e dráma az
emberi tudás drámája; azé az emberi tudásé,
melyben potenciálisan ott az ember
nagysága is és bukása is (gondoljunk csak
korunk nagy dilemmájára: a felszabadított
atomenergiában rejlő hihetetlen gazdasági
bőség és a végső pusztulás lehetőségeire), a
tudás választása tehát, bár szükségszerű,
nagy, tragikus kockázat. Ha megkísérelné,
hogy azonosuljon az ősember-Ádámmal -
mondjuk, ahogy Rousseau álmodta:
komolyan véve az ősi természeti állapothoz
való visszatérés nosztalgiáját -, elveszítené
szín-padi hitelességét: ma már, minthogy
tisztában vagyunk a tudás választásának
szükségszerűségével, nem tudjuk komolyan
venni a visszatérés alternatíváját, csupán
álomnak, ábrándnak tartjuk, amivel

eljátszhatunk. És ha mindez a szín-padon
történik: az ártatlanság megmutatása - azaz
nosztalgiánk, álmunk objektivizálása -
előkészítheti a tudás tragikumának
ábrázolását. Az ártatlanság ábrázolására így
egyetlen lehetőség kínálkozik: a távolság
állandó megtartása a játszó színész és a
játszott alak közt, a brechti értelemben vett
elidegenített já-



ték: Kozák András minden gesztusában
benne van az is, amit nem tesz, vagyis egy
sor más lehetőséget kizárva választ egy-egy
gesztust, s ezáltal állandó kontroll alatt
tartja Ádám-alakítását, sőt a nézővel is
kontrolláltatja.

Mielőtt azonban konkrét példát emlí-
tenénk a fenti gondolatsor illusztrálására,
hadd szóljunk néhány szót az alakítás
érzelmi szférájáról. Ez a tudatosan
megmutatott, elidegenített Ádám - érzelmi
lény. A világra, a természetre csak
érzelmileg reagál: ezért kevesebb és bol-
dogabb, mint a „bűnbe esett" Ádám. Kozák
András - épp a színész-szerep közti távolság
megtartásával - megtalálta a lehetőségét,
hogy érzelmileg rend-kívül gazdag figurát
állítson a színpad-ra. Ádám ebben a
redukált, ősemberi létben mégiscsak ember
- érzelmi szinten: minden jelenségre az
emberi reakciók érzelmi rétegével felel.

Az Atya elküldi Rafaelt, hogy figyel-
meztesse, óvja az emberpárt a Sátán kí-
sértésétől. Rafael batyuval a hátán, messzi
útról érkező vándorként jön be a színre.
Ádám almával kínálja az angyalt, akit bár
csábít a gondolat, hogy földi táplálékot
vegyen magához, de mégsem eszik; Ádám
ekkor felemel egy almát, megköpködi,
beleharap, arcára huncut mosoly fut, ami az
alma fanyarságának is szólhat, az angyalnak
is - kínálásképp -, de Évának is: benne van
a beavatottság érzése, elfogja a büszkeség,
utóvégre egy „égi lény" jött hozzá
látogatóba, ami a paradicsomkertben sem
mindennapi dolog. Ebben a mosolyban tehát
a valóság több aspektusára is felelő emberi
reakciót figyelhetünk meg, amely - bár
komplex emberi reakció - mégis megmarad
a mosoly érzelemszintjén. Tudatosságot
csak a színészben - és nem az ábrázolt
Ádámban - érzünk, aki megmutatja ezt az

össze-tett érzelmi reagálást.
E színészi tudatosságot talán még ér-

zékletesebben vizsgálhatjuk egy másik
példán: a játék elején Ádám - mint boldog
faun csodálatos kertjében - a tiltott
gyümölcsű fát locsolja kis kannájával,
minden levelet külön-külön. Maga az akció
- a falevelek locsolása - meglehetősen
értelmetlen lenne, ha Kozák András színészi
mimikája nem irányítaná magára
figyelmünket. Ebben a némajátékban -
rögtön megértjük - nem a falevelek
locsolása a lényeg, ha-nem a pantomimikus
játék, melyhez hangulati elemként járul a
paradicsomkerti miliő: a délies fény, a
locsolás mint

a bőség szimbóluma, a fa, ízletes, de tiltott
gyümölccsel, mely későbbi - végzetes -
szerepével itt még inkább csak színt, életet
hoz s nem tragikumot. Mindezzel a
hangulati aláfestéssel Kozák mimikáját
figyeljük, aki pontosan tudja,
kézmozdulatainak lágy megtörésével, teste
finom hajlásával, jelzés-gesztusaival s arca
fegyelmezetten kidolgozott ragyogásával
hogyan kell Ádám egyszerű és tökéletes
boldogságát éreztetni. Ez a mimika
egyrészt indokolja a látszólag értelmetlen
akciót: ha Ádám lehajolna a fa tövéhez,
épp a mimikától, a különleges színházi
élménytől fosztana meg; így viszont, hogy
nem a fa tövét locsolja, hanem a leveleket,
maga a - természetesen víz nélkül történő -
locsolás jelképes jelentést kap: a kellemes
munkavégzés stb. szimbóluma lesz.

A pantomim - mint tudatos absztrakció -
különösen alkalmas a színész-szerep
távolság jelzésére. S talán ezért is épít
Kozák András egy sor ilyen elemet
alakításába, amire bőven sorolhatnánk a
példákat: az egyik jelenetben, miközben
Évával beszél, kezével véletlenül meg-
érinti a Sátánt, aki kísértőként ott sün-
dörög köröttük, de a rendezői elképzelés
szerint ekkor még „nem látják" - Kozák
ekkor visszahúzza a kezét, csodálkozó
pillantást vet rá, de már folytatja is Évával
a párbeszédet; majd ami-kor Évát keresi-
űzi a kertben, fut, meg-áll, szemével
kutatja a vidéket, tekintete egy pillanatra
az első sorban megvilágított nézőkre esik,
ismét elcsodálkozik (bravúros
„elidegenítő" mimika!), és

máris tovább kutat; vagy amikor Évával
felfedezik egymás testének különbö-
zőségeit, finom mozdulatokkal érintve a
másik testét, a pantomimikus játékban
Ádám egyszer csak felfedezi Éva tapin-
tását a saját arcán, s Kozák ismét jelzi,
hogy ő többet tud Ádámról, mint Ádám
önmagáról.

Ez az aprólékosan kidolgozott szerep-
építés azonban a dráma bekövetkeztével, a
„bűn. ' elkövetésével és választásával kap
értelmet: a játék legizzóbb percei azok,
amikor Éva már „bűnös állapotba" került,
átalakult, szenvedélyes és lángoló lett,
Ádám pedig még tudatlan: a végsőkig
fokozott tudatlanság, mint vihar előtti
csend, már közvetlenül az érzelmi
robbanás erejét növeli. Iszonyú gyűlölet:
és szenvedélyes kötődés gyullad benne az
asszony iránt, s amikor kiejti e szavakat:
„Minden élőnek anyja, általad él az
ember", ebben már ott a szenvedés és a
tudás keserűsége, a bukott ember drámai
nagysága. Amikor az Atya kiűzeti őket a
paradicsomból, Ádám és Éva ismét
felismeri egymást: ez a pantomimikus
játék azonban nem a naiv és kedves-
groteszk ismerkedés játéka, hanem tudás:
a testi szenvedélyeinek és szenvedéseinek
kiszolgáltatott ember tudása. A pantomim
absztrakciójával: az emberi test tudása
önmagáról.

Kozák András Ádámjában talán a fel-
nőtté válás drámai folyamatát kísérhetjük
szemmel? Többet: ez a színész nem-csak a
színi mesterségből tud elismerés-re
méltóan sokat, hanem az emberről - rólunk
is, akik ott ülünk a nézőtéren.
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