
hangsúlyáthelyezés tökéletes példája ez a
jelenet. A következő percben a postalá-
dáknál tömörülő társaság hangosan-fél-
hangosan olvassa-mormolja a cédulákra
írt azonos tartalmú szöveget: megjött a
revizor, kéri az urakat, hogy egyenként
menjenek be hozzá. Majd újabb váltás:
feláll a káderek új nemzedékének képvi-
selője, megismétli élőszóval a felolvasott
szöveget, s belép a liftbe. Váltás. Tana-
kodás, ki menjen elsőnek. Lassan előre-
vánszorog a Tanfelügyelő, s amikor a lift-
hez ér, tétova, de elszánt mozdulattal az
indítógombhoz nyúl. Iszonyatos zajjal le-
csapódik a liftajtó, és elnyeli (megsem-
misíti?) az igazi revizort. Dermedt csend.
A visszabotorkáló Tanfelügyelő tettét ki-
ki elismerő vagy annak álcázott gesz-
tussal, szemhunyorítással, fejbiccentéssel
nyugtázza. Ebben a bádogvárosban a
korrupció, a csoportérdek posványos
állóvizét ugyan egy pillanatra megzavarta
az álrevizor, de ez elég figyelmeztetés volt
arra, hogy éberebbek legyenek, és ne
engedjék egy kiismerhetetlen, új felsőbb
utasítás hordozóját kibontakozni. Itt
minden marad a régiben. Egyelőre.

Zsámbéki hallatlanul pontosan, szinte
végig koreográfiai gonddal dolgozta ki a
jeleneteket, sokoldalú együttes játékot
produkált a magas színvonalú színészi
szólóteljesítményekből, s miközben min-
den cselekedet, megszólalás hiteles hát-
terét, indokoltságát is megteremtette, ritka
gazdag ötletparádét rendezett. Megint
csak Mejerholdra kell hivatkoznom: ez
az előadás megvalósította azt, amit ő a
zenei realizmusról mint e darab egyik
lehetséges megvalósítási módjáról vallott:
„Egy-egy színészi alakításnak önmagában
nincs hangzása, ezért a szerepet a
»hangszercsoport« részének kell tekin-
teni, és azután ezt a csoportot nagyon
összetetten hangszerelni. Majd ki kell
emelni az összetett struktúrában a vezér-
motívumokat, és el kell érni, hogy a szí-
nészi játék, a világítás, a színpadi moz-
gás, sőt még a színpadi tárgyak és a kellé-
kek is - minden, ami a színpadon van és
történik - ennek a »zenekari hangzás-
nak« részévé váljon."

A kemény, szinte az abszurdig foko-
zott szatíra minden egyes szereplője ki-
tűnő teljesítményt nyújtott. Mindenek-
előtt Blaskó Péter, aki ezzel a szereppel
debütált e színházban, s nagyon jól illesz-
kedett be a társulatba. A figura butasága,
ravaszsága, kisstílű törtetése, félelme, ön-
hittsége, kegyetlensége, másokat lenéző
viselkedése szerves egységet alkotva je-
lenik meg alakításában.

Bán János - bravúros teljesítményéről
már volt szó - Blaskóval együtt az elő-

adás ritmusának, feszültségének megha-
tározója. A figura slemilsége mellett a
gátlástalanságát is megmutatja.

Balkay Géza félrehajtott fejű besúgó,
intrikáló főgondnoka - kitűnő jellemrajz.
Kifejező erejű, mesterkélten finomkodó
kézkoreográfiája, a hol törleszkedő, hol
acsarkodó, de a nyílt összetűzéseket ke-
rülő magatartása egy mindenfajta dest-
rukcióra képes típus leleplezője.

Gelley Kornél tétova mozgással, csen-
des, nyugodt közbeszólásokkal, lapos,
fürkésző oldalra pillantásokkal, a fülét
védő sztereotip mozdulatokkal teszi je-
lentőssé a Tanfelügyelő figuráját, s ren-
dezőileg, színészileg következetesen volt
előkészítve az action gratuite-nek ható
befejező cselekedete.

Rajhona Ádám feltűnő hangoskodás-
sal, erőltetett nevetéssel, értetlenséget
takaró hirtelen csendekkel ad egyedi ka-
raktert a Postamesternek. Végvári Tamás
és Szacsvay László kettőse tökéletes
színészi összhangból született, a megtes-
tesült butaság, naivság, a világban való
eligazodásképtelenség megtestesítői.

Egyedülálló teljesítmény Benedek Mik-
lósé, de Máté Gáboré is. Benedek szinte az
egész darabot végigjátssza - szótlanul. A
zsíros arcbőrű, szivart rágó Járási orvos
mindenütt ott van, de senki sem törődik
vele. Az asztaltól arrébb tolják, mind hát-
rább és hátrább szorul, de egykedvűen tűri.
Éppen ezért megszólalása különös erejű.
Akárcsak Máté Gábor utolsó jelenetbeli
megnyilatkozása. Szereplésükkel
mindketten az együttes munka hallatlan
erejéről, a színpadi jelenlét intenzitásáról
tanúskodnak.

Básti Juli polgármesternéje egy típus
megtestesítője. Közönséges és úrhatnám,
ízlése nincs, de pénze van, ez látszik meg
az öltözködésén. Bizonytalanul működő,
meghosszabbított zsinórú hajszárítót cipelve
ismerjük meg, a színésznő elnyújtott, a
szóvégeket felkapó hanghordozással, elő-
kelőnek szánt alpári kézmozgással jellemzi
a káderfeleséget. Kihívó és magakellető
Hlesztakovval, kijár neki a fiatal férfi. El-
lentmondást nem tűr a családban, a háttér-
ből ő irányítja ezt a kisvárost. Ahogy ismé-
telten rászól a lábával kalimpáló lányára -
az önmagában is kitűnő. A lányát Szalai
Krisztina f. h. játssza - megbízhatóan, a
hisztis kamasz lányt, a szexuális kalandot
alig váró alig nőt érzékletesen alakítja.

A revizor a Katona József Színház éle-
tében alighanem fontos állomás, ugyanis
ebben a társulatra jellemző magas szín-
vonalú realizmust egy megemelt játék-
móddal sikerült társítani. Ez olyan stili-
zálást eredményezett, amely az együttes
játékstílusának elengedhetetlen gazda-
godását segítheti elő.

PÁLYI ANDRÁS

A színpad és a nézőtér
autonómiája

A revizor előadása kapcsán

„Nagy költők arca minden kor ködében
másképp tükröződik, s a remekművek
folyton változnak az idővel. Ha nem tud-
nak változni, nemis remekművek, mert a
változás az életerő és az életrevalóság
próbája. Amit »belemagyarázásnak« szok-
tunk nevezni, leintő gesztussal: talán
sem-mi egyéb, mint a költőnek vagy a
remek-műnek egy későbbi korban való
elhelyezkedése, ami sohasem járhat
nehézségek és erőszakosságok nélkül."
Hevesi Sándor épp hetven esztendővel
ezelőtt papírra vetett sorai máig
érvényesek, s különösen időszerűnek
tűnnek olyankor, ami-kor egy jól ismert
klasszikus darab meg-hökkentően
újszerű színpadi olvasatban kerül a
közönség elé, s mindig újra fellángol a
vita az irodalmi hűség és a rendezői
szabadság kérdéséről. A revizora Katona
József Színházban ilyen előadás, Gogol
múlt századi szatírája kortársi látlelet-
ként tekint ránk az amúgy sem túl tágas,
de ezúttal szcenikailag szinte fullasztóan
„beszűkített" Petőfi Sándor utcai szín-
padról. Es Zsámbéki Gábor rendezése
igazolja magát, azaz nem szorul véde-
lemre, így az említett vita felélesztésé-
nek se látom sok értelmét, s inkább csak
mellékesen jegyzem meg, hogy a magam
részéről eleve Hevesivel értek egyet, aki
szerint a klasszikusok közül „csak azok
élnek, akik alkalmasak a belemagyarázá-
sokra". Nem az a kérdés hát, hogy sza-
bad-e, inkább az, hogy hogyan kell „bele-
magyarázni", belelátni magunkat a
klasszikus műbe. Azaz esetünkben így
tehető fel a kérdés: hogyan működik A
revizor Zsámbéki-féle megközelítése?
Ennek a „hogyan"-nak lényegileg két
aspektusa van: egyrészt az, ami a
színpadon történik, másrészt az, amit a
nézőtér pszichológiájának neveznék.
Megvallom, ez utóbbi érdekel igazán, de
ehhez elkerülhetetlenül szólnom kell
néhány szót magáról az előadásról is.

Az, ami a színpadon történik, egészen
elvontan, már-már képletszerűen is rög-
zíthető. Látjuk a briliáns technikával és
ragyogó emberismerettel megírt tizenki-
lencedik századi társadalmi szatíra hű és
gondos, a lélektani realizmus jegyében
született megelevenítését, amely leleplezi
az egykori oroszországi provincializ-



must és kisvárosi korrupciót. De miköz-
ben ez a szinte „neoklasszikus" A revizor-
előadás folyik, a játékteret szembetűnően
mai és a mi hétköznapjainkból való
tárgyak határozzák meg: egy gyári öltöző
szekrénysora, a pesti kapualjakból jól is-
mert, kissé rozsdás postaládablokk, egy
fémasztal, egy rozoga, életveszélyes lift
stb.; a színészek mai ruhában lépnek szín-
re, mai modorban, mai gesztusokkal nyil-
vánulnak meg, mai szlengjük van (vagyis
az egyébként hűen tolmácsolt és gondosan
értelmezett Gogol-dialógusokba is mai
kifejezések vegyülnek), s az előadás-nak
ez az arca egyértelműen jelen idejű, itt és
most rólunk, a mi valóságunkról szól.
Mindjárt hozzá kell azonban tennünk,
hogy Zsámbéki rendezésében e két réteg
tökéletes szimbiózisban él, mond-hatni
együtt lélegzik, hol disszonánsan, hol
harmonikusan, ám a disszonancia és a
harmónia itt nem kizárja, hanem a szín-
padi mű szervességében kölcsönösen fel-
tételezi egymást (megmaradva a biológiai
hasonlatnál: akár a ki- és a belélegzés; és
ez ennek A revizornak az igazi
különössége, rendhagyó és nem minden-
napi értéke, nevezetesen, hogy a színház
képes közös nevezőre hozni a klasszici-
záló irodalmiságot és az időnként doku-
mentumnyerseségű naturalizmust, a tör-
ténelmi távlatot és a forró jelent.

Könnyű lenne arról beszélni, hogy
Zsámbéki magától Gogoltól vette ehhez
az ihletet, akit tudvalevően nagyon is
foglalkoztatott A revizor színészi mikéntje
(ő maga rendezte is a darabot), s az olcsó
karikírozástól óva a színészeket, „a szerep
általános emberi kifejezéseit" tartotta
lényegesnek, azt, hogy a színész
mindenekelőtt „a figura törekvéseivel"
legyen tisztában stb. Ha pedig ezt ma
komolyan vesszük, valamiféle - Hevesi
Sándor-i értelemben vett - „belemagya-
rázásra" mindenképp szükség van, vagyis a

színésznek meg kell találnia önmagát a
szerepben, másképp a gogoli kívánal-
maknak nem tud eleget tenni. De Zsám-
béki színházeszméje mégiscsak radikáli-
sabb, mint amit a gogoli szándék megva-
lósítása minimálisan igényelne; ponto-
sabban szólva, mása rendezői-alkotói ki-
indulópontja, nem egyszerűen egy klasz-
szikus darab mai, eleven hatású színre
vitele. Annak ellenére állítom ezt, hogy
Zsámbéki rendezői pályafutásában a vi-
lágirodalom klasszikusai meghatározó
szerepet játszottak, s bár éppen nem tar-
tozott a látványos formabontók közé, A
revizorban látható modell szinte vala-
mennyi klasszikus drámarendezésében
fellelhető. Érdekes, de csak látszólag
paradox módon másik fő vonzalma a kor-
társi-nemzedéktársi, hazai dráma, de azt
hiszem, ugyanannak az alkotói folyamat-
nak deduktív és induktív változatáról van
szó. A „nagy" klasszikusokban az „általá-
nos emberi" az, ami elsőrendűen érték
számunkra, a kortársi magyar drámában

Hlesztakov: Bán János (Iklády László felvételei)

Szalai Krisztina (a Polgármester lánya), Bán János (Hlesztakov) és Blaskó Péter (Polgármester)

viszont az „itt és most"; ott a perspektíva,
itt a közelkép. Ám a lényeg az, hogy a
kettő egyszerre működjön, tehát a szín-
házi munkafolyamat akár az „általános-
tól" a „közelkép" felé tart, akár fordítva,
soha nem szakadhat el attól, amiből kiin-
dult, s így kell elérnie a másik szemléleti
tartományt. Ha most visszapillantunk
Zsámbéki két évtizedes rendezői tevé-
kenységének egyes állomásaira, koránt-
sem állítható, hogy ezt a célt mindig sike-
rült volna elérnie, legfeljebb az, hogy
első előadásaitól felfedezhető munkáiban
e törekvés. Sőt, több olyan Zsámbéki-
előadást idézhetnénk, főleg a kaposvári
időszakból, amelyek felemás ered-
ménnyel jártak vagy még annyival sem,
szakmai visszhangjukat tekintve mégis
többnyire „érdekes", ígéretes stb. előadá-
soknak könyvelték el őket, s nem kudarc-
nak; az itt leírtakból nyilvánvalóan kö-
vetkezik, hogy miért. A kisebb-nagyobb
fiaskóval végződött Zsámbéki-előadások
is mindig minőséget képviseltek, a ben-
nük rejlő érdemi munkából eredően.

Olyan rendezővel van tehát dolgunk,
aki érezhetően bármikor bármilyen mér-
tékben képes túltenni magát az írott
dráma tiszteletén, de ezt - valamiféle
belső iránytű útmutatása szerint haladva -
sosem cselekszi meg. Azt is mondhat-
nám, hogy csak résztabukat sért, noha
ezeket elég sokkírozóan, de azért a mű
szelleméhez mindig hű marad. Csak-
hogy nem erről van szó; Zsámbékit nem
olyan fából faragták, hogy féljen áthágni
bármilyen esztétikai előítéletet, ha az már
valóban csupán előítélet, és nem a műből
szervesen következő norma. Végül is
honnan ered az a mérték és mérsék-



let, ami a Zsámbéki-színházat minden
meghökkentő rendezői „belemagyarázás",
átértelmezés ellenére mindannyiszor
egyfajta neoklasszicizmus glóriájával
veszi körül? Azt állítottam fentebb:
számára nem a klasszikus darab mai, ele-
ven hatású színre vitele a kiindulópont.
Vagyis szüksége van a (klasszikus) drá-
mára, amit bemutat, de nem a színpad van
a dráma kedvéért, hanem fordítva. A
dráma „belép" a színpad öntörvényű vi-
lágába, s itt egyszeri, sajátos életet kezd
élni, átformálódik vagy sem, de a „belé-
pés" pillanatától kezdve csak egy tényező
lesz a sok közül, még ha tartalmi jegyei-
nél fogva meghatározó jellegű tényező is,
de mindenképp elveszti „szuverenitását".
Ugyanazon replika más jelentéssel
ruházódik fel, ha suttogják vagy kiabálják
(gondoljunk A revizor első felvonás végi
némajelenetére!), ha a színész ilyen vagy
olyan gesztikulációval adja aló, nem is
beszélve a térről, a ruháról, az egész szín-
padi miliőről. Ez így elvileg minden szín-
házi előadásra érvényes, de általában mint-
egy öntudatlanul jut érvényre. Zsámbé-
kinál nagyon is tudatosan, és épp ez a tu-
datosság a lényeg. Az előadás tehát egy-
részt irodalmi igényű drámaelemzésre
épül, ám ez az irodalmiság (a dráma és
ami belőle kielemezhető) nem cél, hanem
eszköz: valamit szolgálni van hivatva.
Ennek következtében se a szöveg, se az
írói instrukció, se a dramaturgia stb. nem
sérthetetlen, mert nem szent; ez a jelző
legfeljebb a maga öntörvényűségében élő
és ható színpadra vonatkoztatható, ám a
színpadi játék a drámából él (ilyen érte-
lemben ez a színház irodalomcentrikus), s
ezért alapvető szándéka, hogy a drámát
eljuttassa hozzánk, nézőkhöz.

De amit eljuttat hozzánk, az már a leg-
kevésbé sem irodalmi igazság, legalábbis
nem akar az lenni, hanem egyfajta szín-
padi élet. Az előadás megszületésében az
a legfontosabb, hogy ez az élet a színpa-
don megszerveződjön. Magától értetődik,
hogy amikor színpadi életről beszélek,
akkor nem a cinéma vérité valamiféle
színházi változatára gondolok, mert azt a
színpadon csak imitálni lehetne, amitől
így értelmét is vesztené. Az a színpadi
élet, aminek megszervezésére a Zsámbé-
ki-előadások láthatóan törekednek, az elő-
adott dráma impulzusaiból és a színészek
impulzusaiból jön létre (s ehhez
hozzáadhatók még, kissé képletesen szól-
va, a színpadi tárgyak, kellékek, egyéb
effektusok „impulzusai"), vagyis olyan

életről, azaz öntörvényű szervességről
van szó, ami eleve magába foglalja a szín-
ház műfajilag eredendőnek nevezhető
„hamisságát": a műviséget, a kreáltságot,
az imitációt, de a „hamisból" egy olyas-
féle organizmust teremt, ami igaz, hite-
les (színpadi) életként jelenik meg előt-
tünk. Hogy mitől? Nem a játéktér
valóság-imitációjától és nem is a
színészek természetességimitációjától.
Tudniillik a legilluzórikusabb díszlet és a
legoldottabb színész sem természetes
önmagában. Sőt, az ilyen törekvések
többnyire visszájára fordulnak. Zsámbéki
láthatóan szereti a színpadon a
dokumentumnyerseségű tárgyakat, de
nem szószerintiségükben, inkább a gogoli
„fantasztikus realizmus" jegyében
használja őket. Azaz a valóság-elemekből
valóságsűrítmények lesznek, minthogy a
színpadra emelve már úgy-sem lennének
közönséges valóságelemek, hanem
természetes összefüggésükből kiszakított
tárgyak. Ugyanez érvé-nyes a színészi
játékra is. A „természetes" és „oldott",
„őszinte" színész sokszor
elviselhetetlenül modoros, legalább
annyira, mint a valósághű díszlet. Az
igazi színészi őszinteség annak az eleve
elfogadásából indul ki, hogy a játék mes-
terséges létezési forma. S az „okos szí-
nész" - Gogol szavával - ezt a létezési
formát használja fel eszközül ahhoz, hogy
a színpadi életben, amelynek megszerve-
zésében maga is részt vesz, valami lénye-
geset tudjon elmondani magáról és a vi-
lágról. Vagyis amit itt most színpadi élet-
nek neveznek, az mind a teatralitást és a
szavalást-deklamálást, mind pedig a szí-
nészi-rendezői narcizmust tagadja. Meg-
mutat egy darab szerves életet, amiből
annyit és úgy fogadunk be, amennyit és
ahogy tudunk. S e tekintetben egy kissé
mégis rokonítható a cinéma vérité jelen-
ségével.

Mindebből következik, hogy ebben a
színházban nemcsak a színpad autonó-
miájáról lehet és kell beszélni, vagyis
nemcsak arról, amit az „autonóm szín-
ház" kifejezésen érteni szoktunk, hanem a
nézőtér autonómiájáról is. Más terület-ről
kölcsönzött kifejezéssel úgy is mond-
hatnám, hogy A revizorból kiolvasható
színházeszmény hatásmechanizmusában
„toleráns" és „pluralista" színház, azaz
többféle, egymástól meglehetősen elütő
értelmezést, nézői percepciót vagy akár
elutasítást is magába foglal, s voltakép-
pen a nézőtér és az egyes néző autonó-
miájától függ, mit olvas ki az előadásból.

Nyilvánvaló, hogy A revizor ebben a tol-
mácsolásban elsősorban egy közösségi
pszichózis története: az önmagukkal való
szembenézéstől és a tényekkel való szem-
besüléstől rettegők pszichózisa ez, s nem
annyira a korrupt kisvárosi főtisztviselők
rettegése a revizortól, a lebukástól, kisebb
vagy nagyobb sikkasztásaik nap-fényre
kerülésétől. De a színpadon ábrázolt
pszichózisnak a nézőtéri befogadásában
nagyon sokféle elem vegyül, erősíti vagy
gyengíti egymást. E nézőtéri
autonómiának a működése végső soron
persze meghaladja azokat a kereteket,
amelyek még egy kritikai reflexióban át-
foghatók, s hogy a nézői tudatban ponto-
san mi is történik, arra legfeljebb valami-
féle színházszociológiai felmérés felel-
hetne. De azért azt jól érezzük, menynyi-
re különféle nézőtéri impulzusok felel-
hetnek és felelnek is a színpadi törté-
nésre. Egyeseknek nyilván nagyon is po-
litikai-közéleti színház ez, mai társadal-
mi-gazdasági bajaink „pszichózisa" (sőt,
akár inflációs pszichózis! - gondoljunk
csak a „százrubelesként" emlegetett hatal-
mas, szétszóródó pénzkötegekre), mások
valószínűleg egy feydeau-i abszurd hely-
zetekkel operáló szerelmi bohózatot lát-
nak (gondoljunk csak Hlesztakov és a
polgármesterné, a lánya stb. szerelmi
jeleneteire, a többféle „tettenérésre"),
megint mások egyfajta „éjjeli menedék-
helynek" láthatják e társadalmi státusuk-
ban valóban ugyancsak lefokozott tiszt-
viselőcskék fojtogató együttlétét, nem is
beszélve Oszip afféle becketti felfogásá-
ról . . . Stb. stb. Mindebben azonban az a
lényeg, hogy e különféle aspektusok
egyszerre és együtt (is) hatnak. S igaz
ugyan, hogy ki-ki a maga élménye és
értékrendje szerint felróhat az előadás-
nak hangsúly- és arányeltolódásokat, sőt
esetleg a klasszikus mű „kiforgatását" is,
az azonban tagadhatatlan, hogy e sokféle
publicisztikus és vígjátéki elem egy meg-
lehetősen komor, drámai világot ered-
ményez. Ám ez a dráma már nem a szín-
padon játszódik, ott inkább egy keserű,
abszurd, néha már-már mazochista víg-
játék pereg: a dráma a nézői tudatban
születik meg. Elsősorban nem is attól,
hogy a játék végén a Polgármester a nézők
felé fordulva kiáltja, hogy „Magatokon
röhögtök!" - inkább attól, hogy nemcsak
ez a végső replika, hanem az egész elő-
adás a nézőtér „tudatalattiját" célozza
meg. Természetes, hogy ezt mi, akik a
nézőtéren ülünk, szeretnénk letagadni. De
hát ez a letagadási pszichózis a fő téma.



így mégiscsak magunkon röhögünk, ha
röhögünk. De akárhogy nevetünk is, ez
már dráma.

Az elmondottakból az minden bizony-
nyal kiderül, hogy A revizort az utóbbi
idők egyik legjelentősebb színházi be-
mutatójának tartom, az talán kevésbé,
hogy bizonyos pontokon nem érzem elég
meggyőzőnek. Szerencsésnek érzem pél-
dául az olyan „idegen" díszletelemek
alkalmazását, mint az öltözőszekrény, a
postaládasor, a fémasztal stb., mert az
ezekhez kötődő játékok a darabból valók,
azaz magától Gogoltól erednek, csak át-
hangszereltettek; nehézkesen hat viszont a
sejtelmes liftakna, amely a darabbeli igazi
revizor vesztét okozza, mert olyan
„idegen" elem, amihez csak a darabba
„beleírt" színészi játék csatolódik, mint
kiderül, azért, hogy végül a tényleges
revizor „elfojtása", mint afféle mindent
megmagyarázó ráadás-poén eljátszható
lehessen. Csakhogy így megmarad tézis-
nek. Legalábbis számomra. Mert a fen-
tebb vázolt modell nyitottsága egyúttal
arra is figyelmeztet, hogy ebben a szín-
házban, akárcsak az életben, elsődlegesen
nem az ilyesféle esztétikai-dramaturgiai
kritériumok a döntőek, nem az e kri-
tériumoknak való megfelelés vagy meg
nem felelés, hanem a drámai hatáskör.
Az pedig aligha tagadható, hogy e gogoli
komédiának tényleges drámai hatóköre
van a Katona József Színházban.

Gogol: A revizor (Katona József Színház)
Fordította: Mészöly Dezső és Mészöly Pál.

Díszlettervező: Khell Csörsz. Jelmeztervező:
Szakács Györgyi. A rendező munkatársa:
Litvai Nelli. Rendezte: Zsámbéki Gábor.

Szereplők: Blaskó Péter, Básti Juli-Takács
Kati m. v., Szalai Krisztina f. h., Gelley Kor-
nél, Olsavszky Éva, Vajda László, Balkay
Géza, Rajhona Ádám, Végvári Tamás, Szacs-
vay László, Bán János, Horváth József,
Benedek Miklós, Garay József, Kun Vilmos,
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Másodszor szól az Ige

A Godspell Debrecenben

Vannak olyan művek, amelyeknek szín-
padi sorsáról kész regényt lehetne írni.
Hosszú oldalakat töltene meg már annak a
részletezése is, hogy hol, mikor, kinek a
rendezésében és kik játszották, és akkor
az előadásokról még nem is esett szó.
Zenés műveknél - különösen, ha csak a
magyarországi történetüket akarjuk nyo-
mon követni - jóval vékonyabb a bibliog-
ráfia. A musicalek, a rockoperák - rész-
ben devizális okokból - évtizedes késés-
sel jutnak el hozzánk. Így volt ez az Evi-
tával, a Hairrel, a Jézus Krisztus szuper-
sztárral egyaránt. Bemutatásuk óta szép
lassan íródik színpadi történetük. A God-
spell, mely e művek mostohatestvérének
tekinthető, még csak az első hazai lapo-
kat tölti. Azt tudjuk róla, hogy ősbemu-
tatója 1971-ben volt. Egy akkor huszon-
három éves fiatalember, John Michael
Tebelak vitte először sikerre. Zenéjét az
a Stephen Schwartz írta, akit Leonard
Bernstein egyik felfedezettjeként és
számos Broadway-musical
zeneszerzőjeként tartanak számon. Az
egyik dalt Peggy Gordon és David
Greene írta, akikről még ennyit sem
tudunk. Jézust ebben az előadásban az a
David Essex énekelte játszotta, aki az
Evita Chejeként aratott igazán nagy si-
kert. Aztán a darab Nyugat-Európát be-
járva hozott nagy kasszabevételt.

Nálunk 1986-ban mutatták be először,
főiskolai vizsgaelőadásként. Az tette iz-
galmassá a vállalkozást, hogy nem musi-
cal, hanem prózai szakos növendékek
adták elő. A Godspell - némiképp kifor-
dítva - evangéliumot, Isten igéjét is je-
lenti. A történet vázát az Újszövetség
egyik evangéliuma, Máté könyve adja.
Ennek alapján elevenedik meg a bibliai
Jézus-történet Keresztelő János megje-
lenésétől a példabeszédeken, a csoda-
tevéseken, a tanító- és vitabeszédeken
keresztül az utolsó vacsoráig, Jézus el-
árultatásáig és keresztre feszítéséig. Erre
a szigorúan a Bibliából merítő anyagra
épül az előadás. A színészeknek nem
egyszerűen bibliamagyarázatot, miszté-
riumjátékot kell előadniuk, hanem egy
minden ízében a mához kötődő történe-
tet. A mű ötleteit, gegjeit éppúgy az elő-
adás részévé kell tenniük, mint a rendel-
kezésre álló írott anyagot. Jóval több a

mozgási lehetőségük, mint kötött szöveg
esetében. Az ily módon, egy csapatmun-
ka eredményeként összegyűjtött hozott
anyagot úgy kell összeilleszteniük, meg-
nyesegetniük, hogy egy naiv, kedves em-
bercsoport rögtönzésszerű tanulási folya-
mataként tűnjék fel. Mert a mű jelentős
része a commedia dell'arte stílusában,
beiktatott tréfa- és játékbetétek soroza-
tára épül, és csak az utolsó vacsora felidé-
zésétől kezdve komorul el. Ekkor kerül
le a festék a bohócarcokról, s válik vére-
sen komollyá, emberszabásúvá a vég.

Komoly színészi feladatot jelent az is,
hogy a csoport tagjaként mindvégig szín-
padon van mindenki, egymás reakcióit
folyamatosan figyelemmel kísérik, és leg-
alább mimikával válaszolnak rájuk. Időn-
ként pedig a csoportból kilépve egy-egy
jelenet erejéig a kiválasztott személyé
(személyeké) a főszerep. Ilyenkor, mint
egy helyzetgyakorlatban, az a cél, hogy a
legkifejezőbben, a legfrappánsabban és a
leghumorosabban elevenedjék meg az
adott példázat.

Ehhez az írott és hozott anyaghoz tár-
sul a zene és a tánc minta rockjáték éltető
eleme. S itt ismét vissza kell kanyarodni a
címhez. Létezik egy olyan zenei stílus,
melyben az éneklést gospellnek nevezik.
Ez pedig nem más, mint a négerek litur-
gikus éneke. A gospellben az énekes
szinte megfeledkezik az ének tartalmáról,
s pusztán a dalolásért magáért éne-kel. A
Godspell dalainak előadása azonban
nemcsak örömöt jelent, hanem isko-
lázott, szép hangokat is kíván. Mert ezek a
dalok spirituálés ihletésűek, tele van-nak
hajlításokkal, nehezen kiénekelhető
magas hangokkal, s mind a dinamikus
kórusszámok, mind a dallamosabb szó-
lók próbára teszik az előadókat. A rock-
játék ezen része már nem kifejezetten
színészi feladat.

De hogy teljesíthető, arra a főiskolások
előadása volt a bizonyíték. Fiatalos len-
dülettel, ritkán látható csapatmunkával
szellemes, pergő, ötletgazdag előadást
hoztak létre, mellyel nemcsak a főiskolán,
hanem a nyári játékok keretében Esz-
tergomban, Zsámbékon, majd a Város-
majori Színpadon is nagy sikert arattak.

Iglódi István, a vizsgaelőadás rendezője
egy interjúban azt mondta, az az érzése,
hogy profi színháznak nem szabad
bemutatnia a darabot, mert az csak
vizsgaelőadásnak ideális. Egy másik szín-
házi szakembernek, a debreceni Csokonai
Színház főrendezőjének, Pinczés
Istvánnak más lehetett a véleménye, mert
a darabot felvette a színház 1987/88-as


