
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.
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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



műsortervébe. Ennek okai között szere-
pelhetett az, hogy a főiskolai előadást
játszók közül hármat - Varga Évát,
Jantyik Csabát és Lux Ádámot -
leszerződtetett a társulatba, így már az
induláskor rendelkezett három olyan
emberrel, aki otthonosan mozoghat a
darabban. A másik ok - s az előbbinél
színház- és társulatépítési szem-pontból
lényegesebb -, hogy, a bemutatókon
végigtekintve, a színház egy igényesen
közönségcsalogató évadot tervezett. A
bibliai József-történetet populáris formá-
ban feldolgozó Barry Stavis-darab, A szi-
várványszínű köntös, Alekszandr Galin ko-
médiája, A lelátó, a Dobozy-Ránki-Garai-
filmforgatókönyvből a Vajda nővérek ál-
tal írt zenés játék, a Villa Negra, Shakes-
peare A makrancos hölgye mellé odaillett a
Godspell. (E könnyedebb előadások közé
odacsempészhető egy-két súlyosabb darab,
mint Strindberg Haláltánca vagy Goethe
Stellája.) Ok lehetett az is, hogy a rockjáték-
kal egy olyan közönségréteg is behozható a
debreceni színházba - az egyetemisták,
középiskolások -, amely eddig nem tar-
tozott a rendszeres látogatók közé.

Természetesen felvetődik a kérdés:
rendelkezik-e a színház olyan fiatal szí-

nészekkel, akik ének- és tánctudással alkal-
masak a Godspell eljátszására? Tudnak-e
rögtönözni annyi új ötletet, mellyel leg-
alább a főiskolásokéhoz hasonló színvo-
nalú előadás születik? Nem fékezik-e rossz
beidegződések az amatőrizmust idéző „itt
és most születik" ízű játékot?

A kérdésekre meglepő választ adtak a
színpadra állítók. A főiskolán tíz növen-
dék, hét fiú és három lány játszotta a sze-
repeket. Debrecenben helyreállt a bibliai
rend, hiszen tizenhárman osztoztak a fel-
adatokon, és az utolsó vacsorán Jézus
mellett mind a tizenkét apostol helyet
foglalhatott az asztal mellett. De nemis a
számszerű növekedés a lényeges, hanem
az, hogy több amatőr volt a színpadon,
mint színész. Dánielfy Zsolt, Horányi
László, Jantyik Csaba, Lux Ádám, Varga
Éva és Vízi György mellett két segédszí-
nész, Urszuly Edit és Hajdú Péter, vala-
mint az Ady Gimnázium öt diákja, Foga-
rassy Katalin, Kiss Katalin, Molnár Péter,
Schell Judit és Szarvas Mirella alkották a
csapatot. Hogy kényszerű megoldás vagy
tudatos elgondolás eredményeképpen
kerültek ilyen módon egymás mellé, az
az eredmény szempontjából lényegte

len. Ebben az összetételben rendelkeztek
ugyanis a Godspell két nagyon fontos
játékfeltételével. Fiatalos lendületet és
hihető, de egyáltalán nem zavaró amatő-
rizmust vittek az előadásba. A rockjáték
nagy része ugyanis arról szól, hogy vi-
háncolva, kedvesen és ötletesen előadják
mindazt, ami a bibliai történetekről
eszükbe jut. Állandó mozgást, szédületes
iramot és féktelen jókedvet tételez fel ez a
fajta játékmód. Es még valamit meg-
enged a Godspell, amelyet más műveknél
egyenesen főbenjáró bűnnek tartanak.
Lehet tévedni, megakadni, újrakezdeni,
mást rögtönözni, hiszen minden baki a
játék részévé tehető, és nemis válik feltű-
nővé, ha a többiek továbbviszik a meg-
kezdetteket.

Természetesen az a legjobb, ha az újí-
tások a próbafolyamat során születnek
meg. Már a főiskolások is arra töreked-
tek, hogyne azt játsszák el, amit a rendel-
kezésükre álló, Tebelak rendezte előadás
szövegkönyve leírt. Egyfelől ez a fajta
mechanikusság, „plagizálás" elvette vol-
na a játék örömét, másrészt pedig - a más
kultúrkörnyezet miatt - számos poén,
ötlet el sem jutott volna a közönséghez,

Schwartz-Green-Tebelak: Godspell (debreceni Csokonai Színház). Jelenet az előadásból



s így az egész játék idegen maradt volna.
De nem így történt, hiszen záporoztak a
játszók személyiségére méretezett, min-
dennapjainkból merített gegek. A debre-
ceni társulat is saját képére formálta az
előadást. Csak a bibliai anyagban, no
meg a dalokban támaszkodik a Tebelak-
szövegkönyvre, és a főiskolások előadá-
sából is csak azokon a pontokon merít,
ahol jobb megoldást nem találtak.

Hogy másfajta játékot kívántak létre-
hozni, azt az előadás díszlete is jelezte. A
főiskolán néhány piros doboz, sokféle-
képpen felhasználható rúd- és műanyag-
függöny-háttér inkább a játékosságot
hangsúlyozta. Debrecenben embertele-
nebbé vált a tér. Kasztner Péter valósá-
gos underground színházat épített játék-
térül. Valahol a város peremén, egy elha-
gyott raktárépületben, melynek dróthálós
ablakán beköszönnek a felhőkarcolók. Es
belül minden sivár. Néhány ottfelejtett
plakát, jól ismert felirat, gumikerék és
olajoshordó jelzi a történés idejét. A
díszlet azért is jó, mert nemcsak egy
amatőr társulat játszóhelyére asszociál-
hat belőle a néző, hanem olyan búvó-
helyre is, ahol a világ elől elrejtőzve még
szívből komédiázhat a bolondos kedvű,
naiv fiatal. Egy ponton nem állja a ver-
senyt ez a díszlet a korábbival. A főisko-
lán Júdás a játékteret szétszedve maga
ácsolta a keresztet Jézusnak. Debrecen-
ben a kereszt észrevétlenül beleolvad a
dróthálós falakba, és egy látványos piro-
technikai megoldás szükséges ahhoz, hogy
egyáltalán észrevegyük. Először meg-
gyújtják a keresztet, s csak miután a lán-
gok elalszanak, feszítik fel Jézust. Ezzel
pedig a Jézus-Júdás kapcsolat drámai
ereje vész el.

A Godspellnek két játékmestere van.
Az egyik a szerep szerint Jézust játszó
színész, aki attól a pillanattól kezdve,
hogy a feladatra kiválasztatott, irányítja,
türelemmel tanítja és szeretettel neveli
tanítványait. Ő az, aki nem festi ki ma-
gát, hanem egyszerű fehér ruhát magára
öltve önmaga marad. A jelmeztervező,
Szabó Ágnes ezzel is megkülönbözteti
az erősen kifestett pop-, rock- vagy bo-
hócmaskarát viselő többi szereplőtől.

A másik játékmester az előadás ren-
dezője, akinek amolyan ötletgazda sze-
repet kell ellátnia, hiszen a Godspell
improvizációk sorozatán alapszik. Nem
hagyományos értelemben vett rendező-
munka vár tehát rá, hiszen a darab nem
kíván szilárd és szigorúan végigviendő
rendezői elképzelést, pontos szerepértel-
mezést, a játszók közötti kapcsolatrend-

szerek aprólékos kidolgozását. A szoká-
sosnál szabadabb a színész. A játékmes-
ter feladata az, hogy a darab alaphangula-
tától ne engedje túl messzire elkalan-
dozni a játszókat; kijelölje a határokat,
amelyeken a színész már nem léphet túl;
kegyetlenül kiirtsa a darabba nem illő
ötleteket; meghatározza, egy-egy törté-
net magyarázatához mennyi játékra van
szükség ahhoz, hogy az előadás pergő rit-
musa meg ne törjön; és továbblendítse a
munkát, ha színészei kifogytak az ötle-
tekből. E játékmesteri feladatot Kerényi
Miklós Gábor látta el. Egészében meg-
győzően, ami legalább annyira dicséri a
színészek alkotókedvét, minta rendezőt.

Néhány szépséghiba azonban maradt
az előadásban. Az egyik legérthetetle-
nebb: ha a játék arról szól, hogy kedves,
vidám fiatalok játszanak, akkor hogyan
kerülhetnek be és maradhatnak benn az
előadásban trágár szavak, még ha a leen-
dő Júdás szájából is hangzanak el. De
„maszatos" néhány történet értelmezése
is. Különösen az első felvonásban tűnik
néha elsietettnek a magyarázat, s beszé-
des mozdulatok helyett inkább a min-
dent elsöprő nyüzsgés, cikázás uralja a
teret. De a látszólag aprólékosan kidol-
gozott egynémely jelenet után is gondol-

kodni kell azon, hogy milyen alapgon-
dolatra épül. Rögtönöznek például egy
Tom és Jerry show-t, melyben az egerek,
macskák és egyéb állatok ugyanolyan
kedvesen keverik a mérget, törik a borsot
egymás orra alá, mint az amerikai rajz-
filmfigurák, csak éppen a bibliai asszo-
ciációs láncot nem indítják meg.

E hibák ellenére is szépen összeáll az
előadás. Amikor a bohókás ruhába öltö-
zött szereplők a színpad közepére perdül-
nek, és keresztnevüket elárulva bemu-
tatkoznak, akkor még bármilyen játék
ki-alakulhat együttlétükből. Akár
unalom-űző robbantgatás is, ahogy azt a
szín-pad szélére húzódó Ádám egy
földgolyót tartva a kezében meg is
kísérelné, ha a többieket a magasból
figyelő Zsolt intő mozdulata meg nem
állítaná: Még ne! Aztán filozófiát
játszanak. Szókratésztól Sartre-ig
feleselnek, illeszkednek, válaszolnak
egymásnak az emberiség történetét
végigkísérő ideológiák. Mindegyik
talapzatra szeretne kerülni, egyed
uralkodóvá válni, de csak lökdösődés,
marakodás, káosz lesz az eredménye.
Vissza kel-lene hát jutni az emberi
műveltség alapjáig. Ponyvát tartanak az
addig elkülönülten álló fiatalember alá,
s ő leszáll közéjük. Kezdődhet a játék.
Az isteni

Jelenet a Godspellből. Középen Jantyik Csaba és Lux Ádám (Máthé András felvételei)



rockjáték a mester és tanítványai között.
Az arcokra maszk kerül: a naiv ember
ábrázata. A maga értetlenségével, rácso-
dálkozásával, buta és okos válaszaival
mindenki tanulójává és egyben résztve-
vőjévé válik a Biblia-órának. S ahogy a
mester irányításával megelevenedik az
írástudók, a magvető, az irgalmas szama-
ritánus, a tékozló fiú, a házasságtörő
asszony vagy a hamis bíró története, úgy
kerül az evangélium tanítása egyre köze-
lebb, hiszen a játszók ezer szállal kötik a
jelenhez. Az írástudók hosszú sort alkotva
aktuális panaszokra rakosgatják a
stemplijeiket, Júdás és Jézus szabályos
vívócsörtében méri össze tudását, a tíz-
parancsolat közben sztepptáncot jár az
egyik színész, a pénzről szóló tanításra
beugranak a mindennapi gondok és a
pénzről írt dalok az ABBA együttes slá-
gerétől Mephisto rondójáig. Jézus csoda-
tevésének illusztrálására bűvészmutat-
ványt ad elő, egyik tanítását most mutasd
meg játék formájában találtatja ki, bárcás
hölgyek próbálják megkísérteni az Urat.
Röpcédulák hullanak alá, egy olajoshor-
dóban a pokol tüze is meggyullad, és a
tékozló fiú esete egy kedvelt vasárnap
délelőtti rockműsor vezetőjének felkon-
ferálásával, videoklip formájában eleve-
nedik meg.

Ezek az ötletek azért nem válnak eről-
tetetté, mert a szereplők nem jópofás-
kodva, hanem egy tanulási folyamat része-
ként, tudatlanságukat felvállalva, kedve-
sen és érzelmesen adják elő lazzijaikat.
Néha egy-egy rosszabbnak tűnő szereptől
ódzkodva, magánvéleményüknek is
hangot adva kilépnek a szituációból, hogy
a következő pillanatban felismerve a
lehetőséget igazi komédiásként ala-
kítsanak. E stílusba belefér a gügyögő
hang, a szinkrontolmács és az is, hogy az
erősen felnagyított mozdulatokhoz egy
másik szereplő adja az aláfestő hangokat,
sőt az is, hogy a szavak szokatlan „moz-
dulatnyelven"jelenjenek meg.

A játszók szemléletesen jelölik ki azo-
kat a történéseket, ahol ez a feneketlen
jókedv, ha csak időlegesen is, de megsza-
kad. Mint saját végzetük elől menekülők,
jajveszékelve másznak a dróthálóra, Je-
ruzsálem siratófalára. A kötélen hurcolt,
házasságtörésen ért asszony felé fenye-
getően emelkednek a gumikerekek, hogy
Jézus intelmét hallva - „az vesse rá az
első követ..." - meghátráljanak. A
gecsemáni kertbe érve megváltozik a
játék hangulata. A commedia dell'arte
helyébe a misztériumjáték komolysága
lép. Tükröt tartanak a játszók egymás elé.

Az ilyen vagyok képtől megrettenve letör-
lik a festéket az arcukról. Véget ért a
tanulás.

Az úrvacsora talán az előadás legszebb
jelenete. Jézus héberül megáldja a ke-
nyeret és a bort, és miközben a teste és
vére körbejár a tanítványok között, üte-
mes szívdobogás hallatszik. Félelemmel
teli hangok kérdezik Jézustól: „Én vagyok
az, Uram?" Vagyis én árullak el? S amikor
utolsónak Júdás teszi fel a Mesternek a
kérdést, hiába néz körül, lehajtott fejeket
lát. Nincs, ki mellé álljon, neki kell az áruló
szerepét elvállalnia. Innen már csak egy
lépés az Olajfák hegye, ahol a katonák
fejük fölé emelik Jézust, és ütemes sípszó
kíséretében, mint egy áldozati ajándékot,
teszik fel a keresztre. A tanítványoknak
pedig most már Mester nélkül, elvállalva
a Golgotát kell folytatniuk.

S ahogy a két eltérő hangulatú rész
egymásra épül, úgy simulnak egymáshoz
a Godspell dalai is. Majoros István attrak
tív, a gospellhez igazodó, az eksztázis ha-
tárát súroló, bátor koreográfiájára Pazár
István zenei irányítása mellett tisztán,
szépen szólnak a dalok. A vokállal meg-
erősített tizenhárom szereplő nemcsak
hangerővel, de árnyalatokkal, karakterrel
is győzi a feladatot, és a dalokat is
eljátszva teszi azokat az előadás részévé.
Így valóban olyan rockjátékot láthatunk,
ahol a rock a játék egyik fontos eleme. Az
már igazán nem a dalokat előadók hibája,
ha néha - a keverés ördöge folytán - a
kórus elnyomja a szólót, a zene túlhar-
sogja az énekest. A háttérapparátus is
tanulja még ezt a szokatlan műfajt.

A játszók azonban már megtanulták.
Pontosan működik a csoportdramaturgia.
Mindenki megtalálja a helyét a darabban
anélkül, hogy a másik elé tolakodna,
elvenné vagy lejátszaná a poénját. Így is
marad mindenkinek elég. Egy ilyen
együttes munka esetén nem illene külön-
külön szólni a szereplőkről. Hogy mégis
megteszem, annak két oka van. Az egyik,
hogy a játszók egy része már másodszor
találkozott a darabbal, a másik pedig,
hogy Jézus és Júdás az eredeti műben is
nevesítve van.

Varga Éva, Jantyik Csaba és Lux Ádám
az előadás lelkét adja. A főiskolán megta-
nulták, hogy ügyként kezeljék a darabot,
és most ezt viszik tovább. De csak ezt.
Egyébként törölnek és továbblépnek. Pe-
dig a legkézenfekvőbb megoldás az lenne,
ha a vizsgájukon jól bevált és sikert ara-
tott ötleteiket átmenekítenék az új pro-
dukcióba. Ok azonban egy új játékot ját-
szanak. Még azokban a jelenetekben is,

amelyek véletlen kiosztás miatt másodszor
kerülnek hozzájuk. S mindegyiküknek van
egy kimagaslóan jól sikerült jelenete.

Varga Éva irgalmas szamaritánusként
hol csökönyös csacsiját bűvölve, hol az
előtte kiterült, félholtra vert embert pá-
tyolgatva önti kitekert mozdulatokba a
narrátor szavait. Jantyik Csaba a jó földbe
hullott mag példázatát hozza emberkö-
zelbe. Eljátssza a szerep felett érzett örö-
möt, majd az érzelmi átalakulás fokozatait,
ahogy Jézus tanítása nyomán rádöbben,
hogy e játékban ő a leggonoszabb. Lux
Ádám a tékozló fiú történetében remekbe
szabott karatemozdulattal kényszeríti ki a
vagyon megosztását, hogy aztán szerepét
átadva a visszatérő fiúnak csak a hangját
kölcsönözze, és angolul mondja el búját-
baját. De ő az, aki egy-egy ötlettel szinte
minden játékban benne van. Ha szteppel,
ha hangutánzó szavakat mormol az éppen
folyó jelenet színesítéseként, vagy egysze-
rűen csak elmélkedik, ellazított clownsá-
gára mindig oda kell figyelni.

Vízi György egy olajoshordóból kerül
elő az előadás kezdetén, és végig lendü-
letes az alakítása. Erősebb színekkel raj-
zol, de a harsányság előtt mindig megáll.

Nem ilyen egyértelmű Horányi László
Júdása. Pedig Júdást meggyőzően játssza
el. Azt is, ahogy elvállalja az áruló szere-
pét, azt is, ahogy kétségbeesetten segít-
séget kér a többiektől, s azt is, ahogy
emberi tekintetek helyett lehajtott fejeket
látva a kötél után nyúl, hogy Jézusé után az
ő élete is bevégeztessen. Pengeéles a Jé-
zussal vívott szellemi párbaja is, és szépen
kidolgozott jelenete az, amikor, a tanítást
magáévá téve, az elcsattanó pofon után
orcája másik felét fordítja Jézus felé. De
Horányi a kiválasztott bélyeget a játék
elejétől magán viseli, és ez alakítását a
kelleténél merevebbé teszi. Nem tud a
többiekkel együtt szívből komédiázni.

Dánielfy Zsolt kitűnő Jézus. Szinte eggyé
válik tanítványaival. Nemcsak képletesen,
de tényleg is közéjük áll, amikor a játszók
ponyvát tartanak felé. S ettől kezdve a cso-
port tagjaként tanít. Mint egy színészcent-
rikus rendező, úgy bánik a szereplőkkel.
Engedi kibontakozni őket, nem inti le naiv
elképzeléseiket, s csak a legkritikusabb
helyzetekben korrigál. Szinte észrevétle-
nül vezet el a megoldás felé. Ezzel a köz-
vetlenséggel vonzza maga köré az embere-
ket, akik gondolatait játékosan elsajátítva
lassan hinni kezdenek neki. Meggyőzi őket
az ember, aki közülük való. Mert Dánielfy
Zsolt Jézust, „az ember fiát" játssza el.

S talán a debreceni előadás meggyőzi a
kétkedőket: lehet a Godspellt profi szín-
házban játszani.


