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Horatióra várva

Rock-Hamlet az Egyetemi Színpadon

Az a folyamat, amely a hetvenes-nyolc-
vanas években a popzenében és vele a
zenés popszínházban lezajlott, művészi
és szociológiai tekintetben egyaránt meg-
lehetősen feltárt, és itt csak utalni érde-
mes rá. Adva volt egy korábban monoliti-
kus ízlésvilág, amelyet heves ostrommal
döntöttek meg az egyre újabb és újabb
hullámokban támadó kirekesztettek. (Al-
ternatívok, undergroundok, marginálisak,
ellenkulturális groupok stb.) Ezeket az
együtteseket egyetlen dolog fenyegette a
bukásnál is jobban: a siker. Amíg ugyanis
nem fogadta be őket a hivatásos
szórakoztatóipar, eredetiek voltak, igaz-

látók és igazmondók, őszinték és le-
kenyerezhetetlenek. De ahogy e vonzó
tulajdonságaik következtében nőtt az
ázsiójuk, egyre inkább az fenyegette
őket, hogy beépülnek, elüzletiesednek,
és ezzel elvesztik legigényesebb támoga-
tóik táborát. A „huszonkettes csapdája"
szinte megkerülhetetlennek tűnt. Dacos
hűségükkel önmagukhoz kialakították
azt az imázst, ami felverte értéküket, és
egyre vonzóbbá tette őket a piacon, tehát
érdemes volt a hónuk alá nyúlva beér-
keztetni őket, ugyanakkor e karriergépe-
zet óhatatlanul elindította erkölcsi-mű-
vészi kopásukat. Pedig nem is feltétlenül
rosszhiszeműen hajlították meg a gerin-
cüket. Hiszen a sikernek nemcsak anyagi
vonzata van; ország-világra szóló reklá-
mot, tömegérdeklődést, profi infrastruk-
túrát, szenzációs külsőségeket ígér. Miért
kellene minderről lemondani valamiféle
farizeus tisztakezűség nevében? Minden,
mi él, terjeszkedni akar, követni emel-

kedő szerencsecsillagát, és csak a legfi-
nomabb szimatúak érzékelik, hol a határ,
mikor kötnek már olyan kompromisszu-
mot, ami magát a célt kérdőjelezi meg.

Nagy Ferónak például kétségkívül jó
orra van. Nemigen lehet „palira fogni", és
önmagát sem egykönnyen csapja be. A
mai napig el tudja hitetni, hogy ügyekhez
és nem bizniszekhez csatlakozik. Úgy
vállal alkalmi vagy huzamosabb szövet-
séget, hogy nem válik hűtlenné a hajdani
- valós vagy vélt - közösségi küldetése
iránt sem. A Beatrice egykori mezei filo-
zófusa ma sem fúj a szájából egyszerre
hideget és meleget, felettébb kényes
alkupozíciójára, arra, hogy maradhasson,
aki volt; kopaszkutya, akinek legkese-
rűbb élettapasztalata így fogalmazódott
meg filmjében: „az embernek muszáj
lemenni kutyába!" (Nem biztos, hogy
pontosan idézem.)

Nagy Feró tehát úgy lett a megszelídült
popkultúra egyik sztárja, hogy nem adta
fel ellenkulturális sáncait. Provokál. A
Hamlet rockoperásításának ötlete - a
műfaji meghatározást később finomíta-
nám - önmagában is provokáció. A drá-
mairodalom, a „magas művészet" egyik
legnagyobb remekének popzenei beke-
belezése indulatos tiltakozásra késztet.
Két oldalról is. Először is nyilván „fel-
kapják a vizet" Nagy Feró odaadó hívei,
akiknek szemében a Hamlet gyanús kul-
túrcikk, afféle sznob nemtudoménmi-
csoda, amivel utoljára az iskolapadokban
untatták őket. De kikérik maguknak azok
is, akik a bús királyfit az érinthetetlenek
kasztjába sorolják, és meggyalázásáért az
égre kiáltanak. (Ez utóbbiak nyilván elfe-
lejtik, hogy a Szupersztár is a legszentebb
történet zenei profanizálása, vagyis hu-
manizálása.) E nyilvánvaló előítéleteket
csak akkor sikerülhet hatályon kívül
helyeztetni, ha Nagy Feró kétfrontos
harcot indít közönségéért. A Hamletet
ismerőkkel elhiteti, hogy a rockopera is
egy lehetséges változat, érdekes olvasat,
amelyet érdemes Shakespeare-ével
összevetni. De ennél sokkal fontosabb -
tulajdonképpen ez biztosítja az előadás
autonómiáját -, hogy Hamlet azoknak a
konfliktuózus problémáknak a szószó-
lója legyen, amelyekért a műveltség szfé-
ráján kívül állók is elfogadják őt a maguk
hősének.

Ez a kettősség egyaránt tetten érhető a
produkció dramaturgiai és zenedrama-
turgiai elképzelésében. Mindenekelőtt
meg kell állapítani, hogy Nagy Feró meg-
lehetősen hűségesen követi az eredeti
dráma cselekményét. Természetesen a
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műfaj törvényeivel egyezően - tekintve,
hogy a pop-Hamlet zárt számok füzére és
úgynevezett végigkomponált mű, nin-
csenek prózai részletei - nagyfokú sűrítést
tett szükségessé, de végül is a szöveg-
könyv alig tartalmaz az eredetitől elru-
gaszkodó mozzanatokat. A dán udvar
dőzsölése, a szellemjárás, a hajdani isko-
latársak és Ophelia árulása, az egérfogó,
Claudius megtisztulásáért könyörgő fo-
hásza, Gertrud meghasonlása, Polonius
véletlen lekaszabolása, Hamlet szám-
űzése, Ophelia esze bomlása, majd a
befejező tömegmészárlás Shakespeare-
éval azonos nyomatékkal szerepelnek a
librettóban. Az eltérések jelentéktelenek,
efféle átértelmezéseket ma már a
leghagyományosabb feldolgozásokban is
találunk. Patologikus vonásokkal egészült
ki Gertrud portréja azáltal, hogy
szorongásait alkoholba fojtja. Új nyomo-
zati eredmény az a beállítás, hogy Ophe-
liát Rosencrantzék teszik el láb alól,
Claudius titkos óhaját kitudva. Ám e töb-
bé-kevésbé esetleges kiigazítások nem
érintik a lényeget. Végül is megállapít-
hatjuk, hogy Nagy Feró szövegkönyve
meggyőzően épít Shakespeare drámájá-
nak többrétegűségére, és emeli ki a min-
denkihez szóló, populáris kalandsztorit.

Vagy mégsem?

Akad ugyanis egy módosítás, amely-
nek nagy horderejű következményei
lesznek a továbbiakban. Horatio kiope-
rálására gondolok. E művelet látszólag
teljes mértékben formai-dramaturgiai ter-
mészetű. Shakespeare Horatiója mint-egy
megkettőzi a hamleti figurát, ezért egy
leegyszerűsített cselekményű, tömörített
konfliktusrendszerű librettóban jelenléte
nélkülözhető. Ha eltekintünk a
koncepcionális indítékoktól! Mert Shakes-
peare számára, úgy látszik, fontos volt
hangsúlyozni, hogy a kizökkent időt nem
pusztán egyetlen, élethelyzetétől végle-
tesen kibillentett hős érzékeli. Társai
vannak. Szövetségesei. Fent és lent.
Akikkel megoszthatja a legcsüggesztőbb
pillanatokat is. Nagy Ferónak viszont
semmi szüksége e motívumra, sőt az ő
elképzeléseinek kifejezetten az útjában
áll. Az ő Hamletje ugyanis magányos hős,
egyedül, egymagában küzd mindenki
ellen. (Akár a modern mitológiák
mozivászonról ismert populáris hősei.)
Hogy ez a felállás milyen sarkalatos
eleme Nagy Feró elgondolásának, azt a
tragikus végben felpanaszlott: „Hol vagy,
Horatio?" kiáltás egyértelműen igazolja.
Horatio nem takarékossági okokból került
ki a történetből. Horatio nincs. Barát

nincs. Ahogy nincs anyai szeretet, rokoni
méltányosság, őszinte szerelem, becsület,
hűség fiatalságunk egykori társaihoz. Nagy
Feró királyfia egy romantikusan, mono-
litikusan gonosz világ részese, amelyben
az erőviszonyok cseppnyi esélyt sem
adnak a győzelemre. Es a reménytelen-
ségben az egyetlen vigasz, hogy inkább
„lemegy kutyába", de e förtelmes közeg-
gel nem alkuszik!

Talán nem kell külön felhívni a figyel-
met rá, hogy a fentiek szellemében fogant
librettó különösen alkalmas arra, hogy
Nagy Feró legszemélyesebb - és természe-
tesen megzenésíthető - indulatait, acsargó
haragját fogalmazza meg. (Es azt hiszem,
éppen ez az érzelmi tartomány hitelesíti
sajátos stílusát is.) Ugyanakkor az egyolda-
lúság korlátozza színpadi világának teljes-
ségét. A librettó eseménysora szinte telje-
sen lehetetlenné teszi a pozitív azonosu-
lást. A nagy előképek (Szupersztár, Hair,
István, a király) szerzői gárdája a műfaj
legvonzóbb zenei formájaként kezeli a
mindenkit magába olvasztó tömegdalt, a
katartikus-himnikus kórusokat, amelyek a
világ megigazulásának ígéretével a közös-
ségi ünnep magaslatára emelik a produk-
ciót, mindenekelőtt fiatal közönségük sze-
mében. Kérdés, hogy e zenedramaturgiai
panel hiányában is létrejöhet-e rockopera?
Mindenesetre úgy tűnik, hogy Nagy
Ferótól mi sem áll távolabb, mint egy
ilyen, a hallgatóságot összeolvasztó pop-
öröm-óda megkomponálása. Nem
azonosulásra késztet, hanem leleplez,
kifiguráz, tehát a protestelemeknek nyit
szabad utat. Végül is a librettó e
szándéknak rendelődik alá. Ezen a
jogcímen időz el Laertes (és nem Leartes,
ahogy a lemezen olvashatjuk) és Ophelia
évődő fecselyén vagy az udvar böfögő
orgiáin. (Különösen az első részt terhelik
ezek a cselekmény fővonalától félreeső
életképepizódok. A második rész
elevenebb sodrású.)

De természetesen a librettót nem a
formálódó történet, hanem a kínálkozó
szerepszövegek minősítik. Nyilvánvaló,
hogy a színpadi mű dialógusanyagán
múlik, mennyire éli át a közönség a
színpadi alakok helyzetét, milyen
mélyen pillant-hat magatartásuk
rugóiba. A zenés szín-padon ez a
kiváltságos kifejezőeszköz a
megzenésített szöveg. Azok, akik két-
kedve fogadták a rockosított Hamlet ötle-
tét, alighanem ezen akadtak fenn. Mert
hogy is lesz ez tulajdonképpen? Nagy
Feró veszi a bátorságot, és slágerszöve-
geinek nyelvére fordítja Shakespeare
verseit? (Illetve Arany Jánoséit.) A ver-
senyhelyzet nem éppen ízléses! Vagy
Shakespeare (Arany János) klasszikus
sorait kezeli szabad prédaként, kockáz-
tatva, hogy a felhasznált szöveg fajsú-
lyosságával a dallam elébe tolakodik,
vagy szét is veti a zenei formát?

Nagy Feró elismerendő leleménnyel
bújik ki e szorítóból. Hű is marad az iro-
dalmi eszmeképhez - és nem is; alá is
rendeli a szöveget a zenének - meg nem
is. Ugyanis kiemeli a monológok és dia-
lógusok kontextusából a hamleti szálló-
igéket, és ezekből rakja össze mozaiksze-
rűen a szerepek szöveganyagát. Az önál-
lósult aforizmák, aranyigazságok - a gnó-
mák - mára görög dráma szópárbajaiban
is fontos szerepet játszottak, de különö-
sen kedveltek voltak Shakespeare korá-
ban. (Nemrégiben újsághír adta tudtul,
hogy a korabeli kalózkiadások egyikében
a Shakespeare műveiben fellelhető és a
művelt társaságban jól forgatható böl-
csességeket gyűjtötte egybe egy üzleti
érzékkel megáldott vállalkozó.) Ez ötlet-
nek köszönhetően a szöveg shakespeare-i
is, és slágerszöveg is; „Gyarlóság, asszony
a neved!" vagy „Közös, hogy meghal, aki
él, / S a természet útján szebb valóra kél"
- halljuk vissza a patinás szlogeneket. De
Nagy Feró még itt sem áll meg: a gnómá-
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zárja le Hamlet kontra az egész világ már
említett, kibékíthetetlen konfliktusát. A
kölcsön- és saját szövegek szerencsés ele-
gyítése kétségtelenül a librettó legfigye-
lemreméltóbb erényei közé tartozik.

Mielőtt most már a zenei elemzésre
térnék, hadd tegyek egy vargabetűt. Nagy
Feró Hamletje nem „könyvoperának" ké-
szült, a kompozíció koncepciója elvá-
laszthatatlan azoktól a konkrét színházi
körülményektől, amelyekre megtervezték.
Köztudott, hogy a bemutatót eredetileg a
kecskeméti Katona József Szín-ház
vállalta fel közös műhelymunkában egyik
társulati tagozatával, Malgot István
avantgarde mozgásszínházával. Ez az
együttműködés a résztvevőkön kívül eső
okokból igen rövid életű volt. Mégsem
maradt nyomtalan. Bizonyosnak látszik,
hogy eredetileg két elképzelés feleselt
egymással. Nagy Feróé, aki alkalmasint
egy rockoratóriumot (tehát nem operát!)
kívánt komponálni a Hamletből, ha tévé-
nyilatkozatára jól emlékszem, egysze-
mélyes histrióként idézve fel a történetet.
(Prózában Kozák András vállalkozott
effélére a Játékszínben.) Nagy Feró ez
irányú eltökéltségére bizonyság a lemez
is, amelyen még füzérszerűen - és nem
cselekményszerűen - sorjáznak a
karakterportrék, atmoszferikus zenei tab-
lók. Ugyanakkor a színjátékos, tehát a
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rockopera irányába mutató jeleneteket
(Laertes búcsúja húgától, szellemjárás,
egérfogó) még hiába keresnénk a ko-
rongon. Malgoték viszont a pantomimes,
mondhatni bizarrul szürreális látvány-
elemekkel kívánták keresztezni a pop-
Hamlet zenei világát egy kifejezetten
intellektuális hibrid igézetében. Hogy hol
tartott a közös munka, azt a már nem a
kecskeméti színház égisze alatt tető alá
hozott és a Hamlettel szinte egyidőben
megvalósított Dromlet néhány mozzanata
érzékeltette. A két produkció ugyan
tökéletesen öntörvényű és az elkölcsönzés
gyanúja sem merülhet fel, mégis a
Dromlet őrségváltásának vagy az udvari
ledérségeknek a zenei anyagában meg-
megüti fülünket néhány a Hamletből
ismerős taktus. Es fordítva: úgy látszik,
Nagy Feróra is hatott egy fekete humorú,
intellektuálisan groteszk tolmácsolás le-
hetősége. Nagy Feró így olyan zenét
komponált, amely a jelenetek tragikus
színét minduntalan a pokoli bohózatosság
fonákjára fordítja. A meggyilkolt király
gyászlakomája bárgyú tangóba fullad; a
Szellem szentségtörő hányavetiséggel
darálja le dörgedelmeit; pityergős
operettparódia teszi nevetségessé Ophelia
finomlelkűségét; hiénakacaj röhög a
zsarnok bűnbánó imáján stb. De a leg-
borsosabb zenei tréfákat a darab fináléjá-
ban engedi meg magának. A forma refré-
nes kördal, ami kedélyes haláltáncnak
nyújt keretet. Mint a legyek hullanak sorra
a méregtől az érintettek, operai fentebb
stílben búcsúzva a világtól, és - a műfaj
kívánalmai szerint - az örök elnémulás
küszöbén vágva ki a magas cét, hogy
végül is Rosencrantzék alpári rigmusaira
hizlalják a hullahegyet. E „borzadályos"
véghez kapcsolódik a nekrológ, az
eltávozottak érdemeinek elverklizése, ami
ugyancsak egy operai finale ultimo
jellegzetes zárlatismételgetései-be
torkollik. A többi néma csend. Illetve
hátravan még az utójáték, az örök vesztes
jajongó vesszőfutása a testére-lelkére
záporozó ütlegek alatt.

Talán felesleges részleteznem, hogy ez
az idézőjeles, utalásokkal, áttételezésekkel
zsúfolt, már-már spekulativ zene bizony
meglehetősen bonyolult. Nem csoda hát,
hogy a nézőteret csak Claudius őrjöngése
forrósítja fel (El, el, Angliába véle!), mert
végre szabad folyást enged a minden
elidegenítést mellőző pőre indulatoknak.
Es hogy Nagy Feró zeneszerzői vénájától
a líra sem idegen, azt egyetlen villanásnyi
jelenet tanúsít-hatja. A Poloniusnak
kiszolgáltatott sze-

kat nem feltétlenül azok szájába adja, akik
Shakespeare szándékai szerint mondanák.
Szívesen csúsztat. És íme, kiderül, hogy
Polonius szenilis fecsegése ugyanolyan
jól illik az oldott-részeg Gertrudhoz, vagy
hogy Hamlet és Claudius jogosan hirdetik
magukat ugyan-azokkal a szavakkal
bűnös-becsületes-nek. Ez a
szövegkezelési technika, amely - ha
szabad szakmai tolvajnyelven kifejezni
magam - inkább helyzet-, mint
figuraspecifikus - végül is banálissá teszi,
elidegeníti a tartalmakat. Természetesen a
„prózai változatot" jól ismerő közönséget
feltételezve. (Különösen mesteri a „Lenni
vagy nem lenni" színe változása három
eltérő dramaturgiai funkcióval. A Dőzsöl
a király című jelenetben a kórus (az
udvar) harsogja mintegy az élelmesség, az
életrevalóság jelmondataként. Másodszor
a cselekmény eredeti helyén, tehát az
Opheliával való szakítást meg-előzően
csúfondáros refrénként kíséri Hamlet
kutyaszorítóját, hogy végül a
gazemberségükkel gátlástalanul kérkedők
életelveként szólaljon meg.

Akár Homéroszé, Shakespeare asztala
is felettébb gazdag, Nagy Ferónak van
miből kiállítania a lakomát. Alig néhány
olyan jelenet akad, amelyhez maga írt dal-
szöveget. Ilyen a prológus és az epilógus,
amely jelképes síkon exponálja, illetve



relmes levél tartalmát egy többszólamú
melodráma hozza tudtunkra. Claudius
rideg-süketen, prózaként silabizálja a
sorokat. Pedig Hamlet énekel: ellágyult
ariózóval ajánlja fel a levélben Opheliá-
nak igaz-magát. A szép jelenetet a bot-
rányra éhes nagy nyilvánosság, az udvar
bevonulási indulója festi alá.

Hogy mennyire színház a zenés pop-
színház, arról meglehetősen megoszlanak
a vélemények. Vannak, akik szerint a
műfaj felmenői a musicalnél keresendők,
így a zenés színjáték valamennyi ismérve
érvényes rá az énektől a táncig, a
látványos szcenikai kerettől a színészi
játékig, és a pop vagy rock címke csak a
zene hangvételére, hangzásvilágára
vonatkozik. Mások vitatják ezt, és arra
hivatkoznak, hogy a műfaj klasszikusai
(például a Szupersztár) jellegzetes pó-
diumi produkciók (oratóriumok), melyek-
nek drámaiságát a koncertszámok sze-
repszerűsége biztosítja, és a teátrális
kifejezőeszközök csak járulékosak. E fel-
fogás hívei arra hivatkoznak, hogy még
az előadás látványelemei sem feltétlenül
színháziak, hanem jellegzetes szórakoz-
tatóipari show-effektusok (jelmez, vilá-
gítás), amelyeknek tartalmi súlya el-
enyésző dekorációs funkciójuk mellett.
De találkozunk olyan nézettel is, hogy a
poporatórium éppen napjainkban formá-
lódik pódiumból színházi produkcióvá, a
műfaj szalonképessé válásának, intéz-
ményesülésének jeleként. (Lásd a Víg-
színház sorozatát vagy az István, a király
előzékeny befogadását a Nemzeti szín-
padára.)

Katona Imre rendezése mintha a kö-
zéputasság jegyében fogant volna. A pro-
dukció több, mint oratórium, de kevesebb,
mint színház. Az oratórium felé mutat a
keskeny, mélység nélküli, a plasztikus
színjátékos szituációk kialakítására
jóformán alkalmatlan tér, amely a portál
síkjára tervezett mozgásoknak biztosít
elsőséget, és ezzel a szólistákat emeli ki,
míg a bonyolultabb, többszereplős
viszonylatok megteremtéséről rendre
lemond. Ugyanebbe az irányba mutat a
díszletezés hiánya is. A szcenikai kör-
nyezet egyetlen játszó eleme egy felező
revüfüggöny, amely a kint-bentet ér-
zékelteti, valamint vetítővászonként a
szellemjárást és Polonius halálát árnyjá-
tékkal ábrázolja. Koncertrekvizitum a
diszkólámpák szakadatlan villogtatása is,
bár megjegyeznénk, hogy e megoldás
meglehetősen „snassz", és még elnéző
jóindulattal sem képes felidézni a tö-
megspektákulumok nem feltétlenül ízlé-

ses, de mindenesetre nagyszabású káp-
rázatát.

Katona ebben a kopár pódiumi térben
mégis színházat akar csinálni. El kívánja
játszatni a Hamletet. Ráadásul - akár
Malgoték - az avantgarde kifejezőeszkö-
zeivel. Ezúttal is a látványszínház ajánlja
magát partnernek. Az a játékmód, amely
a képi fantázia felszabadításával ragadja
meg a racionális logikával már alig követ-
hető tartalmakat. Katona korábbi rende-
zései sziporkáztak a telitalálatos jelzé-
sektől. A Hamletben is ezzel a jellegzetes
amatőr formakinccsel sáfárkodik. Remek
mint pódiumjáték a Gonzago megöletése
(az úgynevezett egérfogó) pantomimje.
Olykor a jelzések az allegória szintjére
emelkednek. A koponyát nem Hamlet,
hanem Claudius szorongatja kezében a
trónbeszéde alatt, elorzott
országalmaként. Az alattvalók talp-nyaló
hűségét aranyeső nyugtázza stb. (Sajnos,
láthattunk fáradt, kiürült jelképeket is!)

A Grópiusz Társulat - a rendezői per-
szonálunió jogcímén a Rockszínház fél-
amatőr státusú háttéregyüttese - össze-
szokottan, anyanyelvi szinten beszéli ezt
a színházi dialektust. A maguk műfajában
alig van kifogásolnivaló munkájukban.
Nagy Feró színészi teljesítményéről már
nem mondható el ugyanez. Az elő-adás
szándékosan ütközteti a szereplők erősen
stilizált színpadi magatartását Nagy Feró
természetességével. (E kontrasztot még
túl is hajtja a rendezés azáltal, hogy
Hamlet csupa dróton rángatott
marionettfigurával áll szemben. Ami -
tegyük hozzá - nem éppen új ötlet.)
Csakhogy Nagy Feró - színészként! -
civil marad, aki nem fegyverez le játéka
őszinteségével, mert nincs a magányos
hős nagyra törését elhitető karizmája.

A Hamlet egyetemi színpadi ősbemu-
tatója nem aratott lelkes sikert. De nem is
bukott látványosan. A közönség egysze-
rűen tudomásul vette a produkció tényét,
de az empatizálástól húzódozott. Ennek
szerteágazó okait igyekeztem az előb-
biekben kitapintani. Mégis dolgozik ben-
nem a kétely, hogy talár a legfontosabb-
nak nem szenteltem kellő teret. Érdemes
volna megbizonyosodni, vajon helyén
volt-e Nagy Feró Hamletje egy par excel-
lence értelmiségi játékhelyen'? A populá-
risba oltott avantgarde-nak volt-e esélye
az áttörésre? Es vajon hogyan fogadná a
produkciót az a közönség, amely nem
forog ugyan műveltebb körökben, de
Hamlet „balhéit" a világgal testközelből
ismeri?

ERDEI JÁNOS

A hatalom tükre

A Hóhér és bolond
a Radnóti Miklós Színpadon

„Cselekedeteik által annyira elve-
szíthetik szabadságukat a teremt-
mények, hogy végül képtelenek lesz-
nek azt cselekedni, amit tenni maguk
is szükségesnek látnak és szeretnének
is."

(Johannes de Sanctis)

Majd' ötszáz éve, hogy a politikai szféra
autonómmá lett. A hatalom megragadá-
sának és gyakorlásának szabályai azóta
szinte rítussá merevültek. Amennyire
véres és tragikus volt e szabályok megta-
pasztalása és a tapasztalatok megörökí-
tése (gondoljunk Shakespeare drámáira!),
annyira kacagtató maga a rítus. Helytől,
időtől és főként egyéni képességektől
mintegy függetlenül kényszerülnek ugyan-
is emberek arra, hogy „Shakespeare-t
játsszanak". Kényszerülnek, ugyanis a
politikai szféra autonóm lévén, a sza-
bályok, a rítus megváltoztatása minden-
kor a bukás kockázatát rejti magában.
Erre a torokszorítóan groteszk helyzetre -
mert ne feledjük, a játék tétje változat-
lanul az emberek élete! - a társadalom a
maga módján válaszolt: „függetlenítette"
magát a politikától. Amennyire egyálta-
lán lehetett, kinyilvánította önnön auto-
nómiáját. Mintegy a hatalom zavartalan
gyakorlásának feltételéül szabta, hogy az
a lehető legkevésbé zavarja az ő szabad
működését (szerencsésebb tájakon a fel-
tételeket jogszabályok garantálják; gyön-
ge garancia, de a semminél azért több):
megszületett a „civil társadalom". (Ez-
által az egyébként is csak illuzórikusan
felszámolható „elidegenedés" ugyan nem
szűnik meg, de hatása - az addigiaknál
valamivel szűkebb - korlátok közé szo-
rul.) Ennek a folyamatnak az egyik (mel-
lék)terméke a (politikai) vicc, ami a köte-
lezően, sőt kényszerűen hangoztatott
rituális szövegeket szembesíti azok refe-
renciájával. Az erjedés végül egy művé-
szet alatti műfaj, a kabaré megszületésé-
hez vezetett. Ez az „alatt" azonban na-
gyon is viszonylagos! A politikai-hatalmi
mechanizmus kiismerése ugyanis magát a
mechanizmust tette - esztétikai szem-
pontból - érdektelenné. Kiélezetten fo-
galmazva: vagy shakespeare-i dráma szü-
letik, vagy az sem. Az előbbit megírták,
az utóbbit meg minek (megírni) ... Ugyan-
akkor a dolgok mégiscsak „ott" dőlnek el!


