
Hogy mi is voltaképpen a musical? - e kérdést
már jó néhány kézikönyv és szak-munka
próbálta megválaszolni, mind-máig
megnyugtató eredmény nélkül. Szinte minden
kutató az operettből indult ki, ezt tekintette
vizsgálódása alapjának, és az új

műfajt, vagy mint az operett elkorcsosulását (ez
a ritkábbik vélekedés), vagy mint magasabb fok-
ra emelkedését, vagy pedig mint színeváltozását
fogta fel. Gondolom, tévesen. Az Egyesült Álla-
mokban, ahol a műfaj voltaképpen megszületett,
az európai operett két legfőbb és legkidolgo-

zottabb típusa, a bécsi-magyar, illetve az offen-
bachi francia semmiféle hatást nem tett - érthe-
tő okokból: mindkét operettfajta, bár nem volt vi-
lágszínház, kétségtelenül egy jól körülhatárolha-
tó világ színháza volt; ez a világ (például Bécs
„vidám apokalipszisa" - H. Broch) az Egyesült
Államokban legjobb esetben is csak muzeológiai
érdeklődésre tarthatott igényt, a bécsi-magyar
félhülye ahrisztokraták, „királyok, hercegek, gró-
fok" avagy az édes kis párizsi grizettek itt csak
kuriózumként voltak élvezhetők és megítélhetők.
(Az amerikai musical nagyon jellemző módon el-
utasítja az operett mintegy előre elrendelt, állan-
dó szerepkörök, köré szerveződő dramaturgiáját
- egy igen dinaminikus, szabad és nagyon mobil
társadalomban elfogadása szociológiai abszur-
dum lett volna.)

Másrészt az amerikai könnyűzene sehol
máshol fel nem lelhető egzotikumokkal rendel-
kezett (afrikai blues, jazz, latin népzene stb.),
rengeteg nép zenéje élt itt egymás mellett, ezért
fejlődése nagymértékben eltért az európai dia-
tónia jól ismert felbomlásától - röviden: más
volta zenei köznyelv, amelyen az új zenés mű-
fajt beszélték. A zenei köznyelv rendkívüli jelen-
tőségű a tárgyalt műnem szempontjából; az
egyik oldalon egy több évszázados, végletekig
kifinomult, remekművek és műfajok egész
hegyláncát létrehozó nyelv bomlott elemeire, és
a „könnyűzene" csak egy már régen meghala-
dott és ezért a köznyelvet csak szimuláló rend-
szerben létezhetett, a másik oldalon még idő
sem volt arra, hogy nagy, klasszikus zene kiala-
kuljon, az európai diatónia és kromatika legfel-
jebb távoli emléke volt valamely soha nem is-
mert jelenségnek.

Opera - operett - musical

Az egyik oldalon tehát véglegessé vált a
„könnyű" és a „komoly" zene antinómiája
(Johann Strauss még titokzatos módon
egyidejűleg élt a két közegben), a másikon a
„könnyű" zene „komolyként" léphetett fel; elég,
ha Gershwin művészetére gondolunk. A
könnyűzene léte Európában probléma,
Amerikában nem az, sőt, mint Gershwinnél
látjuk, maga a könnyűzene, a jazz, a különböző
népzenék hozzák létre az önálló, amerikai
klasszikus zene lehetőségét. És mivel ebben a
világban még létezik eleven és valóban
funkcionáló köznyelv, szinte szükségszerűen te-
remti meg a maga tömegérdekű műfaját, létre-
hozva a musicalt. Mindezek alapján bátran
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állítható, hogy operett és musical közt legfeljebb
a társadalmi funkcióban van rokonság, a két mű-
faj egymástól gyökeresen eltérő zenei fejlődés
eredménye.

Bár a musical jellegzetesen amerikai jelenség
(színházi megjelenésekor ne feledkezzünk meg a
nagy Broadway-revükről és a hollywoodi film-
ről), mégis szüksége van az európai kultúrára,
mindenekelőtt a szövegkönyvek terén. (Jellem-
ző, hogy Gershwin egyik főművének címe: Egy
amerikai Párizsban.)

A zenei köznyelv felbomlása Európában a ze-
nés színházi műfajokat érintette a legbrutálisab-
ban, Wagner és Verdi halála után az opera meg-
szűnt reprezentatív műfajként tündökölni, míg
Amerikában - korábban már jeleztük, miért -
minden zenei és színházi eszköz rendelkezésre
állt a reprezentativitás beteljesítéséhez. Hiá-
nyoztak azonban a nagy, átfogó témák, hiány-
zott a valóban reprezentatív és voltaképpen mi-
tologikus anyag - ezt kínálta az európai iroda-
lom: Shakespeare, G. B. Shaw, a Grimm-mesék
és még sorolhatnánk. Így válik ez az anyag az
amerikai musical utolsó lépésévé a reprezentati-
vitáshoz vezető úton, és így nyílik meg a lehető-
ség, hogy a műfaj áttörje földrajzi határait és vi-
lágművészetként fogadtassa el magát.

És ezzel ismét nem az operett, de az opera
műfajához jutottunk. Európában meghalt az
opera, de egyáltalán nem szenvedett ki az ope-
rára való igény, ugyanakkora kor (értve ezen az
1945 utáni időket) operatermése több mint sze-
gényes, és a tömegek számára követhetetlen:
nem vonal többé, de akár az abszolútérték-függ-
vény, diszkrét pontok halmaza. E szükséglet ki-
elégítésére a hatvanas évek végén a musical
vállalkozhatott, pontosabban annak új, minden
addiginál átfogóbb válfaja, a rockopera.

A hatvanas évek elejére a musical válságba
került, erősen kétségesnek látszott a továbblé-
pés módja, és e krízis az eddig köznyelvi alap-
ként szolgáló zenei idiómák válságával és sza-
badságharcával volt szigorú összefüggésben. A
jazz, amely korábban ritmus- és dallamvilágával
a műfaj remekműveit generálta (elég, ha itt a
West Side Storyt említjük), szórakoztató zenéből
hirtelen autonóm művészetté vált (semmi mást
nem téve ezzel, mint követve önmaga belső tör-
vényeit), évek alatt végigjátszva a klasszikus fej-
lődés több évszázados lehetőségeit, mígnem
Charlie Parker fellépésével eljutott a kromatika
wagneri-liszti végpontjaira, hogy aztán John
Coltrane és a Black Power-mozgalom avantgar-
distáival (Archie Shepp, Cecil Taylor, Albert
Ayler, illetve Ornette Coleman nevét kell itt feltét-
lenül megemlíteni) eljusson önmaga „dodeka-
fón" korszakába. Ez volt az amerikai jazz talán
legtündöklőbb fénykora, ugyanakkor megszűnt
a lehetőség, hogy a műfaj a könnyűzene és a
musical engedelmes szolgálóleánya maradjon.

Tömeges és sikeres
befogadhatóság

A beat- és a rockzene fellépése, eredményeinek
integrálása volta mentőöv, amely partra segítet-
te az elsüllyedni látszó musicalt. És mivel a rock
jóval több volt, mint zene, igen gyorsan politikai
tömegmozgalommá vált, megteremtette saját fi-
lozófiáját és belső rétegzettségét, életmódkísér-
letté lett, közösségteremtő összművészetként
funkcionált - megalkotta a maga evési, ivási, öl-
tözködési stb. szokásait, röviden a mindennapi
létezés mitologikus formájává alakult. Ez volt az a
„nagy elbeszélés", amelyre az új musicalnek
szüksége volt: téma, zene szcenárió kéz a kéz-
ben ugorhatott fel a színpadra - a csúcspont a
Hair 1968-ból, a mozgalom legjobb és legtöbbet
sejtető évéből. A következő év már Woodstock:
a rock apoteózisa és rekviemje egyidejűleg -
persze ismét egy téma a rockmusical számára:
Képzelt riport.

És így jutunk el 1971-be, amely témánk
szempontjából a legfontosabb esztendő. A
klasszikus rock halott: a Beatles felbomlik, Jim
Morrison (Doors), Jimi Hendrix, Janis Joplin ha-
lottak, a diákmozgalmak leverettek - és ekkor
mutatják be a Godspellt és a Jézus Krisztus
Szupersztárt. Utóbbi kétségtelenül a műfaj egyik
csúcsteljesítménye, nem elsősorban zenei-
dramaturgiai leleményei okán, hanem mert
képes volt arra, hogy nagy, átfogó, reprezenta-
tív alkotásként lépjen fel; a '68 utáni
értékvákuumot jelentésteli gesztusokkal betöltve
magába emelte az egész korszak mitológiáját,
követhető életeszményt kínált „mindenki"
számára. Az általánosságot és a
reprezentativitást mindenekelőtt Jézus személye
biztosítja. Alakja bárki számára
megfellebbezhetetlen és követhető: az „első
kommunista", az „első hippi", aki szeretetet
hirdetett és nem háborút, szenvedéstörténete
minden „össznépi" mozgalom megcsú-
foltatásával azonosítható, morális magánya és
félreértettsége minden világmegváltó magán-
bizonyítéka - és még folytathatnánk a behe-
lyettesítést; mind-mind a tömeges és sikeres
befogadhatóság lehetőségét jelenti, éppen '68
után. A darab a szellem és az üzlet ritka szeren-
csés pillanatában született, abban a vékony
idősávban, ahol a kettő egybeesik, és így meg-
teremtődik az esély, hogy mosolynak látsszék „a
tátott tőke sárga szája". Ha vannak zseniális
remekművek a „szellemi állatvilág" termékei
közül, a Jézus Krisztus Szupersztár bizonyára
az: egy szociológiai helyzet energiáját volt ké-
pes esztétikai mozgási energiává változtatni, a
nagy művészet látszatával felruházni a szenti-
mentális giccset. És ha mindezekhez még hoz-
zászámítjuk a mű vitathatatlan szakmai erénye-
it, pontos dramaturgiáját, Lloyd Webber kétség-

kívül igen leleménygazdag zenéjét, akkor meg-
érthetjük, miért vált a darab a műfaj klasszikus
alapvetésévé.

Az ugyanebben az évben keletkezett Gods-
pell, bár szintén világsiker, mégsem érte el soha
a Szupersztár előadásszámait. Hazugságrend-
szere ugyanis jóval kevésbé egyetemes, formája
reflektált forma, álláspontja önnön tárgyához
alapvetően ironikus, az elsajátítás kérdését érinti
kettős értelemben is: egyrészt a jézusi tanítások,
példázatok nem evidens, nem közvetlenül és
azonnal követhető mivoltát próbálja evidenssé
és átélhetővé tenni, másrészt maga a dramatur-
gia is ezt az élményt erősíti: a színpadi improvi-
zációk helyzetgyakorlatozó játékát a forma
konstitutív elemévé teszi. Így nem csalárd mó-
don vonja bele a nézőt a közös játékba, a szüle-
tése folyamatában ábrázolt közösségi élmény a
nézők befogadási folyamatával esik egybe; nem
színes szélesvásznú képeskönyvet látunk, de
átélhetjük egy nagy morális tanítás és életveze-
tés elsajátításának profán drámáját. Ezért a
Godspell talán nem is annyira a „masscult", mint
sokkal inkább a „midcult" még Umberto Eco szá-
mára is oly nehezen körvonalazható tartomá-
nyába sorolható.

A giccsember igényrendszere

A kérdés mindenesetre a tömegkultúra terméke-
inek esztétikai megítélhetőségét érinti, vagyis
azt a problémát, hogy vajon milyen alapon állít-
hatók e művek értékhierarchiába, vajon mi lehet
az esztétikai értéklehetőség alapja? Elfogadjuk
általában, hogy a Csárdáskirálynő jobb mű, mint
például a Leányvásár- de milyen alapon gon-
doljuk ezt? Talán arról van szó, hogy e
klasszikus giccsek - és itt találkoznak a
„magaskultúra" csúcsaival - akarva-akaratlanul
és titokzatos módon koruk legfőbb szellemi
jelenségei-nek kifejezői, valószínűleg tehát nem
elsősorban megalkotóik szakmai tudása-
tehetsége, hanem a korszak általános
tendenciáinak megformálása, és ha bárgyú, ha
hazug, ha elégtelen módon is, de mégis egy világ
megjelenítése okán válnak „örökérvényűvé". És,
ismét a nagy művészet jelenségeihez
hasonlóan, e művek nem avulnak el, újra és
újra befogadhatóak: egy „nagy" giccs minél
inkább korának gyermeke, annál inkább
újraélhető későbbi korokban; nem is annyira egy
műalkotást, de sokkal inkább egy eltűnt kor at-
moszféráját éljük újra. Ha igaz Radnóti Sándor
tétele, miszerint korunk magasművészete egy
bizonyos értelemben kultúrateremtő, azáltal
ugyanis, hogy állandóan megteremti a maga el-
lentétét, a tömegkultúrát, akkor ezt meg is fordít-
hatjuk: a tömegkultúra állandóan provokálja és
ezáltal ellenjátékra készteti a magaskultúrát (a



posztmodernben ez teljesen nyilvánvaló), minél
„klasszikusabb" műveket alkot, annál inkább.
Ugyanakkora tömegkultúra saját termékeit is arra
kényszeríti, hogy megpróbáljanak magasabb
fokra emelkedni - e gondolatoknak majd a Mária
evangéliuma jellemzésekor lesz meg a jelen-
tőségük.

Ha tehát most megállapítjuk, hogy a József
nem éri el a Szupersztár szintjét, akkor a fenti
szellemben tesszük. Itt és most Magyarországon
mégis kirobbanó siker - mi ennek a magyaráza-
ta? H. Broch nagyszabású giccselmélete szerint
a giccs nemis létezhetne a „giccsember" állandó
kihívó jelenléte nélkül, a giccset tehát egy folyto-
nosan provokáló befogadói magatartás teszi
elevenné. Akkor viszont azt kell megvizsgál-
nunk, milyen a jelenkori magyar giccsember
igényrendszere, milyen elvárások és mindennapi
ideológiák beteljesítője a József? Vallásos
szükségletről itt kevéssé lehet beszélni, József
nem „szupersztár", vagyis magatartásának stra-
tégiája nem általános és reprezentatív,
voltaképpen nemis vallásos jellegű, de sokkal
inkább magánemberi, története - és ezzel
mintha már a mai Budapesten járnánk - egy
kistőkés karrier-története: hogyan lehet egy
viszonylag jelen-
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téktelen gmk-tagból egy világcég ügyvezető
igazgatója? Álmodni kell - mondja az üzenet,
mert álmaink bizonyosan valóra válnak (pláne,
ha még az Isten is megsegít!); de itt még az
álom-fejtés is később jól jövedelmező
befektetésként, a piac mozgásait megjósló
tevékenység-ként ábrázolódik, az isteni
gondviselés angyali szaktanácsadás formájában
valósul meg, a divináció az oly kétségbeejtően
kiszámíthatatlan piac változásaira vonatkozik.

Ebben az előadásban József korántsem ki-
választott személy, figurája hangsúlyozottan
kajla és jelentéktelen, ám azért jól felismert ér-
dekei szerint cselekszik, csetlő-botló szélhá-
mos, akinek arra azért van esze, hogy - a bib-
liai szöveggel és a súlyos emberi kollizióval el-
lentétben - derekasan megkoitálja Potifárnét.
Megteheti, hiszen „izrael fia soha nincs egye-
dül", a két Narrátor állandóan biztosítja, hogy
meghurcoltatása csak múló epizód - ezzel a
dramaturgia mégis visszacsempészi a kivá-
lasztottság motívumát, és eléri, hogy a mitoló-

gia egyik első nagy menedzsere követendő
eszménykép legyen - talán Budapesten is. A
József derűs, vidám darab, megtekintése után
már-már kedvet kapunk egy ilyesféle Apokalip-
szisre is: kétségtelenül nagy show lesz, tablók-
kal, lézerrel, csinos fiúkkal, lányokkal és - sok-
sok ismétléssel.

A giccs bűntudata

A Mária evangéliuma azonban nem ismer tréfát,
és minden erejével azon van, hogy nagy művé-
szeiként fogadtassa el önmagát. Ez egyrészt a
tömegművészet általános stratégiája, mi több,
létérdeke (ne feledjük, hogy a giccsnek mindig
bűntudata van!), másrészt nyilvánvaló reakció a
korábban keletkezett biblikus rockoperák „fel-
előtlen" ironizálására, humorára és helyenként
kellemesen üdítő léhaságára. A Mária evangéli-
uma viszonya elődeihez hűvös, elutasító, arisz-
tokratikus. Átveszi a nagy művészet korunkban
oly szimptomatikus kiindulóhelyzetét: görcsösen
az „új"-ra törekszik, és ezt elsősorban a szö-
vegkönyvben próbálja realizálni; felfedezi



Jézus anyjának történetét, és így már az első lé-
péssel biztosítani kívánja helyét az úttörő művek
sorában. Ezt a történetet azonban, amely min-
den látszat ellenére igenis tele van drámai-em-
beri konfliktusokkal, mégsem viszi végig, nem
ábrázolja emberi gyötrelmeit, meg sem kísérli
felvázolni ama „mennyei szerelmi háromszög"
csak vakhittel átlátható és elfogadható tébolyát
- nem veszi figyelembe tehát azt a tényt, amely-
ről Petri György oly brutálisan írta: ,,Isten tömi
Máriát." (Hogy e kérdéskör mennyire konfliktus-
terhes, azt jól mutatják a dogmatikai tények: a
szeplőtelen fogantatás dogmájának elfogadá-
sára csak 1854-ben került sor, IX. Pius bullájá-
ban, míg a mennybemenetel „tényét" XII. Pius
1950-ben hirdette ki!) Félretolva e nehézsége-
ket, a darab kontúrtalanul lebeg az Anyaság, az
Örök Nőiség, a Máriaság megfoghatatlan,
értelmezhetetlen, lapos és üres allegóriái közt,
és a dráma közegében kénytelen feladni
voltaképpeni célját, Mária alakjának és vonzó
személyisé-gének megrajzolását.

Ekkora darab két történetre, egyrészt persze
Jézus megkerülhetetlen szenvedéstörténetére,
másrészt János evangélista narratív és önrefle-
xiós téblábolására hullik szét, anélkül, hogy bár-
melyik szilárdabb körvonalakat nyerne. Megszű-
nik tehát a rockopera lehetősége, hogy átadja
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helyét az úgynevezett oratóriumszerű formálás-
nak. Ekkor azonban még nagyobb, leküzdhetet-
len nehézségekbe ütközik.

Korábban láttuk a köznyelv felbomlásának
katasztrofális következményeit az operaírásra
nézve. A zenei köznyelv széthullása azonban az
oratórium műfajában, ha lehet, még kétségbeej-
tőbb helyzetet teremtett. A mise és az oratórium
ugyanis még sokkal inkább feltételezi közösség
és zenei köznyelv együttélésének eleven, forma-
alkotó létét, és a szakadás az opera kiszenvedé-
sénél jóval előbb, voltaképpen már Beethoven
Missa Solemnisében bekövetkezik. (E kérdésről
részletesen írt Adorno Az elidegenített főműben,
illetve Thomas Mann a Doktor Faustusban.) A
szó valódi értelmében ez volt az utolsó oratórium
a zene történetében. (Verdi igazi olasz „huszár-
vágással" operásította Rekviemjét.)

Tolcsvay László teljes művészi és szakmai
felelőtlenséggel ignorálta ezt az esztétikai váku-
umhelyzetet. Így műve nem találja meg saját mű-
faját és formáját, az oratórium mint egy közösség
istenélménye eltűnik, zenedramaturgiai érte-

lemben maradt az állóképszerűség, a lírai önref-
lexiók sorozata: hangversenyáriák laza szvitje.
Ha nincs köznyelv, és új stilizációs elv sem te-
remtődik, maradnak a képzeletszegény módon
működtetett wagneri vezérmotívum-technika, a
szintetizátor szétmaszatolt, „veretes" dúr-
akkordjai, néhány kiüresedett rockközhely és
esztrádparódia (Heródes dala, illetve a Besúgók
duettje), valamint a gregorián korális affirmatív
generálszósza - mindez megfűszerezve né-
hány összhangzattani helyzetgyakorlattal. En-
nek a zenének nincs átgondolt intonációs rend-
szere, nem más, mint kétségbeesett retorika -
egy anyák napi ünnepség mértéktelen felpuf-
fasztása.

Akár a szövegek. Müller Péter Sziámi „versei"
voltaképpen megítélhetetlenek. A szakzsargon-
ban „vakszövegnek" hívják az ilyesmit, a múlt
századi almanachlíra nyúlós szentimentalizmu-
sa és rímtechnikája üli itt ünnepét, megtűzdelve
néhány szörnyű képzavarral és prozódiai halál-
ugrással. Tökéletesen formátlan darab, csak
morális vágyai és követelményei gomolyognak a
színpadi szárazjég füstködében: a Mária evan-
géliuma a honi vokális-ideologikus giccs törté-
netének egyik legnagyobbra törő produktuma a
Bánk bán, a Háry János és persze nem utolsó-
sorban az István, a király társaságában.

Vajon vallásos szükséglet hívta létre a pro-
dukciót, vagy netán egy politikai kurzus fontos
részelemének tekinthetjük a darabot? Nehéz
megválaszolni. A vallásos szükséglet mai hely-
zetéről nincsenek megbízható adataink, de há-
rom biblikus tárgyú musical egyidejű műsorra tű-
zése, továbbá különböző lelkiatyák folyamatos
jelenléte a televízióban még nem látszik elegen-
dő argumentumnak. A kérdés második felére
csak feltételes módban mernék igent mondani.
Mindenesetre, bár a szerzők jószándéka aligha
vonható kétségbe, a Mária evangéliuma egy új,
hivatalosan támogatott állami művészet proto-
kolláris-monumentális kezdeményeként is fel-
fogható. Monumentális, a szó nietzschei értel-
mében: ,,...az analógiákkal téveszt meg: a csá-
bító hasonlatossággal a bátrakat vakmerőségre,
a lelkesülteket fanatizmusra indítja; s képzeljük
csak ezt a fajta történelmet tehetséges egoisták
és rajongó gonosztevők kezébe és elméjébe..."
Ekkor félő, hogy az árvalányhajas nép-nemzeti
kereszt korbáccsá változik, mellyel sok minden
kiűzetik a Kultúra Templomából és az emberek
elméjéből.

A cikk megírását három bibliai tárgyú musical megtekintése inspirálta: a
József és a színes, szélesvásznú álomkabát (Madách Színház, április
10.), a Godspell (Várszínház, április 15.) és a Mária evangéliuma (Ma-
dách Színház, április 17.). Ez az írás nem kritika; a kritikaírást lehetet-
lenné és fölöslegessé tette az első két produkció viszonylagos régisége
(az újabb magyar műről azért több szó esik), másrészt a cikk a színházi
megvalósítást csak jelzésszerűen érinti; a szerzőt sokkal jobban érde-
kelték maguk a művek, illetve azoknak jelenkori, magyarországi lét-
módja, továbbá figyelembe vett néhány általánosabb zenei-szociológiai
tényezőt is.


