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A musical -
a piackutatás diadala

Nemrég még sokan azt állították, hogy a
musical halott; nincs impresszárió, aki
akár csak fontolóra is vehetné egy musi-
cal-előadás költségkihatásait, és külön-
ben is, a közízlés elfordult ettől a muzsi-
kától. Most pedig a londoni West End
színházainak harmada musicalt játszik -
angolokat és amerikaiakat, újdonságokat
és reprízeket. Vajon mi idézte elő ezt a
pálfordulást?

A musicalek mindig is az üzleties tí-
pusú színház részei voltak. Az ének, a
tánc, a mese és a látványosság színpadi
kombinációja mítoszt gyárt a bőségből, a
gyakorlatban pedig mint profitot meg is
termeli. Sőt, elmondhatjuk, hogy a show-
business legendáját éppen a musical drá-
mája alapozta meg, amely magas kocká-
zattal jár, de magas nyereséget is hozhat,
és már nem egy elcsigázott üzletemberből
csinált boldog kapitalistát. Nem csoda
hát, hogy most, a recesszió és a drasz-
tikusan lefaragott színházi szubvenciók
idején mindaz állandó társulatok, mind a
bulvárszínházi vállalkozók ismét a musi-
calhez folyamodtak, fél szemükkel a haj-
danvolt amerikai turistákon, a másikkal a
bankegyenlegükön. A West Enden jelen-
leg futó negyvenhárom produkció közül
tizennégy musical. Es három nagyra érté-
kelt vidéki musicalfelújítás - Stephen
Sondheimtől a Pacific Overtures, Leonard
Bernsteintől a Wonderful Town és Irving
Berlintől az Annie Get Your Gun - aligha-
nem rövid időn belül fejest ugrik a lon-
doni piac hullámaiba.

A musical felfutása azonban nem a kul-
túra virgonc elevenségére, hanem ellenke-
zőleg: kimerültségére utal. Mrs. Thatcher
Angliájának klímája nem a vitának ked-
vez, hanem az engedelmességnek, nem a
társadalmi igazságnak, hanem az ural-
kodó osztályok elsáncolódásának a hata-
lom bástyái mögé. A társadalom retteg,
kimerült és demoralizálódott. Es ha Ang-
lia lelkesen fogyasztja a nosztalgikus rep-
rízeket és a zenés bohóságokat, úgy ez
épp kifulladását bizonyítja. A gazdasági
kényszer különféle módozatai visszavo-
nulásra bírták a kísérleti és állandó társu-
latokat. Az Arts Council támogatásának
folyamatos csökkenése átalakította a mű-
sor formáját és tartalmát. Visszaszorul-

tak az új, kísérleti és vitára ingerlő dara-
bok bemutatói; a vállalkozó szellemű
színházak biztonsági játékra kényszerül-
nek, hogy az ülepeket a zsöllyékbe csá-
bítsák. Veszélyben forog azaz infrastruk-
túra, amely az angol színházat rendszere-
sen új szerzőkkel táplálta. Az RSC és a
Nemzeti Színház maguk is fölbocsátották
a maguk olcsó bombasikereit - a Nyo-
morultakat és a Guys and Dollst -, hogy
fedezhessék egyéb, fajsúlyos munkáik
költségét. S miközben a brit zenés bohó-
ság vitorlái duzzadnak, apadnak a brit
dráma egymást követő új hullámai, me-
lyekből negyedszázadon át példátlan szín-
házi tevékenység táplálkozott.

Mindennek közvetlen hatásaként meg-
változik a színház és közönsége közötti
dialógus természete. A vitát egyre inkább
kiszorítja a bűvölet. A vers, ahogy Auden
rámutatott, „nem alkalmas a vitára"; és a
musicalekben a problémák csak azért
léteznek, hogy dallal-tánccal elsimítsák
őket. A West End a maga mindent átható
eszképizmusával csak nyugtázza a
társadalom defenzíváját. Az amerikai
musicalek pénzről és csakazértis-diadal-
ról dalolnak; hihetetlen energiájuk épp
abból a reményteli várakozásból fakad,
amelyet e két ikerrögeszme kelt az ame-
rikai nemzet titkos életében. A hazai
gyártmányú angol musicalek a brit kö-
zönséget saját gyermekkori álmaiba varr-
ják: macskákról, s-s vasutakról és sakkról
szóló, elalvás előtti mesék hangulatába. A
jelenlegi West End-musicalekben fel-
merülő legsürgetőbb problémát a Star-
light Express fogalmazza meg, nevezete-
sen: boldog lehet-e egy gőzmozdony egy
villanyvasúttal?

A musicalek egyszerre barométerei és
előmozdítói a kulturális konzervativiz-
musnak. „A dal - írja a Törvényekben Pla-
tón - lenyűgözi a lelket, hogy megszület-
hessen a harmónia." Megértette a dal
jelentékeny magatartásformáló erejét a
filozófus John Dewey is, midőn megje-
gyezte: „Ha az ember ellenőrzése alatt
tarthatná egy nemzet énekeit, nem szá-
mítana, ki csinálja a törvényt." A hatva-
nas évek közepéig a népszerű dalok leg-
javát az amerikai musicalek termelték,
melyek szenzációs tálalásban juttatták ér-
vényre ezeket. A musicalek nagy szerepet
játszottak a nemzet mítoszainak for-
málásában. Titkos ígéretet sugalltak min-
den egyes amerikai címére, és hozzájá-
rultak ahhoz, hogy a fogyasztói társadal-
mon belül a vágyak homogénné váljanak.
Az amerikai musical, mint a nagyvárosi
középosztály felnőtt mesevilága, való-

sággal tobzódott a jólét látványában. A
musicalek behízelgőn csábítják a közön-
séget, hogy higgyen a társadalom álmá-
ban, végtére is ha az ember nem álmodik,
miképpen is számíthatna rá, hogy az álma
megvalósul? Az eredmény szinte elsöprő
hatású. A produkciók és énekszámaik sok
ember számára egyfajta világi vallássá
nőnek. A musical nem egyszerűen énekel
az életről; a kettőt össze is lehetne
téveszteni egymással. (Egy íz-ben, mikor
megbíráltam Stephen Sondheim
Folliesát, halálos fenyegetést kaptam!)
Ebben az értelemben az amerikai musical
a társadalom leghatékonyabb politikai
színházává vált. Ellenállhatatlanul és vad
elszántsággal ragaszkodva a kovásztalan
mókához, a musical dicsfényébe vonja a
status quót. Ahogy a West Side Story
egyik énekszáma mondja:

.. Valami jön / Valami jó / Csak tudjak
várni..."

Áramvonalas amerikai megfelelőikhez
képest az új stílusú angol bohóságok,
mint a Sakk és a Starlight Express, lötyö-
gősnek és bombasztikusnak tetszenek. A
nagy amerikai musicalek a nemzet rit-
musát idézik fel: lendületesek, lármásak,
becsvágyóak, kérkedőek, fűti őket a fel-
tűnési vágy. Az angolok sosem voltak ké-
pesek a modern musicalt birtokba venni,
ami nem annyira tehetség kérdése, mint
temperamentumé. A musical a bőséget és
az optimizmust ünnepli, az angol élet
pedig a szűkösségre és az iróniára épül.
(A Macskák, az angol produkciók leg-
jobbika, ügyesen megkerüli ezt a bukta-
tót, midőn a cselekményt egy szemétte-

lepre helyezi, lévén az sokkal közelebb a
kócos szűkösség angol univerzumához, a
sertésekre szabott amerikai mennyorszá-
got pedig egy macskamennyország vízió-
jával helyettesíti.) Az amerikai musical
hisz a „holnap"-ban és azokban a végte-
len lehetőségekben, melyek a látóhatár
peremén túl rejlenek. Az angolok viszont a
korlátokban hisznek, és az amerikai zenés
látványosságokban közszemlére rakott
pazarló gazdagság némiképp zavarba
hozza őket. Az angol előadók képtele-nek
a musicalt olyan szenvedélyes meg-
győződéssel feltölteni, mint amerikai kol-
légáik. Nem igazán tudnak hinni abban,
hogy ajövő útja rózsákkal lesz telehintve.
Ok úgy vélik, hogy az alagút végén de-
rengő fény egy szembejövő vonattól is
eredhet.

Következésképpen a musical mitikus
rezonanciái jócskán veszendőbe mennek.
A nagy amerikai produkciók, minta Guys
and Dolls angol verziói pompás mulat-



ságot szerezhetnek, de színházi szem-
pontból az eredmény mégis egy negyedik
ligabeli futballmeccsel egyenértékű. Az
angol verziókból ugyanis nemcsak az
eredeti kontextus marad el, hanem a lé-
nyegbeli agitatív erő is. Az angliai musi-
calvállalkozások két véglet között imbo-
lyognak: egyfelől itt vannak az alacsony
költségvetésű musicalantológiák, mint a
sikeres Song by Song by Sondheim, amely
szelíden parodizálja a látványosság fogal-
mát, másfelől megjelennek az Andrew
Lloyd Webber- és Tim Rice-féle mega-
produkciók, melyek a tartalmat teljes
mértékben látvánnyal helyettesítik. A mo-
dern musicalt kétségkívül Amerika terem-
tette meg, de könnyen lehet, hogy a műfaj
jövője azokban a poshadt és lapos
extravaganciákban rejlik, melyek Andrew
Lloyd Webber Really Úseful Com-
panyjének helyet biztosítottak a New
York-i és londoni tőzsdéken.

Az új angol zenés bohóságok jól szem-
léltetik, micsoda veszélyben forog a mu-
sical mint műnem. A nagy alakításokat -
azokat a csillámló sztármutatványokat,
melyek köré a musical korai klasszikus
alkotásai szerveződtek - kiszorították az
anonim tömeghadműveletek (Macskák,
Starlight Express). A szellemes song ál-
dozatul esett a banális pastiche-nak. A
szatírát kiszorította a vizuális újszerűség
(görkorcsolyázás a Starlight Expressben,
televíziós láncok a Sakkban). A Sakk
televíziós képernyői különösen jellemző
tünetei a musical alkotói kimerülésének.
Elvonják a közönség tekintetét a szín-
padról, ahol a szereplők között nem tör-
ténik semmi. E produkciók sztárjai nem
az előadók, hanem a díszletek. A Sakkban
például a színpad egyszerre forog és
emelkedik, s az előre csomagolt sikerszá-
mok - „Egy éjszaka Bangkokban", „Oly
jól ismertem őt" - ennek köszönhetően
kapják meg azt a színpadi feszültséget,
amely a szövegből és a zenéből hiányzik.
A közönség, amely az effajta produkciók-
hoz árad, egy nagy hagyomány kiürese-
désének lesz a tanúja. E zenés bohósá-
goknak nincsen se szövegkönyve, se ere-
deti zenéje, jellemábrázolás alig van vagy
egyáltalán nincs bennük, és még vélet-
lenül sem szorul beléjük valami pajkos,
eredeti gondolat. A musical, amely eddig
mindig a reménység diadalát képviselte a
tapasztalat fölött, most már nem reprezen-
tál egyebet, mint a piackutatás diadalát.

Fénykorában a musical élvezettel me-
rített a környező világból. Amikor még
„musical comedy"-nek hívták, a nagy szín-
padi clownok (Bobby Clark, Bert Lahr,

Jimmy Durante, Willie Howard, Fanny
Brice) a New York-i utcák duhaj izgága-
ságát és szorongásait ültették át a habosan
pezsgő musicalcselekményekbe. Ma-
gabiztos jókedvükben fityiszt mutattak az
adott korszak népszerű nagyságainak is.

A partitúrák ugyanilyen ártatlanok és
tiszteletlenek voltak. Felkapták a nap rög-
eszméit: az ökölvívást (Hold Everything,
1928), a repülést (Flying High, 1930), és
játékosan megcsipkedték a dolgok állását
is: a pártpolitikát (OfTheel Sing, 1931), a
militarizmust (Strike Up the Band, 1930)
vagy a radikálisok összeesküvését (Let
'Em Eat Cake, 1933). A negyvenes évek-
től a hatvanas évek közepéig a merész
művészi kísérletezés és a fantasztikus szín-
padi lendület kombinációja újfajta egy-
séget kovácsolt a régi elemekből: a tár-
sadalmi-politikai börleszkből, a sztár-
komikusok mutatványaiból, a táncból és
az egzotikus ábrándokból. A „musical
comedy"-ből „musical play" lett, és halott
dogmává vált a tréfás Broadway-
aranyköpés, miszerint „ha nincs görl és
nincs geg - a sikert csak lesheted".

Rodgers és Hammerstein musicaljei oly
módon integrálták a dalokat és a storyt,
hogy a sztárok megtalálták bennük a
helyüket anélkül, hogy magamutogatásra
kényszerültek volna. Ahogy a „zenés
darab" üzletileg is sikeresnek bizonyult, a
hatalmi centrum a színész-sztárról a
szerzőkre és színre vivőkre helyeződött
át. Ethel Merman többé már nem
mondhatta: „Ha én valamiben fellépek,
hát körülöttem forog az egész show, és ha
én kimaradok, fújhatják az egészet." A
musicalek már nem a sztár karizmáját
aknázták ki, hanem jellemeket tártak fel.
S a következő három évtized során a
musical tovább érett és virult. A
Szivárványvölgy (1947), a Guys and Dolls
(1950), a West Side Story (1957), a Gipsy
(1959), hogy csak néhányat említsek a
sokból, a musicalt Amerika legfőbb vi-
lágszínházi hozzájárulásává avatták.

Ám az 1970-es évek végén az írás meg-
jelent a (negyedik) falon. 1929-ben nyolc-
van musicalt játszottak a Broadwayn,
1978-ban még tizenötöt se. A musical
hanyatlása nem pusztán a költségek esz-
kalációjával függött össze, hanem a tarta-
lommal is. Az elmúlt két évtizedben a
közélet eseményei megcsúfolták a musi-
calnek a nemzet eredendő jóságába vetett
vigasztaló hitét - egyszer csak ott állt, s
nem volt többé miről dalolnia. Csaknem
valamennyi „új" bombasiker (Annie, Ka-
baré, Hegedűs a háztetőn, Irene, Funny
Gir/) a múltban játszódik, ahol a kortársi

élet bonyodalmai nem rendíthetik meg a
musical általános optimizmusát.

A musical jelenleg idegesen egyensú-
lyozik az alternatívával szemközt: művé-
szetként fejlődjön-e tovább vagy üzlet-
ként? Stephen Sondheim és rendezője,
Hal Prince próbálkozott a legmerészeb-
ben azzal, hogy a musicalt korszerűsítse
és összehangolja a környező enervált
civilizációval. Ha egy társadalom úgy
érzi, jóvátehetetlenül eltévedt, szükségét
érzi, hogy a vereségből kovácsoljon
legendát. Valamennyi érett Sondheim-
musical - Company, A Little Night Music,
Follies, Sweeney Todd, Sunday in the Park
with George - letarolt örömökből és má-
moros kétségbeesésekből csinál kultuszt.
Sondheim magáénak vallja a kultúra két
alapélményét: a tehetetlenség érzetét és
azt az új szokást, hogy a tébolyból csikar-
janak ki vitalitást. A musical, mielőtt
művészetté vált volna, jó mulatság volt,
és most, hogy Sondheim kezén valóban
művészi rangot ért el, jórészt elvesztette
szórakoztató valőrjét. Sondheim musi-
caljei olyan lejtőn indulnak el, melyen
csak ő képes járni. Produkciói a műfajt a
jellemábrázolástól és a mesétől az intel-
lektuális absztrakció és a halálos-szen-
velgő nihilizmus felé terelik. Művészi
előretörései, ahogy egy kritikus megfo-
galmazta, „szemben futnak a gazdasági
biztonsággal". Messzire visznek ajellem-
ábrázolástól és a mesétől az újfajta zenés
bohóságok is, csakhogy ők egyenes úton
haladnak a bank irányába.

A musical fejlődése a lemondásoktör-
ténete. Először a sztár szorult ki a szerzők
javára. Aztán a szerzők mondtak le arról,
hogy a műfaj legfőbb mozgatói legyenek,
és jöttek a rendező-koreográfusok: Gower
Champion, Bob Fosse, Michael Bennett,
Tommy Tune. (Ben-nett Tánckarában a
musical teljes kört írt le: íme egy
produkció, melynek sztárja egy csapat
névtelen táncos, és cselekménye
műhelyimprovizációkból alakult.) E
legújabb koreográfiai mutációban a jel-
lemábrázolást és a kompozíció integritá-
sát áldozták fel a „szuperprodukciónak".
A Sakk és a Starlight Express még tovább
viszik a lemondást. E csupa kép és semmi
tartalom produkciókban a sztár a díszlet-
és a világítástervező. Úgy tűnik, egyetlen
olyan dolog létezik, amiről a lélek- és
szellemtelen, bohóságok képtelenek le-
mondani, ez pedig a közönség, amely
bármekkora összeget hajlandó megadni
egy kis feledésért. (The Listener, 1986.
június 5.)


