
merikai musical norvég színházban,
magyar mûvészekkel. A Hairt az

oslói Norvég Színházban Szász János és
munkatársai állították színre.

A Hairt 1967-ben mutatták be
elôször, egy off-Broadway színház-
ban. Írója két munka nélküli színész
(G. Ragni és J. Rado), akik némi keres-
gélés után darabjukhoz egy Beatles-ra-
jongó zeneszerzôre találtak. Galt Mac-
Dermotot ugyan Rolling Stones-stí-
lusú zenei anyagra szerették volna rá-
venni, mindenesetre olyasmi született,
ami híven tükrözi az akkori fiatalság
életérzését. A lázadások évadja ez Eu-
rópától Amerikáig, nem csoda, hogy
1968-ban már „a” Broadwayre, az igazi
mainstreambe is bekerülhetett a pro-
dukció, és öt éven át le sem került a
mûsorról. A mûvet többször is cenzú-
rázták túlzott morális szabadosság és
hazafiatlanság ürügyén. Vietnam után
megcsappant iránta az érdeklôdés: az
1977-es amerikai felújítást negyvenhá-
rom elôadás után le kellett venni a mû-
sorról.

Talán nem túl erôltetett a megállapí-
tás: Irak óta ismét aktuális a Hair, ha
persze a körülmények (hiszen ma már
zsoldosok vonulnak be) jelentôsen
megváltoztak is. A hippimámor el-
csendesedett, helyette mindig szüle-
tett valami más, ami a fiatalok lázadá-
sának keretet adott, de olyan erôtelje-
sen, mint a ´68-as szellem, azóta sem
hatott semmilyen mozgalom. 

Az, hogy a darab máig él, minden bi-
zonnyal Milos Formannak köszön-
hetô, aki 1979-ben megfilmesítette.
Nagy a valószínûsége annak, hogy ha
ma bárki azt hallja: Hair, azonnal a
filmfeldolgozás „ugrik be” neki – már-
pedig az nem egy részletében (sôt:
lényegi pontokon is) eltér az eredeti
színpadi forgatókönyvtôl. Szász János-
nak tehát a film ismeretében s a darab
forgatókönyvével a kezében kellett
megszólítania egy skandináv ország
nyugodt, kicsi fôvárosának színházi
közönségét. Az Oslo belvárosában – a
Nemzeti Színháztól kétsaroknyira –
mûködô ház repertoárja, melyet
elsôsorban a száz éve elindított nyelv-
újítás életben tartásának, újjáéleszté-
sének szentel, elitnek számít. Hogy
miért került itt repertoárra mégis az a
Hair, amelyet a hôskorban, 1970-ben
tûztek elôször s utoljára mûsorra Nor-
végiában, mégpedig Bergenben? Nem
nehéz eljutni a válaszhoz, ha tudjuk,

hogy a színház jelenlegi igazgatója, Vidar Sandem az akkor sokak felháborodá-
sát kivívó elôadás egyik fiatal fôszereplôje volt.

Az óriási színpadtér (a színház technikai terveit az az Ölveczky Miklós készí-
tette, aki a hetvenes években a Gyôri Nemzeti Színházét, s aki a Bán-féle Nem-
zeti Színház terveiben is közremûködött!) teljesen nyitott, sem kulisszák, sem
díszletek nem terhelik. (Szcenográfia: Riccardo Hernandez.) A zenekar végig egy
óriási, mobilis dobogón áll, többnyire a háttérben; a zenészek konszolidált ru-
hákban; lehetnénk akárhol. A fiatal szereplôgárda a nézônek háttal laptopokon
dolgozgat – ezzel máris eltávolodunk a történeti kontextustól, csak néhány ki-
függesztett óriási, rózsaszín mintás pillangó sugall hippi-fílinget. A digitális
prológust követôen egymás után lépnek elénk a szereplôk, az ismert dalok már
az eredeti közegben mutatják be a sztori hôseit. A háttérben kifüggesztett kisebb
vetítôfelületeken grafikus klip pereg (Szöllôsi Géza szellemes munkája talán
Andy Warhol pop-artjához áll legközelebb), képsorain a harsányság, az american
dream karikatúrái közé be-bevillan néhány indokínai arc, míg a színpadon
élôben dúl a kábítószeres mámor. Az itt is szôke és naiv Claude Bukowsky épp
akkor érkezik a színre, mikor a csapat a szexuális szabadságról nem csupán éne-
kel, de éli is, és szembesülése ezzel a számára radikálisan új világgal indítja el a
darab cselekményét. 

Mozgásszínházi ötletek serege emeli el a színpadi történetet a film sztorijától:
Sheila például pillangószárnyakon az égbôl száll alá dalolva, így pottyan az ese-
mények kellôs közepébe; a filmbeli autózásokat pedig megannyi rögzített bicikli
váltja fel: ahogy dalolva hajtanak rajtuk, éppúgy megadja a vehemens száguldás
érzetét. Sheila születésnapját a híres asztaljelenettel (leginkább az izgatott, ho-
gyan oldja meg a rendezés Berger frenetikus asztaltáncát) óriási fricska vezeti fel.
A yuppie társaság férfi tagjai Chippendale-show-val gusztustalankodnak az ün-
nepelt tiszteletére. Az óriási és impozánsan közlekedô dobogó (mely a mû kizáró-
lagos díszleteleme) itt jól helyettesíti az asztalt. Ez a rész a német expresszionista
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színházat idézô eszközeivel az elsô felvonás egyik legerôsebb mozzanata. A ha-
talom képviselôi viszont nem láthatóak a színpadon: akár szülôk, akár bírák, ki-
vetítve jelennek meg a vásznakon, onnan beszélnek „le” a fiatalokhoz.

Az alkotók nyilvánvalóan szívesen utaltak vissza a film olyan jeleneteire, melye-
ket magukra nézve is érvényesnek tartottak: ilyen például a krisnások jelenete,
mely rímel a film balettszínházi megoldására. (Horváth Csaba koreográfus is él a
spicc-cipô alkalmazásának ziccerével, akár a mozidarab nagynevû koreográfusa,
Twyla Tharp.) Itt azonban Claude nem esküvôt vízionál, hanem Sheila kábítószer
hatására történô elcsábítását képzelgi. Ez a kép zökkenti ki a mámorból – s még-
iscsak elindul „a háborúba”. Ezzel – az elsô felvonás végére – gyakorlatilag lezaj-
lik a történet maga: Claude, az ártatlan, lengyel származású amerikai gyerek el-
ment Indokínába meghalni. És Szász János elôadásában nem is menekül meg:
Berger nem „ugrik be” helyette. De ez már a második felvonás, mely valójában egy
nagyszabású epilógus. Szertartássorozat, mely jelképek mozaikjával reflektál
mindarra, ami történt, vagy történhetne most is. Ugyanazzal a kivetítéssel indul
– a pink giccs meg a vietnami lányok képe azonban egészen más kontextusba ke-
rül: rögtön fegyvereket és bukósisakokat is kapunk melléjük. A színpadon pedig
élô koncert, annak minden kellékével: mikrofonok, rajongók, színes fények –
mindez akárhol és akármikor lehetne. (A jelmezek, no meg a hajak – Benedek
Mari munkái – amúgy végig színesek és extrák: a hippitôl a punkon át a metálig
és a városi konfekcióig a tervezô mindent felerôsít, amit fiatalok hordanak.)

A kábítószeres jelenet ebben a felvonásban már nem a boldogító elrévülésé, az
elszállásé, hanem a kiúttalanságé. A hatalom erôszakszervezetének fekete sisak-
maszkos, köpenyes figurái pedig arctalanok, gépszerûek, konkrét akciók nélküli
tiszta mozgás jellemzi ôket. A kilátástalan tompultságot a berobbanó Sheila töri
meg: most ô, a polgárlány a lázadó, ô hozza vissza a békét és szabadságot türel-
metlenül követelô dalt. Nemcsak ez a szólam, de az elsô felvonás biciklis roha-
nása is ismétlôdik – a „Jó reggelt, napfény!” dalra –, s ezek az ismétlôdések min-
dent felerôsítenek, ami már megtörtént: mélyen emocionálisan hatnak, anélkül
hogy konkrét akciókkal tovább borzolnának bennünket. Az emocionális csúcs-
pontot, Claude halálát egy végtelenül letisztult, egyszerû kép vezeti fel (a filmen
erre a kétségbeesett dalra – „Hová is megyek?!” – katonák masíroznak a való-
színû halál felé): Horváth Csaba ide geometrikus pályára rajzolt rohanást kom-
ponált félmeztelen, sötét nadrágos táncosokra mindkét nembôl, kezükben gép-
fegyver. A futam az egyszerûségtôl, az egyenletes dobogástól, a folyamatos is-
métlôdéstôl lesz hatásos, miközben szerencsésen elkerüli a pátoszt, amelyet
Claude nyílt színi halála amúgy minden bizonnyal kiválthatna. A záró dal („En-
gedd be a napfényt!”) közvetlenül ez után csendül fel, lassan vezetve át a csapat
unisono gyász-ringását egy mérsékelten bizakodó, felfelé irányuló gesztusba,
megint csak finoman kivédve a kínálkozó szentimentalizmust.

Szász két eltérô mûfajú részbôl épí-
tette fel az elôadást: ha lehet így sarkí-
tani, az elsô drámai, a második lírai
módon közvetíti ezt az emblematikus
darabot. Az elsô sûrû eseménypörge-
tése nélkül nem mûködne az elvon-
tabb második – viszont egyedi megol-
dásaival, vizuális hatóerejével ez utób-
bi adja a produkció eredetiségét.

Az elôadás az egyéni dramaturgia
ellenére tiszteletben tartja az autenti-
kus zenei anyagot és szöveget; folya-
matosan jelen lévô, de sohasem tola-
kodó eleme a mozgás. Az újnorvég
nyelv inkább a svédre hasonlít: nyi-
tottan artikulált, jól énekelhetô. A ve-
zetô színészek mindezt tudják is: a
szépen intonált próza mellett reme-
kül énekelnek, ami egy elsôsorban
zenére épülô darab esetében alapkö-
vetelmény. Ami a koreográfiát illeti,
Horváth Csaba érzékenyen ügyelt
arra, hogy senkit ne tegyen ki olyan
kihívásnak, melynek nem tud megfe-
lelni. A darab szerzôdtetett táncosai-
tól nyilván többet kérhetett: itt nyel-
vezete a tajcsitól a klasszikus balettig
változatos utakat jár be – ott köny-
nyed, ahova ez kívánkozik, ott súlyos,
ahova amaz, és nem fél az egyszerû
megoldásoktól sem: néhol a járás,
futás a maga térforma-variációival
látványosabb, mint bármely c-elem
lenne.

Mit üzen ma a Hair? A színpadon ki-
zárólag fiatalok, tán egyikük sincs har-
minc fölött, a „felnôttek” pedig vég-
képp számûzettek errôl a platóról.
Elôadásukból árad a profizmus, a fölé-
nyes tudás és az ôszinte lelkesedés.
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