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A Háry János
a szegedi Dóm téren

A műalkotások nem válhatnak büntetlenül
klasszikussá. E rang szinte mindig
gátlásokkal bénítja meg az utókor interp-
retáló kedvét és erejét. Különösen olyan-
kor, amikor egy mű, ha nem is érdemte-
lenül, de legalábbis túl zökkenőmentesen
klasszicizálódott, anélkül, hogy igazán ki
kellett volna állnia a kritikai elsajátítás
próbáját. Ez a Háry János esete. A dal-játék
1926. október 16-án kitűnő elő-adásban
került színre az Operaházban, hatalmas
közönségsikerrel. A kor számottevő
zenekritikusai (Jemnitz Sándor
kivételével) : Tóth Aladár, Szabolcsi Ben-
ce, Péterfi István, Molnár Antal maguk is
Bartók és Kodály mozgalmához tartoztak,
s leplezetlen, történetileg jogosult
elfogultsággal teljesen kritikátlanul fo-
gadták, elemezték és propagálták a dal-
játékot. Komolyan vehető vagy legalábbis
átgondolt álláspontot sejtető bírálat (újra
csak Jemnitzé kivételével) nem jelent meg.
A Háry repertoárdarabbá vált, 1938 nyarán
a szegedi szabadtéri színpadon is
bemutatták. 1945 után, pon-

tosabban az Opera Tóth Aladár-korsza-
kában magától értetődően nyerte el a
műsorban kitüntetett helyét és klasszikus
színpadi megformálását. 1954-ben már a
századik, 1969-ben pedig a kétszázadik
előadásra került sor. Vidéki színházak és
műkedvelő társulatok is játszották, 1965-
ben megfilmesítették, kétszer vették fel
hanglemezre (Qualiton, DECCA), 1972-
ben bemutatta a Bábszínház. A hatvanas
évektől szaporodnak a külföldi elő-adások
(Szovjetunió, NSZK, Franciaország,
Egyesült Államok, Anglia, Finn-ország,
Ausztria, NDK). Alighanem ezt hívják
diadalútnak.

Gondolatilag csak a közvetlen küzdő-
társak dolgozták fel a művet: Tóth Aladár,
Szabolcsi Bence, Molnár Antal. Fel-
fogásukat nemcsak a tudatosan és szen-
vedéllyel vállalt elkötelezettség, nemcsak
a kifelé mindig megtartott szolidaritás
rokonítja; az értelmezéseket olyan mélyen
gyökerező, átfogó és erős konszenzus
egyesíti egymással és a művel, amely
eleve meggátol minden távolságtartást,
amely mindenütt csak megoldásokat en-
ged látni, s többnyire még a mögöttes
problémákat is elfedi, nemhogy a meg-
oldások némely problematikusságát. A
mese alapvető paradoxona persze teljesen
világos. Kodály maga nyilatkozza, hogy
Háry „maga az életre kelt magyar mese-
teremtő fantázia. Nem hazudik: mesét
teremt; költő. Amit elmond, sohasem

történt meg, de ő átélte, tehát igazabb a
valóságnál". Másutt: „ . . . képzeletének
groteszk szüleményeit a realizmus és
naivság, a komikum és pátosz csodálatos
keverékeként tálalja föl . . . a lelkesedő
álmodozó típusa, született rajongó és költő.
Elbeszélései nem igazak, de ez egyáltalán
nem fontos. Gyümölcsei azok az ő élénk
fantáziájának, amely neki magának és
másoknak egy szép álomvilágot teremt." Tóth
Aladár szerint Kodály „a daliás álmok
gyökerét visszafuttatta oda, ahonnan a
tündéri délibáb útjára indult: el-vezetett a
kis isten háta mögötti paraszt-kocsmáig,
hol pislogó mécses lánginál csak
ábrándban, csak mesében-regében tárhatja
ki a világ előtt lelke ismeretlen kincseit a
szegény obsitos parasztbaka. Kodály
megmutatta elhagyatottsága tragikus
valóságában magát a magyar álmodót. És
megmutatta, hogy a daliás verbunkosálmok
éppen ettől a komor, tragikus valóságtól
veszik igazi fényüket, hogy itt rejlik a
csalóka illúziók belső igazságmagva, hogy
itt, a puszták népének óriás világában
magasodik fel a hazudozó vén obsitos
alakja Háry Jánossá, a poétává". Szabolcsi
Bence felfedezi, hogy Kodály zenéjében
megszólal a meg-íratlan tragédia, „a
magyar fellobogás és a magyar álom
tragédiája". Ot főként egy lírai gesztus
ragadja meg: „Íme, ezt álmodtam, ilyet
álmodtam, mi lenne, ha megtehettem
volna? Mi lenne, ha meg-tehettem volna
helyettetek is, ha egyszer
végigálmodhattam volna, ha egyszer tel-
jesíthettem volna, ha egyszer valósággá
vált volna, amit annyiszor képzeltünk
valamennyien!" Végül Molnár Antal
összefoglalása: „A magyar tragédia
torztükörben. Mulatunk rajta, de a ne-vetés
mélyén szívünk vérzik. Nem az év-
százados magyar nevetés ez?! A magyar
erő szétfecsérlése idegen célok rabságában
- s hozzá lelki ellensúlynak a magyar
álmok, »szent hazugságok« -, s végső
menekvésnek: vissza a röghöz, őrizni a
tüzet, folytatni a hagyományt, forró sze-
relemben új nemzedéket szülni és mindig
résen lenni: hátha egyszer mégis meg-
virrad! Ez Háry belső tartalma." Való-
színűleg A varázsfuvola óta nem éreztek
bele daljátékba ilyen súlyos és bonyolult
problematikát. S nemhogy a kétely, még a
kérdés sem merült fel: elbírja-e a mű-faj, a
választott forma ezt a megterhelést.

Az alap, a mese - nagy művészi lehe-
tőség. Az olyan beállítottság, amely a
magyar történelem kudarcaiból nő ki, de
minden reflexiója nemzeti síkon megy
végbe, és elhanyagolja a belső társadal-
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mi problémákat, amely a kudarcok okát
kizárólag a nemzeti függőségben, a török
és német elnyomásban látja, és alábecsüli a
magyar társadalomnak a rendiségből eredő
súlyos működési zavarait, nem kedvez az
objektív művészi formáknak, az epikának
és a drámának. De bármilyen
problematikus is e beállítottság vi-
lágnézetileg, nagy líra és nagy zene szü-
lethet belőle. Igaz, a legobjektívebb zenés
műfaj, a zenedráma ebből a pozícióból
ugyancsak elérhetetlen marad. Kodály a
Háryval és a Székely fonóval. - szándéka
ellenére - nem efelé tette meg az első lé-
péseket; nem a radikális történelmi ön-
kritika lenyűgöző muszorgszkiji útján
indult el, hanem elvileg más, döntően lírai
irányban. Itt azonban megtalálta a nagy
lehetőséget: a mesét. Mert a mese világa
nem a valóság. Stilizálásának alap-ja
ugyan - mint minden műfajé - a valóság
problematikussága, de míg a többi műfaj a
valóság ellentmondásainak ki-élezésén
keresztül mint létünk alapját érzékletesen
értelmessé teszi a problémát, addig maga a
mese, az ábrázolt mesevilág elszakad ettől
az alaptól, ment minden-féle
problematikusságtól, harmonikus
szépségében önértelmes forma. Kodály
megtalálhatta benne azt, ami soha, sehol
sem volt, de amiben - számtalan nyilat-
kozata bizonyítja - rendületlenül hitt,
Magyarország mint »az egykori Tündér-
ország képét". A mese dinamikája végle-
tesen eltávolít minden valóságtól, s ez
művészileg hallatlan felszabadultságot,
könnyűséget, tisztán és játékosan dekora-
tív, ornamentális formálást tett lehetővé. A
Háry-mese szerzői, Paulini Béla, Harsányi
Zsolt és főként Kodály azonban nem
engedték, hogy ez a dinamika ön-maga
végére járjon. Visszafordították a mesét a
valóság felé, a mese lényege te-hát
kötelező erővel hat ránk, nem mara-
déktalan beteljesedés, hanem követelő
eszmeként áll szemben a valósággal, mint
igazi valóság lebeg a valódi felett. Ebből
az ellentétes dinamikából mély fájdalom és
rezignáció fakad, művészileg pedig hol
realisztikus, hol affektív, de mindenképpen
súlyos, anyagszerű ábrázolás. A mű egésze
ezt a kétféle dinamikát a maga végtelenül
sok megnyilvánulási módozatában végül
is, sőt minduntalan egyensúlyba,
összhangba kell hogy hozza.

Ez a művészi alapprobléma a Háry
Jánosban tulajdonképpen megoldatlan.
Köztudott mindjárt a zene és a szöveg
egyenlőtlensége. A sajátos probléma nem
a feltűnő színvonalkülönbség, ez minden

jelentős daljáték (Szöktetés a szerájból, A
varázsfuvola, A bűvös vadász) közös
gyengéje. Nem a szöveg költőiségével
van baj. A zavaró népszínműízek, a lapos
fordulatok mellett jócskán vannak benne
igazi népi ízek, jellemző, érzékletes, egy-
szerű és mégis szimbolikussá emelkedő
megfogalmazások is. (Közbevetőleg: e
sorok írója nem ismeri az autentikus
szöveget. A Zeneműkiadó kiadványa
[Operaszövegkönyvek-12.], amely ren-
delkezésére áll, ugyanúgy alkalmi változat,
mint minden előadás szövege.) Az igazi
gond az, hogy a szövegkönyv, miközben
költői szellemben építi fel a cselekmény
alapszerkezetét és kulcsjeleneteit, nem
képes a koncepciót folyamatosan színi
cselekvések ellen- és összjátékára váltani.
A jelenetek nagy része (különösen a ke-
retjátékban, az első és a negyedik kaland-

ban) zsánerszerű, dramaturgiai értelem-
ben nincsenek valódi helyzetek, amelyek-
ben az embereket valamilyen érdek moz-
gatná s késztetné így önmegvalósulásra,
többnyire csak alkalmak vannak, hogy a
figurák elősorolják jellegzetességeiket.
Nem is válnak eleven típusokká, inkább
olyanok, mint a próbababák, amelyek
mindig más-más oldalról mutatják be jel-
mezként viselt jellemüket. Technikailag
mindebből az következik, hogy a darab-
nak nincs belső dinamikája és ritmusa, a
szövegkönyvben adott cselekmény gyak-
ran akadozik és döcög. Még súlyosabb
hiba, hogy a jelenetek és a zene viszonya
sokszor külsődleges, a jelenetek a zene
számára is csak alkalmak, nem pedig a
drámai intenzitás olyan felfokozásai,
amelyek beteljesülésükhöz megváltásként
követelik a zenét. Olyankor, amikor a

Jelenet a Giricz Mátyás rendezte előadásból (Máriáss József, Bessenyei Ferenc, Fónay Márta és
Kovács János) (lklády László felvételei )



szövegkönyv felől nézve a zene esetleges,
tehát csak lehetséges, de nem szük-
ségszerű, a műfaj és a mű dramaturgiai
alapproblémája marad megoldatlanul. Am
a szövegkönyv legnagyobb fogyaté-
kossága mégiscsak az, hogy nem képes
érzékletesen kifejteni a koncepció kettős
dinamikáját: a mesés beteljesedés eltávo-
lító-felszabadító és a valóságos beteljesü-
letlenség visszahúzó-kötelező tendenciá-
ját. Paulini és Harsányi fantáziája - úgy
tűnik - spontánul a játékosság felé tört, s
ezért csak az első tendencia megformá-
lására talált többé-kevésbé szerencsés esz-
közöket. A szerzők bizonyára nagyon is
tisztában voltak a második tendencia sti-
láris veszélyeivel, és az óvatosság meg-
fékezte fantáziájukat. Mindenekelőtt „a
sötét, tragikus életkeret" (Tóth Aladár)
szinte teljes egészében a keretjátékba szo-
rult, és így csak külső szempont, nem pe-
dig hatékony kompozíciós tényező, amely
állandóan részt vesz a hangsúlyok, a fény-
árnyék viszonyok kialakításában. Sőt még
a keretjátékban sem kap formát, csupán
beszélnek róla, hivatkoznak rá, s ennyi
szórványosan másutt is megesik a
darabban. Csakhogy a drámai formában
minden szónak helyzeti értéke van, súlyos
vagy üres volta a helytől, időtől, jellemtől,
helyzettől függ. Mivel a Háryban sem
maga a valóság, sem a mesének a
valóságra való vonatkozása nem válik
helyzetekben és emberi megnyilatkozá-
sokban érzékletessé, minden utalás a sivár
életalapra - üres szó marad. Így, ha
sikerült is elkerülni a komor realisztikus
jeleneteket, beszivárgott a mesébe a di-
daktikus magyarázat. A Háry János szö-
vegkönyve tehát a felület stílusegysége
érdekében nem vállalja a kettős dinamika
kifejtését és kényes egyensúlyozását,
végül is nem bírja el saját koncepcióját.

Marad minden daljáték nagy menekvési
lehetősége: a zene. A típus legnagyobb
műveiben, Mozart és Weber említett
darabjaiban a zeneszámok önálló, szerves,
zárt és teljes zenedrámai formává állnak
össze, amelyben a koncepció ma-
radéktalanul megvalósul, sőt csak benne
valósul meg autentikusan. Kodály mondta
a Háry dalairól: „Gyöngyszemek, csak a
foglalatuk enyém." Hozzátehetjük: a
remekmívű foglalat méltó hozzájuk. De
nemcsak a szereplők dalai, minden
zeneszám kitűnő. A zene vizsgálata-kor
tehát teljesen más színvonalon mozgunk,
mint a szövegkönyv esetében. A kezdeti
legerősebb kifogás, a stiláris
különneműség vádja - úgy érezzük - el-
évült. A számok zeneileg egységesek. S a

zene a naiv stílusegység mögött tömören
és következetesen kifejti a kettős dina-
mikát, miközben minduntalan feladja-
elnyeri a másik, a mélyebb egyensúlyt és
összhangot is. Igaz, a zene felmérhetetlen
helyzeti előnnyel rendelkezik: egyáltalán
nem kell megjelenítenie a valóságot, és
amikor a mesét rá vonatkoztatja, akkor is
tökéletesen célt ér az érzelmi reflexiók
felidézésével. A zene tehát nemcsak a
játékosságot, nemcsak a nagy pozitív
érzéseket, hanem a rezignációt, a lemon-
dás alaphangját is - amit Szabolcsi Bence
oly érzékenyen érzett meg a Háry János-
ban - roppant stilizáltan, salaktalanul
szólaltathatja meg. Ez a művészi alap-
probléma zenei megoldásának a záloga
ebben a daljátékban, ám e zálogért nagyon
nagy árat kell fizetni: a drámát. Szabolcsi
Bence írja: „Kodály különleges
felfedezése, hogy a népi dallam határozott
korszakok, helyzetek és ember-figurák
megelevenítésére alkalmas .. . Ahány
nagy népi melódia itt felhangzik, mind
egy-egy történelmi pillanatot, vagy
emberi, egyéni, közösségi sorsot kelt
életre . . . mindezek a dallamok nem il-
lusztrációk, nem betétek, nem egy tudós
történelmi vagy néprajzi antológia sze-
melvénydarabjai. Mindegyikben szemé-
lyes és drámai élet lobog, személyes, te-
hát drámai élet, mely egyetlen szituációt,
egyetlen feszültségi pillanatot, egyetlen
sors és egyéniség sorsszerű, egyéni képét
vetíti elénk tömör fogalmazásban, át-ható
színekkel." A pontos jellemzés - a
nyilvánvaló szofizmával („személyes, te-
hát drámai") még visszájáról is megerő-
sítve - világossá teszi, hogy aHáryzenéje
miért lírai. Kodály tudta ezt, a dalok erejét
a „lírai hitelben" látta. S mindez nemcsak
a népdalokra, hanem az egész Háry-
muzsikára, a mese zenéire és az
összefoglaló értelmű verbunkos zenékre is
érvényes. A zeneszámoknak kétségtelenül
roppant szituatív erejük van. Egyesek
(például a császárné és Mária Lujza
kettőse női karral) már-már drámai jele-
netté fejlődnek ki, mások (mint a „Ti-szán
innen, Dunán túl", az ébresztő és férfikar,
a toborzó, a „Felszántom a császár
udvarát" vagy a zárókar) szimbolikus
helyzeteket teremtenek, megint mások (a
franciák indulója, Napóleon be-vonulása,
a gyászinduló, Napóleon dala)
nagyszabású színpadi kompozíciót invol-
válnak, mégis, a zenében rejlő jelenetek
alapvetően nem dramatikusak, hanem
nagy lírai állásfoglalások a darab centrális
problémájával kapcsolatban. Kodály
zenéje vállalja a kettős dinamika kifejté-

sét és kiegyensúlyozását, sőt teljes súlyá-
ban el is bírja saját koncepcióját, ezt azon-
ban kizárólag erőteljes líraisága teszi le-
hetővé. Ez a zene éppen legnagyobb pil-
lanataiban nem színpadi zene, éppen ami-
kor a legtöbbet mondja, nem fordítható le
a színi hatás nyelvére.
A Háry János nagyon jelentős, lényeg-

bevágó és termékeny ellentmondásaival
mindig újraértelmezésre sarkalló mű, de
korántsem klasszikus, „mintaszerűen tö-
kéletes" alkotás. Csak az ideologikusan
szilárd konszenzus alapján lehetett ilyen-
nek átélni. Ez a konszenzus legfeljebb az
ötvenes évek közepéig volt általánosan
érvényben. Az 1952-es operaházi felújí-
tással a daljáték színpadi klasszicizálódása
is elérte teljes érettségét. Az egyszerien
nagy művészgárda a hagyományok bir-
tokában biztosan haladt el a problémák
mellett és kiegyensúlyozott, harmonikus
előadást produkált. Tíz évvel később, az
1962-es felújításon még nem tudatosult
igazán, hogy a korábbi produkció nem
csupán a természetes elöregedési folya-
maton ment keresztül, hanem időközben a
konszenzus is felbomlott. Az új előadás
csak nagyvonalúbb stilizálással próbált
alkalmazkodni a módosult színházi ízlés-
hez, a daljáték valódi problémáira még
nem reagált. Az első, aki mélyen belelá-
tott a darab problematikájába és felismer-
te, hogy Háry kalandjainak megelevení-
tése maga is szellemi kaland, Szinetár
Miklós volt. Háry-rendezéseiben (film-
változat: 1965, Szegedi Szabadtéri Játé-
kok: 1966, 1969) a mű egész problemati-
kussága kirobbant, és szét is vetette a ha-
gyományos színpadi koncepciót. A ren-
dező a keretjátékban látta a lényeget, ahol
és amiért minden történik, s egyrészt rea-
lisztikusan állította be, másrészt állandóan
jelenvaló vonatkoztatási alappá tette. Ezt a
tragikus-realisztikus falusi világot
kompenzálta a mese felfokozott já-
tékossága. Bár Szinetár rendezése alka-
lomról alkalomra megformáltabbá vált,
tartalmi és stílusbeli feszültségei mindig
kiegyensúlyozatlanok maradtak. Ezek az
előadások jelentették a mű interpretáció-
történetében az első igazi fordulatot: egy
művész egy új korszak új kérdéseivel for-
dult egy jelentős és problematikus műal-
kotáshoz. Szinetár mondanivalója vissza-
vonhatatlan konzekvenciákkal járt, a Háry
Jánost nem lehet többé a klasszikus
módon játszani.
Ez a felismerés természetesen az idei

szegedi szabadtéri Háry-előadásban, Gi-
ricz Mátyás rendezésében is tükröződik. S
ha a produkció mégsem tűnik előrelé-



pésnek a daljáték színpadi történetében, az
nem is annyira a megvalósítás fogya-
tékosságai miatt van, hanem mert a színi
jelenségek nem utalnak a darab lényegét
célba vevő koncepcióra. Bizonyos lénye-
ges törekvések természetesen világosak,
még ha végső művészi értelmük nem derül
is ki: például a daljáték nem zenei
anyagának egyenjogúsítása, a színszerűség
uralomra juttatása, a keretjáték és a
kalandok szoros összekapcsolása. Mind-
ezek azt a kézenfekvő, noha rendkívül
ritkán megvalósuló felismerést fejezik ki,
hogy egy daljáték színpadi formája se nem
drámai, se nem zenei, hanem autonóm
színházi kompozíció. Ráadásul a Háry
esetében nem igazán beteljesedett mű
újraalkotásáról van szó, hanem gyakran
hibák kiigazításáról, fogyatékosságok
kompenzálásáról, tehát valójában végső
megalkotásról.

A rendezés egyik legfontosabb feladata
általában a szituációfelbontás, a jelenetek
sokrétű és mégis egységes felépítése. A
Háry e tekintetben különösen gazdag
teremtő fantáziát követel, hiszen az esetek
többségében nem létező helyzeteket kell
színpadi életre kelteni. A rendezés ezen a
döntő ponton sajnos nem javított, hanem
rontott. A szövegmódosítások
következetesen rombolják a szituációkat, a
húzások főként szituatív, helyzeti értéket
hordozó szövegeket érintenek, a be-
toldások viszont leginkább poénok, ame-
lyek - helyzeti érték híján - többnyire csak
ízetlenek. A szituációk ilyen elna-
gyoltságának az a közvetlen következ-
ménye, hogy az előadás sem képes meg-
teremteni a belső dinamikát és ritmust. A
produkció fárasztó döcögése nem
technikai, hanem koncepcionális prob-
léma. Ugyanezért, a jellemeket reveláló
helyzetek megkomponálatlansága miatt
veszendőbe megy a szövegkönyv néhány
egyszerűségében szimbolikus jelentőségű
megfogalmazása. Háry kulcsmondatát az
első kaland végén („Ugyan má! Hát ez is
valami?") épp a szituatív erő hiánya, a
természeteskedés sikkasztja el. Háry és a
császár jelentős párbeszéde Mária Lujza
kezének visszautasításakor (Császár: Ha
gondolod, fiam ... Háry: Nagyon is
gondolom, felség ... Császár: Tán igazad
is van . . .) pedig egyszerűen kimarad,
hogy meglehetősen szellemtelen vicc
pótolja. Holott ez a lakonikus pár-beszéd,
ez a szótértés teszi csak lehetségessé, hogy
Háry a nevetségessé válás veszélye nélkül
fordulhasson a „Felszántom a császár
udvarát" intonációjával az uralkodóhoz. A
szegedi előadás Ferenc

császárának ugyan teljesen értelmetlen el-
énekelni ezt a dalt. A helyzetnélküliség
másik oldala a jellemek hiánya; a figurák
nem kerülnek olyan kapcsolatokba, ame-
lyekben megnyílhatnának egymás és a
közönség előtt. A típusok, a személyisé-
gek nem bontakoznak ki, majd minden
megnyilatkozás csupán alkalmi ötlet és
nem olyan cselekvés, amely valamely
egyéni sors logikájából egy adott drámai
pillanatban hitelesen következik. Az ala-
kokat csak a szerep sémája és általános
funkciója tartja össze, belsőleg zavarosak
és szétesők.

A színpadi szituációszegénység követ-
keztében a rendezés a zeneszámok meg-
szólalását sem tudja indokolttá tenni, s így
ahelyett, hogy enyhítené, még feltűnőbbé
teszi a mű dramaturgiai alapprob-
lémájának megoldatlanságát. Ez az eset-
legesség éppen az egyik legfontosabb
szám, a „Tiszán innen, Dunán túl" ese-
tében a legbántóbb, a bevezető szöveg
ugyanis kínos magyarázattá és bekonferá-
lássá fajul. A szituációfelbontás és -kom-
ponálás alapján válnék lehetővé a fontos
zenés színházi probléma megoldása:
azoknak a helyeknek a felismerése és
megfelelő beállítása, ahol elsősorban a
zenét kell érvényesülni hagyni. Ilyenkor, a
tiszta időbeliség és auditivitás nagy pil-
lanataiban a színpad nem szünetel, éppen
ellenkezőleg: pozitív értelemben teret ad
a zenének; a zene ilyenkor nem szakad el
a színpadtól, a színi kompozícióból nő ki,
mintegy megkoronázza azt. A pro-
dukcióban ez a probléma minden lényeges
ponton megoldatlan. Az rögtön a
mottószerű nyitókórusban, amikor a ren-
dező szcenikailag szó szerint veszi a szö-
veget: „Nagyabonyban csak két torony
látszik" -- énekli a láthatatlan kórus (a ze-
ne tehát jelképes), és a reflektorok végig-
pásztázzák a dóm két tornyát; „Inkább
nézem az abonyi kettőt" - mondja a dal, és
a színen levő huszárok tényleg nézik. S
hogy a majlandi harminckettő se kerüljön
hátrányos helyzetbe, a harmadik kaland
nyitókórusában a huszárok arra is
rámutatnak - ujjal. Ez a kórus különben
még egy színi kommentárban részesül,
amely jól példázza a színpadi effektusok
esetlegességét és gyakori képzavarát. A
„Sej, még a búza ki sem hányta a fejét"
kezdetű szakaszhoz a férfi tánckar
kaszálást idéző mozgása kapcsolódik. Az
agronómiai értelmetlenségnél nagyobb baj
a dramaturgiai: a dal arról szól, hogy a
búzából nem lehet „élet", hogy a katona
nem élheti a saját életét. A
beteljesületlenség e szimbolikájának

ellentmond az aratás-stilizáció. Mozgás-
kommentárnak esik áldozatul a „Kezdődik
a mese", a „Tiszán innen, Dunán túl" s a
duett női karral zenéjének költői tartalma
is. Mária Lujza minétjének be-állítása
pedig durva félreértés. A rendező itt sok
kihagyott lehetőség után szituációt teremt,
de nem helyénvalót. A császár-leány
kakukkos dala a kétfejű sashoz, ez a finom
és sokértelmű stílusjáték egyik rejtett
jelentésrétegében valóban Háryra
vonatkozik. A rendezés erre az árnyalatra
szűkíti a dal értelmét, és ezt fejleszti jele-
netté: Mária Lujza agresszíven fut Háry
után, aki fölényes hiúsággal játszik vele.
Ez a beállítás nemcsak a zenei jelenet iro-
nikus költőiségét semmisíti meg, hanem
szinte meg is rágalmazza a figurákat, aki-
ket sok minden jellemez, csak a jelenet-
ben ábrázolt közönséges érzésvilág nem.

Mindezekben a negatív példákban fél-
reismerhetetlen azonban egy jogosul
törekvés : a cselekmény játékos, dekora-
tívan látványos színpadi stilizálása. Noha a
mű leglényegesebb tartalmával adós
maradna, elképzelhető olyan előadás,
amely a mese dinamikáját szabadjára en-
gedve és követve a játékot könnyű és fel-
szabadult dekorativitássá, tiszta ornamen-
tikává deríti. (Ezt a lehetőséget valósította
meg a bábszínházi változat.) Az ilyen
produkciónak azonban problémátlan
virtuozitással kell kárpótolni a tartalmi
veszteségekért, a plasztikus jelleme-kért.
A szegedi előadás viszont épp e te-
kintetben sikerült a legkevésbé. A ren-
dezés már elképzelésben sem tud meg-
birkózni a feladattal: a darab jelentős ré-
szeire megoldási javaslata sincsen. Míg
egyfelől a második kalandban túlburjánzik
a szertelen dekoráció, vagyis a lát-
ványosság nem a mesejátékból fejlődik ki,
hanem mintegy rárakódik a cselekményre
(talán csak két ötlet kivétel: az eleven
zenélő óra és a kaszakővel való kardfenés
indulózenére), addig másfelől a harmadik,
a majlandi kaland nemhogy elmarad
színpadi lehetőségei mögött, ha-nem
vizuálisan valójában meg sem jelenik. A
szcenikai fantázia épp az elszalaszthatatlan
pillanatban bénul meg, a szín-padi történés
csak halvány célzás a csata pompás
jelenetsorára és a daliás toborzóra. Igaz, az
előadói gárda inkább fékezi, mint serkenti
a fantáziát. A merev, megmozgathatatlan
kórus, az összehangolt mozgásra képtelen
tánckar, a katonaság, mely nem tud
egyszerre lépni, az esetlen statisztéria
olyan problémákat sejtet, melyeknek
elemzése nem e tanulmány feladata.
Miként annak vizsgálata



sem, hogy a művészek miért vétik el oly
gyakran a végszavakat és szövegüket,
hogy Bessenyei Ferenc miért csak színész-
egyénisége kétségtelen formátumát köl-
csönzi a figurának mélység és gazdagság
nélkül, hogy Házy Erzsébet Örzséjének
hangja és lénye miért csak emlékeinkben
ragyog. Az egyetlen - persze zsánersze-
rűen - eleven figura Fónay Márta csá-
szárnéja. A zenei hangzásról nem alkot-
hatunk véleményt, mivel a Dóm téren
ilyen nem jön létre. Mindent összegezve:
az idei szegedi szabadtéri Háry János
alapvetően művészi kudarc. De tudni kell:
a daljáték színpadi történetének jelenlegi
szakaszában nehéz bele nem bukni a
vállalkozásba. S a színház újra meg újra el
kell hogy fogadja az ilyen művek
kihívását.

Kodály Zoltán: Háry János
(Szegedi Szabadtéri Játékok)

Rendező: Giricz Mátyás, díszlettervező:
Vayer Tamás, jelmeztervező: Márk Tivadar,
koreográfus: Barkóczy Sándor, vezényel: Sza-
latsy István.

Szereplők: Bessenyei Ferenc, Házy Erzsé-
bet, Kovács János, Fónay Márta, Király
Levente, Berdál Valéria, Szalma Ferenc,
ifj. Újlaki László, Krasznói Klári, Gortva
Irén, Szabó István, Kátai Endre, Máriáss
József, Sándor József, Vasvári Géza, Erdé-
lyi Sándor.

SZÁNTÓ ERIKA

Peer Gynt közelképe

Kísérletezni?

Évek óta, mindig ismételgetve, megálla-
pítjuk, hogy a szegedi Dóm tér hatezres
nézőserege nem alkalmas közeg a művé-
szi kísérletezésre. S évente sietve hozzá-
tesszük, hogy ezt a szegedi színházi arénát
nem fenyegetheti nagyobb veszedelem,
mintha letesz a művészi kísérletezés
jogáról. A két állítás - kísérletezni nem
lehet, de kísérletezni kell - csak látszólag
olyan képtelen egymás szomszédságában.
Valójában arról van szó, hogy a hatalmas
tér s a népes, nyári örömöktől kissé alélt
nézőtér kísértést jelent színházszervezők-
nek és színházi alkotóknak, hogy igazi
színház helyett csak afféle színházpótlékot
kínáljanak. A Dóm téri színpad méretei
afelé vonzzák a rendezőt, díszlettervezőt,
hogy látvány helyett csak üres lát-
ványosságot nyújtsanak, s az előadásra
szánt művet valamiféle könnyen áttekint-
hető képregénnyé egyszerűsítsék. Így az-
tán Szegeden mindig kísérletezni kell:
kísérletezni egy mű igazi megszólaltatá-
sára. S bár ettől a „kísérletezni" szó me-
rőben más tartalmat nyer, mint ott, ahol a
mesterség új eszközeit keresik, ahol
keveseknek szóló stúdiómunka folyik,
mégis azért merem használni e kifejezést,
mert a lényeg azonos. Itt is, ott is a néző-
höz való eljutás a tét, a néző érzelmei-nek,
értelmének mozgósítása, csakhogy ennek
a „hadműveletnek" különböző fázisában.

A színházművészet eszközei éppúgy
nincsenek védve a belső elfáradástól, mint
ahogy az acél belső szerkezetében is
előnytelen változást hoz a múló idő. A
színháznak tehát állandóan keresnie kell
az utat a nézőhöz, amely a tegnapi
„színházgyógyszerrel" szemben ma már
rezisztens. Ez az állandóan mozgó folya-
mat a színházzal valóban s kellő rendsze-
rességgel találkozó nézőt feltételez, s nem
számol például azzal a nézővel, akit egy
Dóm téri csillagos este kombinált kelle-
mességei vonzanak - esetleg életében elő-
ször - színházba. Kísérlet ennek a néző-
nek a lebilincselése? Kísérlet természe-
tesen, s nem is kockázat nélkül való, ha
nem színházi „képregénnyel", hanem igazi
színházzal akarják „elvarázsolni".

Kicsoda Peer?

A Peer Gynt nem szokott színpadjainkon
igazán megvalósulni. Ezt a vitára ingerlő
kijelentést azért merem megkockáztatni,
mert igen nagyszámú „szúrópróbát" vé-
geztem olyanok között, akik a darabot
többször is látták. Egybehangzóan a kö-
vetkező jelzőket használták: „nagyon
látványos", „nehéz", „szép a zenéje", s
valamiképpen zavarba jöttek, amikor a mű
gondolatai felől is mondani szerettek
volna valamit. A megkérdezettek ki-vétel
nélkül emlékeztek Ase halálára, Solvejg
dalára és Grieg zenéjére, csak valahogy az
egészre - nem. A magam múlt-béli
emlékeire támaszkodva, s Lengyel György
Madách színházbeli Peer Gynt-rendezését
felidézve, talán nem túlzott merészség
állítani, hogy a Peer Gynt-előadásokban
gyakran épp az valósul meg legkevésbé,
amit látszólag ki sem lehet kerülni: Peer
személyes drámája. A Madách színházi
előadás után is az az érzés maradt
bennünk, hogy sem a rendező, sem a
címszerepet megformáló Huszti Péter nem
tudta eldönteni, mit is tart végül a
főhősről, s így arról a bölcseleti
problémarendszerről, amelynek végig-
gondolása Ibsent a mű megírására indí-
totta. Pedig egy 1971 novemberében
megjelent interjú, épp e folyóirat hasáb-
jain, azzal kecsegtette a szakmát, hogy
Lengyel György 1965-ös debreceni Peer

Gynt-rendezése után sok mindent megold
majd a Madách Színház színpadán.
Kétségtelen, hogy ért is el eredményeket:
sikerült csökkentenie a műre tapadt
misztikus homályt, s Ase figurájában le-
számolt az „Ase anyó" szereposztási
konvencióval, amely még a Sebestyén
Károly-féle fordításból tapadt makacsul a
műre. Psota Irén már a Madáchban is
megszabadította Ase figuráját a könnyes-
ragacsos érzelmességtől, s nemcsak
életkorban fiatalította meg, hanem a drá-
mában elfoglalt helyét is megváltoztatta.
Ase szánalmas, elhagyott anyából egy
csapásra szellemi rokon lett, szűkre sza-
bott, moccanatlan élete ellenére is világ-
csavargó, önmagát kereső, önmagát tépő,
soha megnyugodni nem tudó, örök fiatal,
aki nemcsak elszenvedi fia világ-és
életéhségét, hanem öntudatlanul fel is
ébreszti azt.

Ennek a változásnak a jelentőségét nem
szabad lebecsülni, de természetesen nem
oldott meg mindent. A művet ezen a
legutóbbi kőszínházi előadáson is „fel-
ették" a részletek, s Peer alakja képtelen
volt olyan szervező-értelmező erővé válni,
amely megakadályozza, hogy az epi-


