
ecskeméttôl fizikailag sincs túl messze
Nagyabony, a falu, ahol Háry János

született, felnôtt, s amelynek kocsmájában
mesélgetett ifjúkori hôstetteirôl. Kecskemét
pedig a szerzô, Kodály városa. A mû eljátszá-
sát tehát akár kötelezô penzumnak is gondol-
hatnánk. Abból, hogy Bodolay Géza, a (szin-
tén helybéli nagyságról elnevezett) Katona
József Színház direktora a színpadra állítást
Juronics Tamásra bízta, arra következtethe-
tünk, hogy a feladatot sokkal inkább mûvészi
kérdésnek tekintette.

A Szegedi Kortárs Balett vezetôje nép-
tánc szakon végzett egykor a Balettintézet-
ben, sokan gondolhatták, hogy majd jól el-
boldogul a népi romantikával. Egy kis csár-
dás, egy kis pityke, a történet meg amúgy
sem túl bonyolult. Juronics azonban for-
dítva fogta föl a dolgot: abból indult ki,
hogy ez a világ éppen hogy távol áll tôle.
A megoldást maga a zeneszerzô kínálta.
Amikor Peter Brookot megkérdezték, hon-
nan vette Shakespeare-koncepcióját, ô állí-
tólag azt válaszolta: elolvastam a mûveit.
Nos, Juronics Háryját végignézve az em-
bernek az az érzése támad, mintha eddig
még senki nem hallgatta volna meg alapo-
san Kodály mûvét. Beleértve a nézôt ma-
gát, aki elámul, hogyan hallgathatta eled-
dig mindezt kedélyes tánczene meg kedves
népdalok füzére gyanánt.

A történet lényege egy öreg, kiszolgált
katona meséje, aki ôsz fejjel a kocsmában
regéli ifjúkora hôstetteit – ezt jól tudtuk
eddig is. Csakhogy ha tárgyilagosan meg-
füleljük az ezt megfestô muzsikát, az emlé-
kezés korántsem kedélyes, sokkal inkább
keserû, a zene pedig nem elringat, hanem
fölzaklat.

Juronics Székely László díszlettervezôvel
három részre osztja a színpadot. Elöl, az
árok szélén kezdôdik a mese, az a földdel
borított csík a „szegény derék, magyar
nép” szintje. Hátul a rivaldával párhuza-
mosan emelvény húzódik, itt jelenik meg
az uralkodó osztály, királyok, hercegek
grófok (a naplopókat és a burzsoákat az
elôadás mellôzi). S ide emelkedik föl hoz-
zájuk Háry s kísérôjeként Örzse. A két
szintet emelkedô köti össze. Az említett
népet a Szegedi Kortárs Balett táncosai

jelenítik meg, piszkosfehér, kortalan ruhákban. Néhány micisapka s ballonkabát legin-
kább 5́6-ot idézné, ám az öltözék kellôképpen kortalan ahhoz, hogy összes elvetélt forra-
dalmunk, elveszett háborúnk legénységét és leányait lássuk bennük. Az uralkodó osztály
fehéret hord, ez a hatalom színe, közöttük szinte virít az ifjú, éneklô Háry piros dolmánya
és Örzse magyaros színekben, hímzésekben pompázó alakja. Földi Andrea ezenkívül csak
egyetlen színt használ: az idôrôl idôre megjelenô katonák sötét bôrcsizmákban és zöld
köpenyben tartják féken az elkalandozó szabadságvágyat. Nyilvánvaló, hogy ezúttal
elhangzik a daljáték mindig mellôzött tízperces nyitánya, hisz rendelkezésre áll egy
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kitûnô táncostársulat, a rendezô pedig ko-
reográfus. Ám hamar kiderül, hogy nem
látványos betétrôl van csupán szó, Juro-
nics már az elôzenében leszögezi, mit is
gondol a darabról. Táncosai többször is
megostromolják az emelkedôt, de mindig
visszacsúsznak a földre.

Az öreg Háry végig a színpadon van, ifjú,
piros dolmányos huszár-önmagával föl-
váltva meséli nekünk a történetet, de soha-
sem énekel. Juronicsnál a mese sem nem
kedélyes, sem nem fölszabadító. Háry em-
lékezetének szárnyalását mindvégig ön-
ámításnak hallja, és könyörtelenül elénk
teszi a tragédiákat, ahová ez vezetett. Az
Intermezzo elkeseredett tánc, a géppiszto-
lyos öreg Háry próbál lelket önteni az elcsi-
gázott harcosokba, ám akit talpra állít, ha-
marosan holtan rogy össze. Ezután hô-
sünk fölkapaszkodik az emelvényre, és
csujjogatva buzdítja harcra az elcsüggedte-
ket. Gesztusa színpadias és álságos, idézô-
jelbe teszi a hôsiességet, amire buzdítana. 

A háború könyörtelen kritikája a Tobor-
zóban teljesedik ki. Hallgatjuk a fúvósok
hisztérikus akkordjait, és kényszerûen bó-
lintunk, ahogy az öreg Háry tizenéves gye-
rekek kezébe erôlteti a géppisztolyt. A nagy
francia forradalom gyerekhôsei-áldozatai,
a Hitlerjugend vagy az 5́6-os srácok –
mind borzongató emlék. A haláltánc
csúcspontjaként az öreg Háry a fiatal há-
tán lovacskázik bele a csatába, fején altere-
gójának piros huszárcsákója. Miközben
lent a véres csata folyik, fönt Napóleon ke-
délyesen kezet ráz Ferenc császárral. A ha-
talmasságok nem piszkolják be a kezüket,
nem kockáztatják életüket, a vérfolyam fö-
lött egyezséget kötnek. Szegedi Zsolt ifjú

Háryjának és Sirkó László öreg obsitosának ugyanaz a legfôbb erénye: úgy tûnik, mintha
nem is „alakítanának”. Szegedi az aggályok nélküli, belevaló ifjú hôst hozza, Sirkóról pe-
dig egyik pillanatban se lehet eldönteni, hogy komolyan elhiszi-e, amit mesél, vagy csak
vigasznak szánja történetét. Tóth Juditnak egyszerûbb a dolga, hisz Örzse nem az értel-
mezés „tûzvonalában” mozog, csupán a hû mátkát kell hoznia, aki kiválasztott emberét
akár a világ végére is követi.

Fekete Tibor (Ferenc császár) ugyanúgy kedélyes, barátságos, gyengekezû uralkodónak
tûnik, mint Kiss Jenô (Napóleon). Misura Zsuzsa pompás nagymamaforma komikát for-
mál a császárnéból, aki a bécsi harangjáték alatt buzgón próbálja megtanulni a furfangos
magyar huszártól a varázsfôzet receptjét, amelynek legfôbb alapanyaga egy éppen hétéves
gyík. Ám attól, hogy uralkodóink ártalmatlannak, sôt idônként ütôdöttnek tûnnek, maga
az elnyomás ténye még nem lesz elfogadhatóbb.

Juronics Almási-Tóth András dramaturggal közösen Kodály zenéjébôl leginkább a
disszonanciát hallotta ki, s a magyarság legfontosabb sorskérdéseirôl beszél. Elbukott
forradalmainkról, amikor a felkelôk képeit másnap lemossák a házak faláról, és vesztes
háborúinkról, ahol mindig vitéznek képzeltük magunkat. Marci bácsi, a császári kocsis
visszakapja magyar gúnyáját, de a buggyos gatyában borzasztóan néz ki. Nincs boldog
múlt, ahová visszavonulhatnánk. Kíméletlenül azt mondja, hogy nem lehet a mesékbe
menekülni, az illúziókergetés nemcsak céltalan, de veszélyes is, és idônként iszonyú áldo-
zatokat követel.

Kodály és Bartók a XX. század elején a cigányzene és a sírva vigadós magyar nóták ellen
fogalmazták meg a maguk zenéjét, ezektôl fordultak a népdalok világához, a tiszta forrás-
hoz. Furcsa fintor, hogy Kodály daljátéka is egyfajta nemzeti romantikus színházi hagyo-
mány áldozata lett. (Bartókot sose fenyegette efféle veszély, az ô szigorú zenéje nem tûri
az efféle színpadi értelmezést.) Juronics kecskeméti Háry Jánosa most megszabadítja a
mûvet a rárakódott máztól. Enélkül az alkotás az egyik legérdekesebb magyar sorsdrámá-
nak – tetszik. Sose szerettem a Háryt, a népdalfüzért tiszteletre méltó, haszontalan mû-
nek tartottam, amely nem mond nekem semmi érdekeset. Most úgy tûnik, mintha nem
Kodály, hanem korábbi színpadra állítói volnának ebben ludasak.

KODÁLY ZOLTÁN – PAULINI BÉLA – HARSÁNYI ZSOLT: 
HÁRY JÁNOS (Katona József Színház, Kecskemét)

VEZÉNYEL: Selmeczi György és Gerhát László. DÍSZLET: Székely László. JELMEZ: Földi Andrea.
RENDEZÔ-KOREOGRÁFUS: Juronics Tamás.
JÁTSSZÁK: Sirkó László, Szegedi Csaba, Szolnoki Apollónia/Tóth Judit, Fekete Tibor, Misura
Zsuzsa, Kiss Jenô, Bucsi Annamária/Csereklyei Andrea, Vitéz László, Pál Attila, Széplaky
Géza, Kertész Richárd, Vida Gábor, Kiss Balázs; a Szegedi Kortárs Balett: Bartha Dóra, Mar-
kovics Ágnes, Palmann Kitti, Hajdú Mária, Fehér Laura, Szarvas Krisztina, Kalmár Attila, Tar-
navölgyi Zoltán, Fekete Zoltán, Finta Gábor, Haller János.
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