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LEGYÜNK ÔSZINTÉK!
Kedves pedagógus kollégák, kedves diákok!

A Magyar Állami Operaház nekünk persze mindent jelent, de talán  
Önöknek/Nektek is sokat – és sokfélét. 

Jelent operát és balettet, sőt időnként kamaraoperát és operai igénnyel írott 
nagyoperettet, daljátékot is.
Jelent végpontokat is: nemcsak hosszú XIX. századot, de barokkot és kortárs művészetet is.
Jelent magyar szerzőket, ám a világ nemzetek felett álló géniuszainak műveit is.
Jelent történetmesélős képeskönyvet, de örök tanulságokat a mába vagy a sejtett jövőbe 
helyező produkciókat is.
Jelenti csak néhány szereplő drámáját vagy kacagó örömét, és jelentheti százötven művész 
színpadi jelenlétét is.
Jelent kottahíven őrzött autentikus előadást, de jelent a konzsenialitás jegyében 
átdolgozott műveket is.
Jelenti a magyar történelem egyes fordulópontjait, ám jelent más mitológiákat is.
Jelent realitást, jelenti a való élet igazát, de a fantázia világába is könnyen elragadhat.
Jelent szándékkal tömörített, kihagyásokkal szerkesztett estéket, ám az időfolyammal 
operáló hosszú mű is lehet opera.
Jelenthet tarka és szürke vagy csak fehér előadást is: mert összművészetről van szó.
Az opera mindent használ, minden érzékszervre hat. Az opera zene és mozgás, ének 
és szöveg, vers és próza, balett és tánc, színművészet és pantomim, szóló és együttes, 

vidám és szomorú, profán és szakrális, képző- és iparművészet, színpad-technológia és 
világításvarázs. Video- és építőművészet, de még cirkusz és sport is. Ezért kell megismerni 
ezer arca közül minél többet.

Az „opera” nem csak opera és balett, nem csak szemléltető eszköz, kötelező kűr. Igazán 
őszintén azt szoktam mondani: az Opera nem Bánk bán- vagy Diótörő-automata! Ugyanis 
az opera ennél sokkal nagyobb kaland. Az opera a színházak színháza, az egyetemes 
emberi kultúra legösszetettebb, négyszáz éve mindent magába fogadó, kaleidoszkóp-
szerűen változó művészi kalandja. Aki kihagyja, annak számára hiába gyűjtöttek kincseket 
az elődök.

Jöjjenek, jöjjetek, kalandozó élményvadászok!

Ókovács Szilveszter
főigazgató

Az OperaKalandról

A Magyar Állami Operaház kötelességének tekinti, hogy az opera és a balett különleges 
műfaját a fiatalok számára is elérhetővé, megközelíthetővé tegye.
Idén ünnepli 6. születésnapját Magyarország legnagyobb szabású oktatási programja: 
2013 májusa óta fut az OperaKaland, amelyben eddig több mint 260 település, közel 800 
intézmény és mintegy 260.000 diák vett részt. A korábbi években évadonként két előadás-
sorozatot tekinthettek meg a diákok és kísérőik az Erkel Színházban többek közt olyan 
nagysikerű produkciókkal, mint a West Side Story, a Szöktetés a szerájból, a Bohémélet 2.0, 
a Bánk bán és a Figaro 2.0. A programsorozat történetében a tavalyi szezonban a fiatalok 
nemcsak opera-, hanem balettelőadást, mégpedig a Total Dance című balettestet is 
láthatták.
Ezúttal Kodály Zoltán Háry János című daljátékához fűződő OperaKalandot ajánljuk 
a diákok és kísérőik figyelmébe. Az opera-előadás megtekintése mellett a résztvevők 
számára ismét nyitva állnak a közgyűjtemények kapui is, hogy a tanulók sokrétű kulturális 
kirándulás keretében gazdagodhassanak életre szóló élményekkel.

Kalandra fel!
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Daljáték két részben, magyar nyelven, magyar és angol felirattal

Szövegkönyv    PAULINI BÉLA, HARSÁNYI ZSOLT
Rendező    VIDNYÁNSZKY ATTILA
Díszlettervező    OLEKSZANDR BILOZUB
Jelmeztervező    BIANCA IMELDA JEREMIAS
Dramaturg    SZÁSZ ZSOLT
Koreográfus    GEMZA PÉTER
A gyermekkar vezetője    HAJZER NIKOLETT
Karigazgató    CSIKI GÁBOR

Közreműködik a Magyar Nemzeti Balett.

HÁRY JÁNOS  
KIS HÁRY
ÖREG HÁRY  

ÖRZSE  

FERENC CSÁSZÁR / BÍRÓ URAM  

A CSÁSZÁRNÉ   
NAPÓLEON / ÁBRAHÁM, KORCSMÁROS  
MÁRIA LUJZA, NAPÓLEON FELESÉGE   
EBELASZTIN BÁRÓ   
ÖREG MARCI, KOCSIS  

KRUCIFIX GENERÁLIS   
MAGYAR SILBAK   
BURKUS SILBAK   
DEÁK  

Az előadás a Magyar Állami Operaház és
a debreceni Csokonai Színház közös produkciója.

Kodály Zoltán

Háry János

Bátki Fazekas Zoltán – Fotó: Csibi SzilviaGál Erika, Haja Zsolt – Fotó: Pályi Zsófia

Dékán Jenő, Schöck Atala, Cseh Antal, Várhelyi Éva, Hábetler András, Váradi Zita és a Magyar Nemzeti Táncegyüttes – Fotó: Csibi Szilvia

A Magyar Nemzeti Táncegyüttes – Fotó: Pályi Zsófia



A Háry Jánosról

A Háry János története Garay János (1812–1853), a reformkor egyik legismertebb szerzőjének 
humoros, könnyed költeményében, Az obsitosban gyökerezik. Hogy Háry János valós 
személy volt-e, az kétséges, de az biztos, hogy Garay egy embertípust ábrázol, a 
nagyotmondót, a karikatúra pengeéles hitelességével.

Paulini Béla és Harsányi Zsolt eredetileg a Nemzeti Színház számára készített volna 
Az obsitosból népszínművet Lavotta Rezső kísérőzenéjével. Paulini Béla (1881–1945) 
kabarészerző, újságíró alakította ki a cselekményt. Harsányi Zsolt (1887–1943) – akinek 
nevéhez többek közt a Figaro házassága és a Don Giovanni magyar fordítása is fűződik – 
a párbeszédeket szedte versbe.

1926. október 16-án mutatták be a Háryt. A helyszín a Nemzeti Színház helyett az Operaház 
lett, Lavotta Rezső helyett pedig Kodály Zoltán írta a zenét. A mű az idők folyamán egyre 
bővült, az Intermezzót például utólag, külön kérésre komponálta meg Kodály. A darab 
legelején elhangzó „Sej, Nagyabonyban” kezdetű népdal egyszólamú megszólaltatásának 
nyoma sincs az eredeti partitúrában, a színházi folklórnak, a hagyománynak köszönhetően 
vált a darab szerves részévé.

Kodály így vallott művéről: „Mihelyt Háry megszólal, »kezdődik a mese«. – Ez a kulcsa a 
darab Háryjának, akiben Garay elmúlhatatlan obsitosa is megvan, de több annál. […] 
Nem hazudik: mesét teremt, költő. Amit elmond, sohasem történt meg, de ő átélte, tehát 
igazabb a valóságnál. Zenében is ilyesvalami kellett a darabhoz, nem tudom, mennyire 
sikerült. De tudom, hogy jók a szereplők dalai. Egytől egyig a néphagyományból valók, 
egy-két órai utazás árán ma is hallhatók falun. Minden egyéni líránál alkalmasabbak 
arra, hogy „lírai hitel” erejével hassanak a szereplők ajkán. Gyöngyszemek, csak a 
foglalatuk enyém. Igyekeztem, hogy méltó legyen hozzájuk.”

Breuer János: Kodály-kalauz (Budapest, 1982) felhasználásával 

Cselekmény

Előjáték
A nagyabonyi csárdában gyülekeznek a törzsvendégek. A bíró, a deák és néhány gazda ül 
egy-egy pohárka bor mellett, és hallgatja az öreg obsitos, Háry János meséit.  
Háry történeteit sokan kétkedve fogadják.

I. kaland
Háry a burkus–muszka határon őrséget áll. A burkus silbak [őr] senkit nem bocsát át a 
muszka oldalról, még Ferenc császár leányát és kíséretét, közöttük Ebelasztin lovagot meg a 
császári hintót hajtó Marci kocsist sem. Háry a bent tartózkodó magyar vendégekkel együtt 
áttolja az őrházat az osztrák területre.

II. kaland
A bécsi Burg udvarában Háry megfékezi a császári ménes legféktelenebb paripáját, Lucifert. 
Jutalmul violát kap Mária Lujzától. Ebelasztin lovag féltékenységében, élve Napóleontól 
kapott felhatalmazásával, átadja az osztrákoknak a francia császár hadüzenetét.

III. kaland
Majland [Milánó] vára alatt huszárok táboroznak. Napóleon támad, serege Háry egyetlen 
intésére elesik, Napóleon maga fogságba kerül. Megérkezik Mária Lujza, aki látva a 
helyzetet, Napóleontól el akar válni, helyette Háryt óhajtja férjéül. Örzse is ott terem, nem 
engedi választottját. Mária Lujza azonban azzal fenyegetőzik, hogy leveti magát a „nixbe”.

IV. kaland
A bécsi udvarban Háry és Mária Lujza esküvőjére készülnek. Az idős Ferenc császár 
örömmel bízná lányát és birodalmát a vitéz Háryra. De Hárynak nem kell Mária Lujza keze, 
sem a hercegi cím. Örzsével együtt visszatér szülőfalujába, Nagyabonyba.

Utójáték
A nagyabonyi csárdában Háry a mese végére ér, miszerint a szerelmesek otthon lagzit 
csaptak, és boldogan éltek. Sok év után sajnos szegény Örzse meghalt, így nincs, aki a 
mesék igaz voltát tanúsíthatná.

Cseh Antal, Váradi Zita, Szalma Tamás, Várhelyi Éva és az Operaház Gyerekkara – Fotó: Nagy Attila

Haja Zsolt és a Magyar Nemzeti Táncegyüttes – Fotó: Pályi Zsófia
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Támogatók:

Schöck Atala, Dékán Jenő, Várhelyi Éva, Hábetler András, Cseh Antal és az Operaház Férfikara – Fotó: Csibi Szilvia


