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Parasztopera bemutatója 2002 októberében volt,
jelenleg havonta egyszer játssza a társulat, április-
ban lesz a 300. játékalkalom. Az Átrium

Parasztopera Fesztiválja kapcsán Pintér Béla fejtette ki,
miért ez a darab nyitja a Pintér-mûvek színpadi adaptá-
cióinak sorát: kilenc egyformán fontos szereplôje van az
erôs történetnek, melyet feszes szerkezetben tart a zene.
Az újranézés, pláne ha sok idô elteltével történik, a kü-

lönbség keresésére indítja a nézôt. Az egyik fontos kü-
lönbség, hogy az Átriumba került át a produkció (miután
a Trafóban is megfordult néhányszor), mivel a Szkéné
önmagában már nem tudja kiszolgálni a Pintér Béla és
Társulata népszerûségét és repertoárját. Az Átrium mé-
retesebb és szellôsebben berendezett nézôterén a befoga-
dók kétharmada jóval távolabbról nézi a színpadi történé-
seket, mint egykor a Szkéné utolsó sorában ülôk, és itt do-
bogón játszanak. A Szkéné sûrített, kompakt tere
hozzájárult az ellentétek végletekig feszítéséhez (azzal,
hogy az opera formát idézô mû egy picike színpadon ját-
szódott), amihez  ott a bayreuthi függöny idézeteként ható

bordó bársonyfüggöny is hozzájárult. (Az Átriumban a
csendéletszerûen berendezett, enyhén megvilágított szín-
pad látványa fogadja a nézôket). A bombasztikusan ható
ellentétek egy rétege, ami a játszóhely fizikai paramétere-
ibôl következett, elveszett, ám a nézôi reakciók azt mutat-
ják, hogy így is maradt elegendô kraft a produkcióban. A
kis terek elônye, hogy a mimika egészen közelrôl tanul-
mányozható. Talán egyetlen ilyen kép van az elôadásban,
amikor ez (ti. a mimika finom rezdülésének közelrôl való
követése) különbséget jelenthet a befogadók számára: a
prózába váltó szülôk arcára kiülô rémület és döbbenet pil-
lanata. Anno (az általam látott, bemutatóhoz közeli játék-
alkalmon) a prózába való átváltás és az erre adott verbális
reflexió miatt a nézôk többsége harsányan nevetett a jele-
neten és a színpadról kihátráló szülôkön, Tóth József és
Baranyi Szilvia arcjátéka csak kevesek számára írta felül a
jelenet kétségkívül humoros voltát. A mimika és arckife-
jezések más jelenetekben is módosítják az énekbeszéd-
ben elhangzókat, de az iméntitôl eltérôen ezek általában
az egész testtel eljátszott, hosszabb ideig kitartott helyze-
tek (például a „kóboj” arcának „megpaprikázása” kapcsán
tapasztalható általános értetlenség vagy a Mostohatestvér
duzzogva, kelletlenül elôadott tánca örökbefogadásának
felelevenítésekor).  A szereplôk közül egyébként a
Mostohatestvérnek (Enyedi Éva) jut a legtöbb ilyen, a tör-
ténéseket nem-verbális eszközökkel kommentáló jelenet.
Egy másik jelentôs különbség az egykori és mostani elô-

adás között, hogy az Idegen szerepét Deák Tamástól
Friedenthal Zoltán vette át. Friedenthal nagyra nôtt gye-
reknek tûnik cowboyként, a Deák Tamás által játszott fi-
gurából inkább fickós élvetegség és egy leheletnyi kiéltség
sugárzott. Szalontay Tündével elôadott, az egykori légyot-
tot megjelenítô duettjük komikuma szinte szétfeszítette
az elôadást (mint azt Molnár Szabolcs korabeli kritikája
megjegyzi). Szelídebbé vált ez a jelenet és a figura egésze,
de a mûgonddal megkomponált belépô, a flitteres és mé-
retes fallosz (a színházi nevettetés archetipikus eleme), a
zenei idézet elnyûhetetlennek tûnnek.
A hosszú ideig színpadon tartott mûvek esetében kü-

lönbséget jelenthet a késôbbi befogadásban, ha már nem
értjük az egykori célzásokat, vagy új, az alkotók által ere-
detileg nem szándékolt áthallások teremtôdnek (a szín-
háztörténet mindkettôre ismer példát). A sûrítetten meg-
jelenô emberi drámák miatt a Parasztopera esetében
egyik sem jellemzô, talán csak az „A menyasszony dom-
borodik / A magyarság szaporodik” soroknak van konk-
rétabb áthallása 2016 februárjában, mint eredetileg (de
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meglehetôs poénnak tûnt a bemutató idején is, akárcsak
az „Ezért fogy a magyar” sor a Népi Rablétben).  
A jelzett különbségeken túl a színpad keretein belül nin-

csen radikális változás. A szereplôk ugyanolyan profizmus-
sal és dinamizmussal mozognak-táncolnak, mint a kétezres
évek elején, és nem váltak operaénekesekké menet közben
(ez a mûfaji kibillentés részeként kanonizálódott a recepció-
történetben). A Parasztoperát már sokan elemezték, ezért itt
csupán a humor sokrétûségére utalnék. 2016-ban (nemcsak
a játszóhely mérete, hanem a színházi élet átalakulása és a
társulat 2002 óta jelentôsen megnövekedett népszerûsége
miatt) jóval szélesebb réteg van nézôként jelen, mint egykor,
jobban megoszlanak a nézôi reakciók is a különbözô típusú
poénok kapcsán. Ennek legelemibb szintje a káromkodás,
melyet különlegessé tesz, hogy énekbeszédben történik (az
elmúlt évtizedekben a színpadi káromkodás helyi értéke de-
valválódott, az énekbeszéd képes gellert adni neki), valamint
a szexualitás és az alkoholizmus toposzai. Elemeltebb réte-
get képviselnek az elrajzolt figurák és viszonylataik. Mind
Tóth Józsefnek, mind Bencze Sándornak van egy-egy olyan
pillanata, amikor csak állnak, a nézôk egy része mégis nevet
rajtuk (leginkább papucsférj voltukon). Nagy derültséget vál-
tanak ki azok a momentumok, amikor egy apró gesztus
révén a figura valamilyen emberi vonással árnyalódik – pél-
dául hogy a Menyasszony Anyja (Szalontay Tünde) riszálva
járja a négyest, vagy amikor az Anya (Baranyi Szilvia) hety-
kén szembenéz a férjével, aki épp leütni készül ôt a kapával.
Legnagyobb hatást a barokk és népzene egymásba hajlása
éri el, különösen az Állomásfônök (Thuróczy Szabolcs) és az
Idegen kettôse, valamint az operadallamok és a földhözra-
gadt tartalom feszültsége (például a Menyasszony, Nagy-
Abonyi Sarolta nyitó száma vagy Enyedy Éva és Baranyi

Szilvia kettôse zöldségtisztítás közben).
Az irodalmi mûvekkel szemben a színház esetében rit-

kábban adatik meg a lehetôség, hogy több mint tíz év táv-
latából élôben újraolvassunk/nézzünk egy elôadást. Az új-
ranézés során (mivel ismerjük a rendezés fogásait, ma-
gunk pedig változtunk) saját reakcióinkban is
különbségeket figyelhetünk meg. A bemutató óta eltelt ti-
zenhárom évet számomra két fizikai élmény keretezi: a
nevetés okozta rekeszizomgörcs és a borzongás. A poénok
és a bravúros forma ismeretében, harmadszor látva az el-
ôadást, jóval drámaibb és megrázóbb a népdalok ke-
serûsége, ami persze annak is köszönhetô, hogy az elô-
adás szituációt teremt köréjük, emberi történetekbe ágyaz-
za megszólalásukat. Az „Angyal szállt le a házunk tetejére”
kezdetû dalt például a két feleség énekli, ruhateregetés
közben, a nézôk felé fordulva. Praktikus funkciója, hogy a
többi szereplô a színpad félhomályában átöltözik az eskü-
vôre. Megejtô a dal, mivel elôtte markánsan felvázolt képet
kaptunk róla, hogy rosszul mûködô házasságban élô nôk-
rôl van szó, akiket a különbség ellenére (amit mindennél
jobban kifejez a melegítô fölé húzott bekecs és a feszes la-
texruha ellentéte) összeköt boldogtalanságuk.
Ezen nézôi tapasztalat alapján vitatkozni lehet Molnár

Szabolcs egykori kritikájával (igaz, ô nem újranézôként ta-
lálkozott a mûvel), mely a szellemes zenei szerkezetnek
és dramaturgiának szóló elismerés mellett a mû egysíkú-
ságát rótta fel az alkotóknak e lap hasábjain: „Bosszantó
viszont az érzelmek intonációjának egyöntetûsége. Ha
népi, akkor sirató, ha barokk, akkor lamento.”1 Az embe-
ri boldogtalanság és létbevetettség fogalmazódik meg esz-

1 Molnár Szabolcs: Mulatság. Színház, 2003. február, 7.
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szenciálisan a történetben és a felhasznált népdalok szö-
vegeiben (ehhez a népdalok esetében alighanem forrásul
szolgáltak a paraszti társadalom szûkös sorslehetôségei
is, különös tekintettel a párkapcsolatokra).  Az elôadás
végén elhangzó, a címben is idézett dal (a Vôlegény ének-
li) létösszegzésnek hat, és tragikus súllyal tud megszólal-
ni: „Kimentem a hegyre, lenéztem a völgybe, Anyám,
édesanyám, miért szültél meg engem, Szültél volna
követ, De ne magyar gyermeket.”
A darab nem puszta formai elemként (paródia vagy a

posztmodern pastiche részeként) használja a népdalokat
és a néptáncot, hanem olyan kontextust teremt köréjük,
hogy az idôbeli és kulturális távolság ellenére hatni tudja-
nak ránk. Ennek egyik eleme a már említett történetbe és
szituációba ágyazás, a másik a szcenikai montázsok hasz-
nálata. A népzene és az opera, a barokkos tablószerû be-
állítások és a néptánc közötti folyamatos, jó arány- és rit-
musérzékkel való ide-oda kapcsolás ébren tartja a nézô fi-
gyelmét, akárcsak a humor már elemzett rétegei.  A
montázs befogadóra tett hatásával a harmincas évek film-
elmélete kezdett foglalkozni: elsôsorban az ideológiai
meggyôzés céljából akarta kiaknázni. A posztmodern kor

színházában a montázsok használata a színház önmagá-
ra reflektálásának eszközévé válik, a színház különbözô
anyagiságú jelölôinek kidomborítását célozza.2 A
Parasztopera más úton jár. Itt a komplex szcenikai mon-
tázsok, a sûrített jelhasználat elsôsorban a nézôi figyelem
folyamatos fenntartását és a tragikus modalitás megte-
remtését célozza a médiakor embere számára, akinek
megváltozott percepciós szokásai miatt sûrûbb és komp-
lexebb jelhasználatra van szüksége, mint, mondjuk, a
XIX. század emberének volt (de különbség van a néhány
évtizeddel korábbi idôszak és jelenünk között is), és a tra-
gikumhoz is más a viszonya. A történetbe, sorsokba ékelt
népdalok közel kerülnek hozzánk, míg a montázsolás
nélkül (a társadalmi keretek megváltozása miatt) puszta
múzeumi leletként tekintene rájuk a nézôk többsége.     
Peter Brook szerint (Az üres térben ír errôl ) legfeljebb

öt évig él egy elôadás, utána elkopnak a gesztusok, meg-
változik a társadalmi és színházi kontextus. A
Parasztopera nem támasztja alá a kijelentés igazságát. 

Hol? Átrium 
Mi? Darvas Benedek – Pintér Béla: Parasztopera
Kik? Pintér Béla, Baranyi Szilvia, Tóth József, Enyedi Éva, Nagy-
Abonyi Sarolta, Szalontay Tünde, Bencze Sándor, Thuróczy
Szabolcs, Friedenthal Zoltán. 
Zenészek: Darvas Benedek, Nyíri László, Pelva Gábor. Díszlet:
Horgas Péter, Tamás Gábor. Jelmez: Benedek Mari. Dramaturg:
Kovács Krisztina. Rendezô: Pintér Béla.

osszú a története a Nemzeti Színház Gobbi
Hilda Színpadán napjainkban látható Három nô-
vérnek, érdekes lenne, ha valaki, mondjuk, egy

pályakezdô színháztörténész-teatrológus feldolgozná
egyszer ezt a kacskaringós és tanulságos folyamatot. 
Még nem kezdôdött el az elôadás, mikor a színé-

szek már ott járnak-kelnek elôttünk, pakolásznak, ki-
mennek, átszaladnak a színen. Szép lassan belefo-
lyunk a drámába. A tûzvész utáni jelenetben va-
gyunk, elôttünk tárgyak halmaza, vastag farönkök,
ócska könyvespolcok, keresztül-kasul kifeszített szárí-
tókötelek, könyveket, újságlapokat aggattak rájuk.
Jobbra összestószolt, kopott hangszerek, réztrombi-
ták, kürtök, harmonikák stb. Elöl ruháskosarak, szét-
dobált ruhahalmok, s mikor bejön Szûcs Nelli

Natasaként, dudorászva, távoli zongorafutamok köze-
pette, valami orosz dalt énekelgetve, egyszeriben
megteremtôdik elôttünk a régi orosz világ. 
Oldalról, állványokról ósdi reflektorok világítják meg

a teret, s hoznak létre valamiféle virtuális valóságot.
Hátul egy üveglapszer0ség mögött arcok mozognak,
élôképek vagy vetített mozgóképek, nem is látni tisz-
tán. Erôs atmoszféra teremtôdik, illatok, hangok, érze-
tek, déjà vu hangulatok. Ilyen lehet a tûzvész, illetve a
tûzvész utáni állapot, valahol a régi, vidéki
Oroszországban. Vagy a nagy Szovjetunióban. De az is
lehet, hogy Ukrajnában vagyunk; szóval valahol
Keleten, valamikor régen. Vagy nem is olyan régen. 
A színen ismerôs tárgyak tömkelege, a kosarak, a pet-

róleumlámpa, a ruhaszárító kötél, a farönkök. S a sze-

ÚJrAnéZŐ:
pintér, vidnyánSZKy 

Kovács dezső

egy romvilág
emlékképei
v i dn y á n S Z K y  A t t i LA  H á r o M  n Ő v é r e

H
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