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Darvas Benedek – Pintér Béla

recycled songs / paraszt opera egy részben
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Darvas Benedek – Pintér Béla

recycled songs / paraszt opera egy részben

A Parasztoperában egy balladisztikus történetet dolgoztunk fel opera formá-
ban. Zenéjének alapja az erdélyi magyar népdalok, a barokk és a rock bi-
zarr, mégis homogén elegye. A történet talán sokak számára ismerôs lesz.
Nekem a nagymamám úgy mesélte, hogy Szabadszállás környéki embe-
rekkel történt ez meg nagyon régen. Bocsássák meg nekem, ha egyelôre
csak annyit árulok el belôle, hogy lesz benne néhány boldogtalan sorsú em-
ber, szenvedély, humor, vérfertôzés és gyilkosság.

Pintér Béla
Ezúttal, a Darvas Benedek zeneszerzôvel közösen létrehozott Parasztope-
rában Pintér már radikális mûfajmódosítást is vállal: operaformában mutat-
ja meg azokat a sajátos, minden ember számára ismert és megszokott,
mégis fantasztikus és hátborzongató életjelenségeket, melyek színházmû-

vészetének legmélyebb alapjait képezik, ilyenformán a népballa-
dákra és a görög tragédiákra egyaránt jellemzô, absztrakttá

redukált tisztaságnak úgy feszül neki a mûvi keretek közé
szorított, onnan kitörni vágyó, barokkos szenvedély,
hogy egyszerre látunk és érzünk, kívül és belül va-
gyunk ezen az ismerôs-ismeretlen világon mindaddig,
míg ez a kegyetlen játékosság mindannyiunkat az ôrü-
letig el nem varázsol.

Csergôffy Judit
A mû felépítése jellegzetesen operai: nyitánnyal, recita-

tivókkal, kórussal, duettekkel, szólókkal. Különlegessé-
ge, hogy a zenében népdalok, folklórmotívumok kevered-

nek barokkos kadenciákkal, sôt popzenei elemekkel. A jól
mûködô zenei egyveleget a dialógusokban leleményes
humor fûszerezi. Ez éles ellentétben áll az elhangzó
népdalok – a cselekményhez és a szereplôk lelkiálla-
potához szorosan kapcsolódó – egyszerû virágnyel-
vével, keserû-bús szövegeivel. Az elôadás pedig
olyan, akár egy szépséges népballada: egyszerû, sû-
rû, titokzatos és szomorú.

Kelemen Orsolya


