
 Amû vé szi új ra hasz no sí tás ko rá ban élünk.1 Ta -
gad ha tat lan, hogy az alap anya gok is mé telt fel -
hasz ná lá sa nem új ke le tû: a le bon tott épü le -

tek kö vei bôl gyak ran újak emel ked tek, a per ga -
men rôl le va kart szö veg he lyé re pe dig új írás ke -
rült. A kor társ mû vé szek szá má ra azon ban – ahogy 
a Wal ter Ben ja min ál tal megidé zett rongy sze dôk -
nek – ér ték ké vált a hul la dék, és nem pusz tán csak 
mint alap anyag, ha nem fel dol go zan dó és meg je le -
ní tés re mél tó prob lé ma ként is.2 Az art of re cyc ling 
vagy a re cyc ling art te hát a sze mét nek, a ka cat nak, 
a lom nak a me ta mor fó zi sát hajt ja vég re, meg sem -
mi sü lés re ítélt, ha szon ta lan ná vált tár gya kat, kiüre -
se dett vagy el hasz ná ló dott dol go kat tölt meg tar -
ta lom mal, mû vé szi ér ték kel, így hoz va lét re egy 
meg le he tô sen sa já tos, al ter na tív tárgy kul tú rát. Azt 
üze ni egy fe lôl, hogy a fo gyasz tói tár sa da lom tag -
jai pa zar lók, hogy a sze mét je len van, kö rül vesz 
ben nün ket, hiá ba sze ret nénk szé gyen kez ve, szem -
le süt ve vagy épp fe jün ket el for dít va, finnyásan el -
men ni mel let te; más fe lôl azt is üze ni, hogy az üres 
új ra tölt he tô, és hogy a pa pír lap má sik ol da la még 
fel hasz nál ha tó. 

A mû vé szi új ra hasz no sí tás ko rá ban élünk – más 
szem pont ból is. Azon ban sem a klasszi ku sok idé -
zé se, sem az in ter tex tu a li tás ön ma gá ban még nem 
tel je sí ti az ilyen tí pu sú re cyc ling fel té te leit. A for -
rá sok, a té mák, a tör té ne tek is mé telt fel hasz ná lá -
sa, köl csön vé te le a mû vé sze tek tör té ne té ben min -
den na pos nak ne vez he tô: szám ta lan fes tô, szám ta -
lan vál to zat ban vit te vá szon ra Krisz tus ke reszt re 
fe szí té sét; és míg Joyce Odüsszeusz bo lyon gá sait 
helyezi át a XX. szá zad ele jé nek Dub lin já ba; ad dig 

Oi di pusz tra gé diá ját Ala in Rob be- Gril let A ra dí rok 
címû re gény ben for mál ja új já. A kor társ al ko tók 
szá mára azon ban a ma gas kul tú ra mel lett a giccs, 
a tö meg kul tú ra ke vés bé ér té kes nek tar tott ele mei 
is adottak. Az ar ti stic re cyc ling ál tal te hát – ahogy 
re cyc ling art ese té ben lát hat tuk – a „sze mét”, a „ka -
cat”, a „lom” me ta mor fó zi sa megy vég be, de a 
„kiüre se dett”, az „el hasz ná ló dott” is új tar ta lom -
mal te lí tôd het. Tehát nem csak ka no ni zá ló dott, 
egy ma ga sabb nor ma ál tal ér té kes nek, megôr zen -
dô nek tar tott ele mek cir ku lá lód hat nak. Az ilyen 
tí pu sú mû vé szi új ra hasz no sí tás azt üze ni egy fe lôl, 
hogy a mû vé szet nem egy sé ges, hogy a tö meg kul -
tú ra élô je len ség, ha tá sai alól nem von hat juk ki 
ma gun kat, hiá ba sze ret nénk szé gyen kez ve, szem -
le süt ve vagy épp fe jün ket el for dít va, finnyásan el -
men ni mel let te; de más fe lôl azt is üze ni, hogy az 
üres új ra tölt he tô, hogy a for ma új tar ta lom be fo -
ga dá sá ra is al kal mas le het. 

Mi is ér ten dô pon to san az ar ti stic re cyc ling, 
vagyis a mû vé szi új ra hasz no sí tás fo gal mán? Pe ter 
Ra bi no witz azt vizs gál ja, hogy egy új iro dal mi al -
ko tás mi lyen mér ték ben épít be fo ga dó já nak elô -
ze tes tu dá sá ra. Az aláb bi le het sé ges vál to za tait kü -
lö ní ti el az új ra hasz no sí tás nak és az új raal ko tás -
nak. A mû vé szi új ra hasz no sí tás Ra bi no witz sze -
rint nem pusz tán csak adap tá ció, átirat, de le het 
egy ko ráb bi mû össze fog la ló vagy elem zô, an nak 
in terp re tá ció ját is ma gá ba fog la ló új raírá sa, va la -
mint an nak hely reiga zí tó felül-, il let ve megerô sí tô 
jel le gû to vábbírá sa is. Né mi fenn tar tá sok mel lett 
ide so rol ha tó még a plá gium is, amely ese té ben in -
kább köl csön zés rôl, szó sze rin ti és be nem val lott 

1 Vö.: Pe ter J. Ra bi no witz: »What’ s He cu ba to Us?« The Au dien ce’ Ex pe rien ce of Li te ra ry Bor ro wing. In. Su san R. Su lei -
man, In ge Cros man (eds.): The Re a der in the Text. Es sa ys on Au dien ce and In terp re ta ti on. Prin ce ton, New Jer sey, Prin ce ton 
Uni ver sity Press, 1980. 241. 

2 Vö.: Wal ter Ben ja min: A má so dik csá szár ság Pá ri zsa Baude laire-nél. In. W. B: An ge lus No vus. Ér te ke zé sek, kí sér le tek, bí rá -
la tok. Bu da pest, Ma gyar He li kon, 1980. 830. ford. Ben ce György.
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„Ope rett a kul túr vá ró ban?” 
Par ti Nagy La jos Ibu sár cí mû szín mû vé nek ol va sa ta  

a mû vé szi új ra hasz no sí tás szem pont já ból



idé zés rôl3 be szél he tünk, és nem tör té nik tény le -
ges új raal ko tás. Lin da Hut che on – Ra bi no witz 
felosz tá sá val össz hang ban – „ar ti stic re cyc ling”-
ként jel lem zi a pa ró diát is,4 hi szen eb ben az eset -
ben sem pusz ta for mai imi tá ció ról van szó, ha nem 
iro ni kus és bí rá ló tá vol ság tar tás ról, a pa ro di zált al -
ko tás új kon tex tus ba he lye zé sé rôl. A pa ró dia ál tal 
le he tô vé vá lik a ha gyo mány egyes ele mei nek új ra -
hasz no sí tá sa, eset le ges új tar ta lom mal va ló meg -
töl té se is. 

Par ti Nagy La jos írás mû vé sze té vel kap cso lat ban 
a kri ti ka szin te min den eset ben megál la pít ja, hogy 
al ko tá sai bô vel ked nek iro ni kus-pa ro disz ti kus 
transz for má ciók ban, a ma gyar köl té szet ha gyo má -
nyá ból ki sza kí tott, ron csolt vagy átala kí tott for má -
ban új szö veg kör nye zet be he lye zett idé ze tek ben. 
Par ti Nagy szí ve sen, nagy kedv vel ját szik el olyan 
tö meg mû fa jok kal, mint az ope rett vagy a fü ze tes 
lány re gény, új kon tex tus ba va ló át he lye zé sük kel 
pe dig épp a „cent rum”, a ma gas kul tú ra vagy iro -
da lom mû kö dé sé rôl raj zol va la mi fé le ké pet. Al ko -
tá sai ban a hét köz na pi, a hi bás, a ron tott, a di let -
táns mû vé szet ként hasz no sul (új ra). Nyil ván va lóan 
sen ki, élô di let táns szer zô nem ír vagy be szél úgy, 
ahogy azt Par ti Nagy meg je le ní ti. Mindezek kel in -
kább a nyelv min den na pi sá gá ra, kiüre se dett for -
du la tai ra, egyes ele mei nek el csé pelt sé gé re mu tat 
rá, azok ra az ál ta lá nos beideg zô dé sek re, ame lyek 
az iro dal mi meg szó la lás mód dal, an nak el várt szín -
vo na lá val, emel ke dett sé gé vel kap cso la to sak. Je len 
elôadás nak nem felada ta az ál lás fog la lás ab ban a 
kér dés ben, hogy Par ti Nagy va jon va la mi fé le nor -
ma vé del mé ben szó lal-e fel, vagy épp a min den na -
pit – an nak mû vé szet be eme lé se ál tal – kí ván ja-e 
egyen jo gú sí ta ni. Nem az eman ci pá ció mel lett ér -
ve lek te hát, pusz tán azt a mó dot kí vá nom kö rül -
jár ni, ahogy Par ti Nagy fel mu tat ja a ba na li tást. 

Az Ibu sár ese té ben a mû vé szi új ra hasz no sí tás 
több he lyütt is tet ten ért he tô. A drá ma két mû vet, 
két szín há zi ha gyo mányt csúsz tat egy más ra: egy, a 
rea liz mus je gyeit ma gán vi se lô Par ti Nagy drá mát, 
Sár bo gár di Jo lán tra gé diá ját, és egy giccs ope ret tet, 
A Bajk hál lóy hu szár men tét, amely nek li bret ti stá ja 
Sár bo gár di Jo lán, aki im már Par ti Nagy La jos „társ -
szer zô je” is. A „nyo mott, rea lis ta tér” és az ope rett -
szín pad egy mást vált ják. 

Par ti Nagy szö ve ge ket oroz Sár bo gár di Jo lán szá -
má ra. A hul lám zó Ba la ton cí mû no vel lás kö tet ben 
még egy má sik mû ked ve lô, egy bi zo nyos Mar tin 
La jos Ta szi ló „ren del ke zett” A für dô zô leány és 
A mon te neg rói vés nôk „szer zôi jo gai val”. Az Ibu sár 
mintegy ön plá gium ként min den fé le jel zés nél kül 
épí ti ma gá ba e szö ve ge ket, s az élet mû más ré szeivel 
is ér tel me zôi vi szonyt ala kít ki. Fe lülír ja pél dául az 
1990-es A test an gya lát, amely – a drá ma ope rett-
be tét jé hez ha son lóan – ugyan csak a Sár bo gár di Jolán 
név hez köt he tô. A két alak egy más sal azon ban nem 
fel cse rél he tô: a re gény bu tács ka író nô je nem azo -
nos a da rab fô sze rep lô jé vel, az ibusári ope rett szer -
zô vel. A név – új ra hasz no sí tá sa ál tal – meg szû nik 
egy sze mély je lö lô jé nek len ni, véd jeggyé vá lik, így 
lesz „Sár bo gár di jo lán” min den, ami di let táns, su -
tán szé pel gô, ful lasz tóan ha bos, ne gé des és bor nírt. 

Az Ibu sár ese té ben a leg szem be tû nôbb új ra hasz -
no sí tá si mód a pa ró dia. A Bajk hál lóy hu szár men te 
cí met vi se lô „há bo rús dal mû” alap szi tuá ció ját al -
ko tó sze rel mi há rom szög a re form ko ri ma gyar drá -
ma  iro dal mat idé zi meg. Igaz, a vég le te kig le bu títva, 
de a köz- és a ma gánér dek prob le ma ti ká ja fe szül 
egy más nak, a tét nem pusz tán csak a sze re lem be -
tel je sü lé se, ha nem a ha za sor sa is. 

Más rész rôl pe dig egy ze nés szín há zi mû fajt, egy 
köz is mert, kö zért he tô és meg le he tô sen köz he lyek -
kel ter helt szín há zi ha gyo mányt hoz já ték ba. Egé -
szen pon to san az ope rett mû fa jáét, amely ma ga is 
a fennál ló po li ti kai rend sza tí rá ja ként és a nagy -
opera pa ró diá ja ként szü le tett meg Pá rizs ban a XIX. 
szá zad má so dik fe lé ben. Prog resszív, for ra dal mi 
vol tát azon ban igen ha mar le vet kôz te. Az el sô ope -
rett nek tar tott Of fen bach mû, az 1858-ban be mu -
ta tott Or pheusz az al vi lág ban egy szer re tük rö zi II I. 
Na pó leon ural ko dá sá nak, il let ve e „kor nak az 
esszen ciá ját” (ahogy Siegf ried Kra cau er fo gal maz), 
és al kot ja új ra, dol goz za át azt a szü zsét, amely egy -
részt az ope ra tör té ne té nek kez de tét is je len ti, más -
részt a ké sôb biek ben is ked velt, gyak ran fel dol go -
zott té ma ma radt. (Gon do lok itt az An ge lo Po li zia -
no ne vé hez köt he tô 1480 kö rül ke let ke zett, az 
opera ôsé nek tar tott Fa bu la d’Or feo cí mû ze nés-bu -
ko li kus já ték ra, vagy az el sô ope rá ra, Mon te ver di 
1607-ben be mu ta tott Or feo cí mû „ze nei re gé jé re”. 
De em lít he tem a leg nép sze rûbb nek tar tott Gluck 

3 „be nem val lott, de […] szó sze rin ti köl csön zés” Vö.: Gé rard Ge net te: Transz tex tu a li tás. He li kon, 1996./1–2. 83. ford. 
Burján Mó ni ka. 

4 Vö. Lin da Hut che on: A The o ry of Pa ro dy. The The a chings of Twen tieth- Cen tu ry Art Forms. New York and Lon don, Me thu -
en, 1984. 15.
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ope rát is, az 1765-ben szer zett Or feusz és Eu ri di két, 
vagy Jo seph Haydn 1791-ben utol só ope rá ja ként 
írt mû vét, az Or feusz és Eu rü di ké, avagy a fi lo zó fus 
lel két, ame lyet a 2009-es Bu da pes ti Ta va szi Fesz ti -
vá lon mu ta tott be a Ma gyar Ál la mi Ope ra ház Zsótér 
Sán dor ren de zé sé ben.) 

Az el sô ope rett te hát mí tosz pa ró diá nak is te kint -
he tô. A li bret ti sta Ha lé vy há zas sá gi ko mé diá vá, 
szati ri kus tár sa dal mi kép pé sze lí dí ti a tra gé diát. Of -
fen bach ha son ló kép pen for gat ja fel a ze ne tör té neti 
tra dí ciót: az ope ra se ria esz köz tá rá ból vett ele meket 
úgy hang sze re li át, hogy azok iro ni kus-pa ro disz ti -
kus fel han got kap ja nak. 

A pá ri zsi val szem ben a bé csi ope rett sa já to san 
kö zép- eu ró pai, mo nar chia be li kép zôd mény, ke -
vés bé sza ti ri kus vagy fa nyar, sok kal in kább édes-
áb rán dos és fel tét le nül apo li ti kus. Ahogy Csá ky 
Mó ric fo gal maz Az ope rett ideo ló giá ja és a bé csi mo -
dern ség cí mû kul túr tör té ne ti mo no gráfiájá ban: az 
ope rett „a vá ro si né pes ség szé les ré te gei nek egyik 
leg ked vel tebb szó ra ko zá si for má ja volt” a szá zad -
elôn.5 Alap kri té riu ma a kö zön ség igé nyei nek kielé -
gí té se – to vább ra is Csá kyt idéz ve –:„több nyi re 
olyan té má kat jár tak kö rül, ame lyek meg fe lel tek e 
tár sa dal mi ré teg íz lé sé nek, kí ván sá gai nak és vá gyai -
nak, és ame lyek tük röz ni tud ták és egyút tal vi dám -
má, szó ra koz ta tó vá, mu lat sá gos sá, sôt sza ti ri kus-
szar kasz ti kus sá tor zí tot ták min den na pi gond jai kat 
és nyo mo rú sá gu kat”.6 Mindez az Ibu sár ese té ben 
is tel je sül, hi szen Jo lán „el má vadt” éle tét sa ját ope -
rett je ál tal kom pen zál ja, ma gán éle té nek csor báit 
Amá lia és Ri chárd sze rel mé vel kö szö rü li ki, aho -
gyan iro dal mi si ker te len sé geiért is bosszút áll, amikor 
a mû veit visszauta sí tó Ma gyar Bol dog nyom da gé -
pét a hu szár ka pi tány „a nép ne vé ben le fog lal ja”. 

A pes ti ope rett (an nak pá ri zsi vagy bé csi vál to -
za tá val szem ben) a nép szín mû ha gyo má nyá ban 
gyö ke re zik, amely kü lö nö sen a sza bad ság harc le -
ve ré sét kö ve tô dik ta tó ri kus idô szak ban volt nép -
sze rû, hi szen a nem ze ti jel leg megôr zé sét és a nem -
ze ti tu dat ápo lá sát te kin tet te leg fôbb cél já nak. Az 
ope rett hez ha son lóan a nép szín mû vet is drá mai 
cse lek mény szö vés és ti pi kus ala kok sze re pel te té se 
jel lem zi, gya ko riak vol tak a ze nés és a tánc be té tek, 
alap szi tuá ció ja pe dig gyak ran Pe tôfi Sán dor Já nos 
vi té zé nek el sô éne kei re nyú lik vissza. Tu laj don kép -

pen Sár bo gár di Jo lán is ezt a ré gi szü zsét al kal mazza 
ma ga sabb tár sa dal mi kör be emel ve. A szín hely nem 
a pa tak part ja lesz, ha nem a fô her ce gi pa lo ta kertje, 
Ku ko ri ca Jan csi nyal ka hu szár ka pi tánnyá avan zsál, 
Ilus ka pe dig a fô her ceg gyám leá nyá vá, és sze rel -
mük be tel je sü lé sé nek út já ba ter mé sze te sen a gyám -
aty ja ugyanúgy aka dály ként áll, mint ahogy ko ráb -
ban a Mos to ha. S per sze a hap py en ding is meg va -
ló sul. A hu szár-fi gu ra „kar rier je” is a nép szín mûvek 
ha tá sá ra kezd felível ni, ál ta luk vá lik a ma gyar ság 
jel ké pé vé, a ké sôb biek ben egy va la mi re va ló ope -
rett sem le het meg nél kü le. 

A Bajk hál lóy hu szár men te sze rep lôi ti pi ku sak eb -
bôl a szem pont ból: bon vi ván ja a nyal ka hu szár ka -
pi tány, Bajk hál lóy Ri chárd ne ve és fi gu rá ja Jó kai 
Mór hô sét, Ba rad lay Ri chár dot jut tat hat ja a né zô-
ol va só eszé be, Amá lia ár tat lan és naiv – ahogy az 
el vár ha tó, Tal pig hy pe dig olyan, mint a Mág nás 
Mis ka raccso ló gróf jai.7 

Az Ibu sár mû fa ji meg ha tá ro zá sa, mi sze rint husze -
rett, a Par ti Nagy ra oly jel lem zô já té kos neo lo giz -
mu sok egyi ke. Pa ra tex tus ként az ope rett fent jel -
lem zett, sa já to san ma gyar mû fa já ra en ged kö vet -
kez tet ni: Amá lia nya kát pi ros-fe hér-zöld toll boa 
öle li kö rül, Bajk hál lóy hu szár ka pi tány a csa ta szü -
ne té ben „ôsi moz du la tok kal sza lon náz ni kezd”. 

A nép szín mû vek lel ke a ze ne, pon to sab ban az 
úgy ne ve zett ma gyar nó ta, amely az új stí lu sú nép -
dal, a ver bun kos, a tánc ze ne és a vá ro si ci gány zene 
sa já tos egy ve le ge. Az ope rett ze nei gyö ke rei te hát 
egy fe lôl ide, a XIX. szá zad ma gya ros-ci gá nyos zené -
jé re ve zet he tôek vissza, más fe lôl vi szont me rí tett a 
kor szin te min den ze nei tö meg mû fa já ból a val certól 
az in du lón át a san zo nig. Az ek lek ti kus sá got Darvasi 
Lász ló nak a da rab hoz kom po nált ze né je is fo kozza. 

A dal szö ve gek is ha son ló stí lus be li ke ve re dést 
mu tat nak. Bajk hál lóy Ri chard ál-né pies be lé pô je 
Pe tôfit idé zi meg, a „[k]ívül-be lül ba ju szos” Isten -
se git sy „áriá ja” is a Megy a ju hász sza má ron cí mû 
ver set hív ja elô. A hu szá rok da lai kü lön bö zô 48-as 
to bor zók és a Kos suth-nó ta átira tai. De a Szó zat ból 
– mint a ma gyar nem ze ti iden ti tás alap szö veg bôl – 
is ke rül nek át egy sé gek. Mindezek mel lett jel leg -
ze tes ope ret tes for du la tok is so ra koz nak: „szí vem 
oly ne héz”, „prompt”, „meg lát ni és meg sze ret ni”, a 
kü lön bö zô köz be ve tett fel kiál tá sok úgy, mint „uj -

5 Csá ky Mó ric: Az ope rett ideo ló giá ja és a bé csi mo dern ség. Kul túr tör té ne ti ta nul mány az oszt rák iden ti tás ról. Bu da pest, Eu ró pa 
Könyv kiadó, 1999. 7. 

6 I. m. 32. 
7 Bé kef fy Ist ván és Ei se mann Mi hály ope rett je.
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jé”, vagy az „ej nye az ál dó ja”. A há bo rús dal mû pró -
zá já ba oly kor pe dig slá ge rek so rai ve gyül nek: „mi -
kor össze csen dül két po hár” – idé zi meg Sár bo gár -
di Jolán a ré gi idôk köz ked velt da lát. 

Az Ibu sár azon ban te kint he tô konk rét mû vek 
sa já tos átira tá nak is. A Bajk hál lóy hu szár men te ope -
rett vi lá ga Ka csóh Pong rác Já nos vi téz cí mû dal já té -
kát imi tál ja és ka ri kí roz za.8 A két mû kö zött egyér -
tel mû és nyílt az in ter tex tu á lis kap cso lat: a hu szár -
ka pi tány „sza kasz tott [olyan], mint egy mar ci pán 
Já nos vi téz”, Lé o pold „mint a Já nos vi téz ben a fran -
cia ki rály”, Var gá nyai Gusz ti (az ibu sá ri ál lo más fô -
nök) pe dig „Csó ko lom a kis ka csó pon grá co dat” 
erôl te tett szó já té ká val üd vöz li a vas utas kö rök ben 
ope rett-szer zô ként el hí re sült Jo lánt. 

Ha son ló kép pen idé zi meg és tor zít ja el Husz ka 
Je nô Má ria fô had nagy cí mû ro man ti kus nagyope -
rett jét, mely ben a kény szer há zas ság elôl me ne külô 
Leb stück Má ria az 1848-as ese mé nyek for ra dal mi 
he vé ben nem ze tôr ru hát ölt, és fér fi ként szol gál a 
se reg ben – oly si ke re sen, hogy vé gül al had na gyi 

ran got is kap. Fe let te sé vel, Jan csó had naggyal eleinte 
igen sok a konflik tu sa, a fér fi nak azon ban meg tet -
szik a „zsön ge kis le gény” (az idé zet Par ti Nagy tól 
szár ma zik), és vé gül egy más ra ta lál nak. 

Elôadá som ban a mû vé szi új ra hasz no sí tás gaz -
da gabb szem pont já ból tör té nô ol va sat ra tet tem ja -
vas la tot. A pa ro disz ti kus ság szem elôtt tar tá sa mel -
lett mu tat tam rá az átírás, a fe lülírás vagy a to -
vábbírás mó do za tai ra. Az Ibu sár ese té ben megidé -
zett szín há zi ha gyo má nyok (vagyis a rea liz mus és 
az ope rett) for ma nyel ve elavult, kiüre se dett. Aho -
gyan a nép szín mû vagy a ma gyar nó ta is ér dek te -
len és a ma gas kul tú ra szem pont já ból ér ték te len, 
por lep te és ab szo lút a mar gón el he lyez ke dô mû fa -
jok. Az új ra hasz no sí tás te hát si ke re sen megy vég -
be, hi szen fi gye lem irá nyul ne ve zett tö meg kul tu -
rá lis je len sé gek re. Ugyanak kor a kiüre se dett for -
má kat ké pes új tar ta lom mal is meg töl te ni: az iro -
ni kus tá vol ság tar tás, a pa ró dia ál tal az iro da lom ról, 
a szín ház mû vé szet rôl al kot vé le ményt, s fo gal maz 
meg eset le ge sen bí rá la tot is.

8 Igaz, e mû sem men tes a pa ro disz ti kus vo ná sok tól. Ehe lyütt pusz tán egyet len pél dát em lí te nék. A dal já ték ko ra be li kö -
zön sé gé nek nagy ré sze a fran cia ki rály sza ti ri kus fi gu rá já ban az idôs, és meg le he tô sen ke vés had ve zé ri si ker rel büsz kél -
ke dô Fe renc Jó zse fet is mer het te fel.
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