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SZÍNDARAB KERÜLETÜNKRŐL – ÉS MÁS KOMASÁGOK

Szép karácsonyi – pontosab-
ban adventi – ajándékot kap-
tak a kerület lakói. December 
4-én és 11-én ingyenes musi-
cal el adást tekinthettünk meg 
a Boldog Salkaházi Sára temp-
lomban, melyhez még szintén 
térítésmentes, szolid vendéglá-
tás is járult, Þ nom fahéjas tea és 
forraltbor formájában.

Bár mára ezek a fogalmak kezde-
nek kissé összemosódni, átmene-
tet, s t szinonimát képezni, a Ró-
zsalány inkább újszer  opera, mint 
musical. A téma, a szép, példaérté-
k , ám tragikus, szenvedésekben 
b velked  életút komolyságot kö-
vetel a zene terén is. Ez ne riasszon 
el senkit, aki nem m ért , és általá-
ban a könnyedebb dallamok híve. A 
Rózsalány zenéje komoly, ám nem 
elvont. Teljes mértékben élvezhe-
t , átérezhet  „civil” füllel, zenei 
képzettség nélkül is. A nyitány de-

A Rózsalány címszerepl je Nagy 
Szilvia. A békéscsabai születé-
s  lírai koloratúrszoprán éne-
kesn  2010-ben diplomázott a 
budapesti Liszt Ferenc Zene-
m vészeti Egyetemen a darab 
szerz je, Andorka Péter évfo-
lyamtársa volt – így kezd dött a 
közös munka. 

– Mi motiválta a pályaválasz-
tásban, s milyen élményeket, 
eredményeket mondhat magáé-
nak eddig e területen?

– Kiskoromtól fogva szerettem 
produkálni magam, a húgommal 
(aki most színészn  az egri szín-
házban) gyakran rendeztünk já-
tékból színdarabokat, amit a csa-
ládnak végig kellett néznie. Azt 
hiszem, ez bennünk genetikailag 
kódolva volt, és sorsszer en men-
tünk erre a pályára. A dolgok csak 
úgy megtörténtek velünk, ami nem 
jelenti azt, hogy ne dolgoznánk 
meg mindenért keményen. A leg-
nagyobb hatással mégis a békés-
csabai Színi stúdiós éveink voltak 
ránk, és azért beszélek végig többes 
számban, mert az a társaság, amely 
akkor kinevelkedett, olyan mélyen 
hatott és hat a mai napig egymás-
ra, hogy azt érzem, ez tart minket 
mozgásban, és ez ad er t és lelket 
mindenhez.

– Milyen érzés egy ilyen tra-
gikus sorsú h s alakját megfor-
málni, mennyire tud vele azono-
sulni?

– Erzsébet alakja nagyon ösz-
szetett és ellentétesen hat a mai 
társadalom beállítódásával. Épp a 
Rózsalány bemutatója el tt akad-
tam rá egy könyvre, ami idézi Er-
zsébet szavait már a halálos ágy-
ról: „...hisz tudod, milyen boldog 
voltam.” Ez nagyon döbbenetes-
nek hatott, mert kívülállóként, ha 
beletekintünk mások életébe és ott 
meglátjuk élete kisebb-nagyobb 
tragédiáit, csalódásait, fájdalma-
it, hajlamosak vagyunk a szenti-
mentalizmusra, hajlamosak va-

r sen, majd a történetet híven kö-
vetve borongós baljóslattal szóló 
operai hangzása kissé dzsesszesre 
vált, majd kifejezetten rock jelleg -
vé válik - és már kezd dik is az els  
jelenet. A kés bbiekben els sor-
ban az opera és mellette a dzseszes 
hangzás dominál.

Az el adásra megtelt a templom. 
A darab bemutatása el tt László 
Tamás polgármester köszöntötte a 
szerepl ket és a jelenlév ket. Szent 
Erzsébetr l szólva elmondta, hogy 
szokatlan módon, már halála után 
négy évvel szentté avatták. Mikor 
Erzsébet élt, különösen válságos 
volt a helyzet, miként napjainkban 
is az. Élete példa, üzenete máig, s t 
ma különösen aktuális: szolidari-
tásra, mások szeretetére kell töre-
kednünk, s változtatni az életün-
kön.

Majd a nyitány következett, s 
megelevenedtek Erzsébet történe-
tének f bb elemei. A meseszer , 

örömteli részletek, mint a m  cí-
mét is meghatározó rózsacsoda, és 
boldog, egymást támogató kapcso-
lata férjével, épp úgy, mint a drámai 
elemek. Ez utóbbiakban b velke-
dik a szent életútja, s a darab zenéje 
mindvégig h en tükrözi a történé-
sek hangulatát. 

A világítástechnika és a helyi 
adottságok szerencsés „együttm -
ködésének” köszönhet  néhány ki-
emelked en szép hatású kép. Az ol-
tártól kissé balra álló feszület, és a 
szerepl  hatalmasra n tt árny-szi-
luettje a történéseknek plusz nyo-
matékot, s egyszersmind összefog-
lalását adva rajzolódott ki a falra a 
záró jelenetben, Erzsébet halálakor. 

A címszerepl  Nagy Szilvia 
hangja kristálytisztán, jól érthet -
en cseng, s látható átéléssel játszik. 
Bájos megjelenése mellett kelle-
mes orgánuma, a bel le érezhet  
kedvesség is hitelessé teszi az ál-
tala megformált Erzsébetet. A ta-
láló szerepl választás, és az  pro-
Þ , elkötelezett játékuk garancia a 
sikerre, mely nem maradt el. Szin-
te észrevétlen repült el a kétszer 45 
perces el adásid , s a népes szerep-
l gárdának hosszas tapssal mon-
dott köszönetet a közönség. Er-
zsébet tettei, a rászorulókon való 
segítni akarása, élete példaérté-
k . Ma, amikor az önzés és törtetés 
már-már társadalmilag legalizált 
magatartás, s különösen így, Ka-
rácsony és az új évi számvetés ide-
jén, hatványozottan lényeges. De az 
üzenet nem csak ennyi. Igen Þ gye-
lemre méltó az egyik kulcsszerep-
l , a Török Máté által megformált 
ferences barát több kijelentése is. 
Mikor Erzsébet férje a halálához 
vezet  keresztes háborúba indul, 
a barát keservesen tiltakozik. El-
mondja, a hit nem vezethet öldök-
léshez, nem helyes a nevében csa-
tázni, s életmottóként, de ünnepi 
üzenetként is helytálló kijelentést 
tesz: „én inkább azt javaslom nék-
tek, adjatok békét minden teremt-
ménynek”.

RÓZSALÁNY

A címszerepben Nagy Szilvia fotó: Nagy Botond

gyunk ezekre koncentrálni, holott 
mindenkit érnek látható vagy lát-
hatatlan sérülések, megrázkódta-
tások, de ugyanakkor minden kö-
rülmények között készen állunk a 
boldogságra. A legnehezebb id k-
ben is tudunk boldogok lenni, és 
meglátni a szépet másokban és ma-
gunkban! Erzsébet tudta ezt, pró-
bált így élni, és én így próbáltam 
megjeleníteni az  személyiségét.

– Mennyiben hatott a szerep 
önre, az életére?

– Azt hiszem, a személyiséget 
leginkább a tulajdonságok aránya 
határozza meg, de mindenkiben 
van legalább egy csipet mindegyik-
b l. Ha egy személyiséget építünk 
ki, akkor fel kell er sítenünk ma-
gunkban az összes olyan érzetet, 
ami jellemzi a másikat, és ami való-
jában már egy harmadik személyi-
ség: egy bel lem gyúrt . Ezt többé 
már nem tudom kiszedni magam-
ból, mint ahogy egy számunkra 
fontos családtag vagy barát lényét 
sem tudnánk kitörölni. Jobbnak ér-
zed magad az  lényét l.

– Hivatása mellett mely dol-
gok, vezérelvek fontosak az éle-
tében?

– Rendkívül szeretem a termé-
szetet. Sokat sétálok az erd ben, a 
nevem jelentése is erd . Imádom a 
fákat. Úgy képzelem, hogy nagyon 
bölcsek, jók, érzékenyek és min-
dent tudnak. Szeretem a békéjüket, 
és szeretnék én is ilyen lenni. De 
ha valamit igazán szeretnék az élet-
ben, az az, hogy olyan embereknek 
tudjak örömet okozni a zene segít-
ségével, akik ezt valójában igénylik. 
Sokan magányosak, kétségbeeset-
tek és örömtelenek, ritkán jutnak 
a széphez, a jóhoz, mert fel rlik 

ket a mindennapok. Nincs döbbe-
netesebb egy igaz szívb l jöv , há-
lás kézfogásnál, egy mosolynál, egy 
könnyes tekintetnél. Visszakanya-
rodva els  kérdéséhez, ezt tartom 
a legnagyobb eredménynek! Emel-
lett persze szeretnék sokat tudni, 
sokat látni és sokat élni.

Vadonatúj darabját, a Deilephi-
lát mutatta be december 17-
én a kerületünk színtársulata, 
a KoMa. Az el adás történetét 
pátriánk legendáiból állítot-
ták össze. Rólunk szól, ám nem 
csak nekünk. Olyan érdekes ka-
raktereket, helyzeteket, emberi 
kapcsolatokat vonultat fel, me-
lyekre nemcsak a kerület lakói, 
mindannyian ráismerhetünk.

Már a cím is fejtörésre késztet. Pe-
dig, van logikája, jelent sége, na-
gyon is! A darab, a deilephila 
pestújhelyensisr l, a Pestújhelyen 
fel fedezett lepkér l kapta címét!

Az els  világháború el tt nagy 
kávéházi, és színházi élet zajlott 
pátriánkban, m ködött a kerület-
ben a Széchényi Színház, tartottak 
m kedvel  el adásokat különböz  
ipartestületi összejövetelek alkal-
mával. A palotai erd , pedig – til-
tott- párbajok központja volt. Eze-
ket a régi történeteket, s a hetvenes 
évekb l Újpalota születését; a Pest-
újhely Emlékkönyve cím  helytör-
téneti kiadványt segítségül hívva, 
no meg az itt él kkel beszélgetve 
született meg az el adás sztorija. 
A társulat tagjai interjúkat készí-
tettek, ellátogattak a helytörténeti 
múzeumba, hogy anyagot gy jtse-
nek. A mintegy 90 perces el adást 
szünet nélkül játsszák a szerep-
l k: Fekete Zsolt, Lass Bea, Mohai 
Tamás, Polgár Péter, Szabó Vera, 
Valcz Péter. 

Mennyire sikerült visszaadni 
történetünket, milyen az el adás? 
A legjobb, ha maga a néz  dön-
ti el. Nem lenne szerencsés már a 
premier után lel ni a poénokat. Ar-
ról viszont tán érdemes beszélni, 
hogy mit várhatunk a KoMatól. A 
10.gén is nagy siker volt,  repertoár-
juk másik darabja, az Utolsó roma 
pedig különleges megoldásokban 

is b velkedik. Legutóbbi el adásá-
ra Gyömr r l, Diósdról is érkeztek 
néz k, s mint mondták, nem bán-
ták meg. Szociológiával foglalkozó 
szakembert l azt hallottam, sze-
rinte jó volna a ma ilyesmit tanuló 
egyetemistákat is elhozni a darab-
ra, vagy akár azt elvinni hozzájuk.  
És, most nézzünk néhány konkrét 
véleményt. Juhász Judit: Elanda-
lítottak, megsimogatták a homlo-
kom, majd váratlanul brutális ba-
rackot nyomtak rá. Kés bb tükröt 
tartottak elém, én meg bólogat-
tam elégedetten, no lám, ez vagyok 
én is, a nagy fehér tömeg része. 
Nyugalomba ringattak – ringat-
tam magam, míg egy váratlan csa-
varral máris köztük, a megvetettek 
közt találtam magam, mert kide-
rült: ugyanott és ugyanúgy fáj, ha 
bántanak. Nem tapsoltam a végén, 
eszembe sem jutott. Csak megkö-

szöntem, többször is. Juhász An-
namária: Kiváló színészi játék, 
rengeteg meglep  ötlet, különle-
ges hangulat és különleges érzések. 
Úgy kezd dött el, hogy észre sem 
vettem, hogy én is benne vagyok, a 
darabban vagyok. Nagyon tetszett, 
ahogy a különböz  helyszínek vál-
takoztak, és ahogy a színészek egy 
pillanat alatt képesek voltak egyik 
szerepb l a másikba átváltani. Örü-
lök, hogy ilyen színház is van, kü-
lönleges és értékes. Horváth Edit: 
Otthon érzetem magam, Maros-
vásárhelyen, ott láttam ilyen izgal-
mas el adásokat. A hangulata volt 
az, ami megfogott. Nevettem, az-
tán megdöbbentem, majd legszíve-
sebben sírva fakadtam volna, ezt a 
darabot nagyon sok embernek lát-
nia kellene. Megkockáztatom, 27 
éve nem volt részem ilyen jó el -
adásban.

Ez volt az Utolsó Roma, amely-
nek történetét – részben – szintén 
a KoMa társulat sz tte. S most tér-
jünk vissza egy kicsit az új darab-
hoz (is), melynek apropóján, még 
a bemutató el tt, Vékes Csabát kér-
deztem.

– A jelenetek képekként vil-
lannak fel, vagy van összef z  
kerettörténet, apropó?

– A szerkezete picit bonyolul-
tabb, mint az Utolsó romáé, bár ha-
sonló, a felvillanó jeleneteket in-
kább motívumok kötik össze, mint 
konkrét szerepl k. Ilyen természe-
tesen a pillangó, lásd Deilephila. Il-
letve minden szín a kerület életé-
nek egy pillanata, ami szintén er s 
kapocs.

– A jelmezek, díszletek jelzésérté-
k ek, vagy lesz totál korh  öltözet?

– Díszlet lényegét tekintve egy-
általán nincs, egy- két jelzéssel dol-

gozunk, ami minden színben ido-
mul a helyzethez, els  sorban a 
fantáziánknak köszönhet en. A 
jelmez kicsit összetettebb kérdés, 
de Pirityi Emesének hála csodá-
san meg lett oldva. Minden színész 
több szerepet is játszik, összesen 
kb. 50 Þ gura t nik fel a darab so-
rán, tehát teljesen korh  mindenki 
nem lehet, már csak a költségvetés 
miatt sem, de nagyon szellemesen 
és kreatívan van megoldva, hogy a 
hatása mégis ez.

– Mit gondolsz a darabról?
– Nagyon fontos, hogy el tudtuk 

készíteni ezt az el adást err l a ke-
rületr l, nem csak ennek a kerület-
nek, hanem minden színház szere-
t  embernek. A próbafolyamat alatt 
sokkal közelebb kerültünk a kör-
nyékhez, értjük látjuk és tiszteljük 
a múltját, és nagyon drukkolunk a 
jelenének. Reméljük az itteni né-
z kkel egymásra találunk és hosz-
szú közös jöv  vár ránk.

A Deilephila 

következ  el adásai:

2012. Január 21. Szombat, 19:30

2012. Január 22. Vasárnap, 19:30

”
  „
A színészek egy pillanat 
alatt képesek voltak egyik 
szerepb l a másikba 
átváltani. Örülök, hogy 
ilyen színház is van.


