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Az előadás rendezőjét, Cserje 
Zsuzsát a darab születéséről és 
eddigi fogadtatásáról kérdeztük.

– Mikor került Pergolesi művé-
vel kapcsolatba?

Cserje Zsuzsa rendező: 
– Az eredeti darabbal, Az 

úrhatnám szolgálóval később, 
mint Sudár Gyöngyvér opera-
énekesnővel, aki már régóta 
a kedvencem volt. Jól ismer-
tem, mert Debrecenben, ahol 
én prózai előadást rendeztem, 
ő opera és operett szerepeket 
játszott. Barátság szövődött 
köztünk, aztán Gyöngyvér eljött 
Debrecenből, az Operában is 
énekelt, majd elhatároztuk, 
hogy közösen fogunk dolgoz-
ni. Pergolesi eredeti kisoperáját 
már ismertem azelőtt is, csak 
az volt az érzésem, hogy túl 
gyakran játszották, emiatt túl 
ismert. Viszont arra gondoltam, 
hogy mi lenne, ha mai környe-
zetbe helyeznénk. Néhol vál-
toztatnánk az eredeti történe-
ten, ami ma már egy picit avítt. 
Manapság amúgy is annyi min-
dent átírnak! Úgy nyúltunk bele 
a történetbe, hogy megtartottuk 
az eredeti mű humorát. Serpinát 
Gyöngyvér játssza, akinek cso-
dálatos hangja van. Ő ajánlotta a 
gazdag öregúr, Uberto szerepére 
a kollégáját, Jekl Lászlót, aki-
vel már sokszor énekelt együtt. 
A Vespone nevű szolga a mi 
darabunkban személyi titkár, 
sofőr. Serpinával már előre kita-
lálták, hogy a gazdag nagyvál-
lalkozóval, Ubertóval elvetetik a 
fiatal lányt, aki az én olvasatom-
ban egy kicsit romlottabb múltú 
nő. Kitaláltunk még egy maffió-
zót, mert az eredeti történetben 

Vespone álruhában érkezik, úgy 
zsarolja meg az öreget, ami ma 
már régies és nem hiteles fordu-
lat. Úgy gondoltuk, ha Vespone 
érdekből szegődik a házhoz, 
akkor legyen egy valódi maf-
fiózó haverja, akit értesítenek, 
ha kell és ketten erőteljes hatást 
gyakorolnak az úrra, hogy háza-
sodjon… 

– Az érdi a harmadik előadá-
sunk, a bemutató a Bajor Gizi 
Múzeum kertjében volt, ahol 
már évek óta szerettem volna 
valamit rendezni. Ez a darab 
nagyon odaillett. Érden a vihar 
miatt bekényszerültünk a műve-
lődési központba, de jól át tud-
tuk rendezni a színpadot, ahol 
a zenekar is ült, Gulyás-Nagy 
György tehetséges, ifjú karnagy 
vezetésével. A kamarazenészek 
és a pici díszlet be is töltötték a 
színpadot. Mindannyian nagyon 
szeretjük a darabot. A bemutató 
óta megjelent kritikák azt is 
értékelték, hogy nem erőszakol-
tuk meg a művet, hanem fino-
man helyeztük át mai, modern 
környezetbe. 

 – Pergolesi mindössze 26 
évet élt. Milyen helyet foglal el a 
XVIII. század zenei világában?

– Pergolesi legnagyobb remek-
műve a Stabat Mater. Az úrhatnám 
szolgálót nem önálló műként írta 
meg, hanem különböző művek 
közé, átkötő kisoperának. Ez 
hasonló, mint prózában a com-
media dell’ arte volt. Pergolesi 
művének olyan remek dallamvilá-
ga van, hogy azóta önálló műként 
maradt fenn és a világon minden-
hol játsszák. Bárhol megállja a 
helyét, nem véletlenül veszik elő 
olyan gyakran. 

– Ön mióta foglalkozik ope-
rával?

– Úgy kezdtem a rendezői 
pályafutásomat, hogy előtte 
dramaturg voltam, de mindig 
szerettem volna rendezni és 
eddig csak olyan darabot vit-
tem színpadra, amihez ked-
vem volt. Mindenféle prózai 
darabot, drámát, vígjátékot 
– életem vágyait – rendeztem 
meg, mert mindig kiválaszt-
hattam, hogy mit szeretnék. 
Mindegyik előadást befogad-
ták valahová, de volt egy-két 
olyan is, amit nagyon sze-
rettem volna és meghívtak 
rá. Például Debrecenben a 
Boldogtalan holdat állíthattam 
színpadra. Operát mindig sze-
rettem volna rendezni. Egyszer 
már majdnem sikerült is. Hat 
évvel ezelőtt, ugyancsak Sudár 
Gyöngyvérrel egy Wagner 
Fesztivált álmodtunk meg a 
Fertőrákosi Barlangszínházba, 
de egy teljes operára, A bolygó 
hollandira nem gyűlt össze 
annyi pénz, amennyi kellett 
volna. Viszont annyi összejött, 
hogy színpadra vigyünk egy 
óriási Wagner-estet, aminek 
rendkívül nagy sikere volt. 
Három operának – A bolygó 
hollandinak, Lohengrinnek és 
a Tannhäusernek – a kereszt-
metszetét mutattuk be. 
A leghíresebb szólószámokat 
és duetteket egy kicsit szce-
nírozva, művészi világítással 
és jelmezekkel adtuk elő. Ez 
volt az előzménye a Házasság 
olasz módra című opera ren-
dezésének. Egyébként nagy 
élvezet zenével foglalkozni. Én 
kilenc évig zongoráztam, így 
egy kicsit konyítok a zenéhez, 
tehát meg tudom állapítani, 
hogy a zenekar jól játszik-e. 

– Szerintem a rendezés nem 
egy olyan munka, amit iskolá-
ban meg lehet tanulni. Sokan 
tanulták, mégsem lettek ren-
dezők. Én meg iskolában nem 
tanultam – csak minden mást 
–, de az évtizedek óta megszer-
zett színházi tapasztalatommal 
sok olyan előadást rendeztem, 
amelyek megállják a helyüket. 
Mindenféle jó darabokat játszot-
tunk. Szentendrén Mirandolinát 
Kéry Kittyvel, meg Calderón 
Két szék közt a pad alatt című 
művét. Remek előadásokat, 
írásokat szoktam fölfedezni. 
Párizsból hoztam a Nénikém 
meg én című darabot, amely 
két évig ment a Tháliában Berek 
Katival. 15 évvel ezelőtt az első 
rendezésem a Shirley Valentine 
volt. Annyira imádtam azt a 
picit kommersz darabot, hogy 
ősszel újra szeretném meg-
rendezni. Akkor Margittai Ági 
játszotta a címszerepet, most 
Vándor Évával dolgozunk majd. 
Nagyon jó lesz! 

 Ozsda Erika

A modern Pergolesi
A Nyári Zenélõ Udvar negyedik elõadása Pergolesi: 
Házasság olasz módra címû vígoperája volt, amit 
az idõjárás miatt a nézõk nem a Magyar Földrajzi 
Múzeum kertjében, hanem a Szepes Gyula Mûvelõdési 
Központ színháztermében láthattak. Serpina szerepé
ben Sudár Gyöngyvér, Ubertoéban Jekl László volt 
látható, Vesponét Stubnya Béla, a maffiózót pedig 
Szöllõsi Zoltán alakította.

A mûvészek megköszönik a tapsot: balról jobbra Stubnya Béla, Sudár 
Gyöngyvér, Jekl László és Szöllõsi Zoltán

Érd Megyei Jogú Város ÖnkorMányzata
tisztelettel  MeghíVJa Önt És családJát 

a szent istVán-napi ünnepsÉgÉre
2009. augusztus 20-án 10.30 órára
a Magyar FÖldraJzi MúzeuM kertJÉbe

Kenyérszentelés és -áldás 
Hajdú Ferenc

katolikus plébános 
erdélyi Takács isTván

református lelkész
labossa PéTer

evangélikus lelkész

A megszentelt kenyér 
és szőlő kínálása

A százhalombattai  
szent István Kórus 

előadása

szólót énekel krisTóFi ágnes

Közreműködik: 
anTal éva – gitár, 

Mézes gyöngyi – ütőhangszer, 
varga PeTra – csembaló

Karnagy: sTrausz kálMánné

szózat

Himnusz

Ady Endre: A tűz csiholója 
című versét előadja 
Pelsőczy László színművész

Ünnepi beszédet  mond 
t. Mészáros András 
polgármester

szent István-ének
Előadja: kóka rozália és a

bukovinai székely néPdalkör

Részlet Boldizsár Miklós: 
Ezredforduló című 
drámájából
Előadja 
Pelsőczy László színművész

Szent István-monda
Előadja: kóka rozália

és a bukovinai székely néPdal-
kör

Munkarendváltozás
Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 
Polgármesteri Hivatal munkarendje a 
2009. évi munkaszüneti napok körüli 
munkarendről szóló 16/2008. (IX. 26.) 
SZMM rendelet alapján az alábbiak 
szerint alakul: 
2009. augusztus 21., péntek  
Pihenőnap
2009. augusztus 28., péntek 
Munkanap 8–1630

Ügyfélfogadás nincs
Okmányiroda ügyfélfogadás:  8–1500

Tûzgyújtási tilalom
Tisztelt Állampolgárok!

A hosszú idő óta tapasztalható rendkívül aszályos időjárásra való 
tekintettel a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium 
2009. július 23-tól kezdődően Pest megye területén általános 
tűzgyújtási tilalmat rendelt el.

A tűzgyújtási tilalom vonatkozik:
• az erdőkre (a kijelölt tűzrakó helyekre is),
•  az erdők 200 m-es körzetére (beleértve a kiskerteket, vala-

mint a parlag- és gazégetést is), 
•  az utak és vasutak körzetére, azok melletti fásításokra 

(különös tekintettel az égő dohánynemű járműből történő 
kidobására).

 A rendelet visszavonásig érvényben marad! A visszavonásról a 
médián keresztül értesülhetnek.
Az előírás megszegése szabálysértési eljárást von maga után. 
A nemkívánatos tűzesetek megelőzése, a köz- és magánvagyon 
védelme érdekében kérjük Önöket, hogy a tilalomra vonatkozó 
előírásokat tartsák be.

 Vörös János tű. ezredes sk.
 tűzoltóparancsnok

Tájékoztató

Közvilágítási hibák bejelentése

Megváltozott a közvilágítási hibák 
bejelentési rendje. A bejelentések elér-
hetőségei az alábbiak: 
Telefonon: a 06-40/200-855 számon. 
E-mailben: kozvilhiba@t-online.hu  
Hibabejelentő lap letölthető: 
www.rfv.hu - közvilágítás korsz.,  
fényáram-szab. menüpont alatt.


