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Interjúsorozat a CsíkI játékszínhez frIssen szerződött színészekkel: domokos erIka rozálIa

„Hivatásomnak tartom itthon játszani”
új tagokkal bővül a Csíki já-
tékszín arcképcsarnoka. a tíz 
új színész fele szerződött tagja 
lesz a társulatnak. a színház-
kedvelőknek őket mutatjuk be 
egy-egy interjú segítségével. 
domokos erika rozália színész-
nőt eddigi pályájáról, terveiről 
kérdeztük.

– Mivel kezdődik első csíkszere-
dai évadja?

– Örömömre szolgál, hogy gye-
rekekkel játszunk, egy mesejátékkal 
kezdünk, amit Budaházi Attila írt 
és a Mindennapi varázslatok címet 
viseli. Vannak gyerekszereplők és 
a színház lényegét ragadjuk meg 
egyből, mert játszunk. A próbák 
bemelegítéssel és játékkal kezdőd-
nek, ami lendületadó tud lenni az 
új színházi évadot tekintve. 

– És gondolom, önnek is nagy 
segítség, hogy egy könnyedebb 
hangvételű próbafolyamaton ke-
resztül ismerheti meg a társulat 
többi tag ját.

– Igen. Tulajdonképpen min-
den új, de valahol ismerős a táj, a 
környék, az emberek. Brassóban 
születtem, de Csíkszentkirályra jár-
tunk nyaralni a nagyszüleimhez.

– A gyermekekkel való munka 
Önnek nem új. Komoly bábszínhá-
zi múlttal is rendelkezik.

– A bábszínház meghatároz-
ta az életemet, olyan értelemben, 

hogy azzal kezdődött a színházi 
karrierem. A kolozsvári Puck Báb-
színháznál kezdtem el dolgozni 
először, anélkül, hogy tanulmányi 
hátterem lett volna. Aztán egy 
év után felvételiztem a Budapest 
Bábszínház Stúdió hároméves 
képzésére, és ott tanultam buda-
pesti bábszínészektől bábtechni-
kát, a bábmozgatás minden faj-
táját, el egészen a bábkészítésig. 
Ennek végeztével mégis bennem 
volt a kérdés, hogyan lehet hi-
telesen mozgatni, hogyan lehet 
életre kelteni színészileg a bábo-
kat. Akkor jött továbbiakban is 
a késztetés, hogy felvételizzek a 
színművészetire. Kolozsváron 
végeztem el a négy évet, majd a 
gyergyószentmiklósi Figura Stú-
dió Színházhoz kerültem, itt ját-
szottam egy évadot.

– Hogy került Csíkszeredába?

– A gyergyói inasév után a sors 
elvezetett Hollandiába, ahol mes-
teri diplomát szereztem színpadi 
látványtervezésből. Tudatos dön-
tésem volt Csíkszeredába jönni, de 
valahol sorsszerű, hogy itt vagyok, 
itt lehetek. Egyrészt köszönettel 

tartozom az igazgatóságnak, hogy 
sikerült ilyen nehéz gazdasági 
helyzetben és minden más nehezí-
tő körülmény ellenére is felvenni-
ük. Másrészt a sorsszerűség abban 
is mutatkozik, hogy édesanyám, 
aki csíkszentkirályi születésű, szí-
nésznő akart lenni, és én vihetem 
tovább, én valósíthatom meg az 
álmát, büszkélkedhet vele, hogy a 
lánya itthon, Csíkszeredában szí-
nész. De végső soron úgy érzem, 
hogy ez hivatásom. Sokan kér-
dezték, miért nem próbálkozom 
Magyarországon, vagy miért nem 
maradok éppen Nyugaton. Pon-
tosan ez a mély meggyőződésem, 
hogy azért is vagyunk a világon, 
hogy valahol otthon legyünk 
benne, de azért is vagyunk a vi-
lágon, hogy teljesítsük a hivatá-
sunkat, hogy valahol, a földnek 
egy adott pontján tudjunk adni 
az embereknek. Én ezt itthon 
tudnám a leginkább kiteljesíteni. 
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