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Az Anna utcai iáté kok
A Pé csi Horvdt Szí nház jelene é s jöv je

l992,ben, a Budai Várszí nházban deklarálták el ször
hogy Magyarországon megalakult a hivatalos horvát
szí njátszás a Pé csi Kisszí nháZ tagozataké nt, Mindezt
az tette lehet vé , hogy a Yidákovics Anta] vezeté sé vel
tevé kenyked  Baranya Táncegyüttes olyan m hely-
ké nt m ködött, amelyb l kin tt egy saiátos stí lusje-
gyekkel bí ró szí nház. A,z együttesnek ezt megel z en,
l989-ben, az akkor mé g igen látványos é s tartalmas
produkciókat bemutató pé csi Nudri Szí nház adott al-
kalmat, hogy e] adhassa Miroslav KrleZa m vet, a
Szentistvánnapi bú csú t, amely Jé vé n igen expresszí v köI-
temé ny, lehet sé get adott a totális szí nház megalko-
tására. A zené s, táncos, prózával vegyí tett, horvát é s
magyar nyelv  darabot százhú sz f s együttes mutatta
be, csatlakozott hozzájuk az Eszé ki Nemzetí  Szí nház né -
hány hivatásos szí né sze is, Az el adás megtekinté sé re
rengetegen iöttek más megyé b l is, Olyan volt a han-
gulat, mintha valamifé le óriási bú csú t rendeztek vol-
na. Ekkor már egyé rtelm en bebizonyosodott, hogy
szüksé g lenne egy professzionista horvát szí nházra_ Az
elké pzelé s persze szeré ny volt: olyan, könnyen mobili-
zá]ható, utazó szí nház jöhetett csak szóba, amely az
országban szé tszórtan, többnyire a lalvakban é l  hor-
vátság igé nyeit a helyszí nen tudja kielé gí teni.

A horvát szí njátszást befogadó Pé csi Kisszí nház a ko-
rábbi Nyári Szí nház utódaké nt alakult Baglssu László
m vé szeti vezeté sé vel, majd igazgatásával- Ennek a
horváton kí vüI az Egyetemi Szí npad is tagozata volt, s
egyik feladatának azt szánták, hogy a városban to-
vábbra is é letben tartsa a táncközpontú  nyári szí niát-
szást, bár ehhez semmifé le pé nz nem á]]t rendelke-

zé sre, A pé nztelensé g é s a Pé csi Balett hanyatlása mi-
att, a m ködé s csak a Kisszí nházla zsugorodott,
amelyre a városnak - kü]önösen a rendszerváltás utá-
ni id szakban - igazán nem volt é get en szüksé ge.
Ezé rt azt kisebb-nagyobb botrányokkal kí sé rve meg is
szüntette, de addigra már a nyári zené s-táncos el -
adások teljes egé szé ben elt ntek a város szabadté ri
szí npadairól. Az Anna utcai é pületben ezek után - né -
mi önkormányzati bels  csatározással zajló közjáté k
kí sé reté ben -, megalakulhatott az önálló Horvát Szí n-
ház, bár sokakban az a fé lelem é lt, hogy ez valamifé le
nacionalista fé szek lesz, amelyet nem lehet maid kor-
dában tartani, A fé lelmek alaptalannak bizonyultak,
hiszen egy rendkí v']] nait7tt, a horvát é s a maEJar kultú rát
egyaránt felkaroló, sokré t  inté zmé ny iött lé tre.

Az Anna utcai é pület 1elenleg a város tulajdonában
van, bár az egyház szeretné  visszakapni, vagy leg_
alábbis egy hasonló ingatlant cseré be, s ez egy kis bi-
zonyta]anságot okoz, mondja Vidákovics Antal, a Pé -
csi Horvát Szí nház |gazgatóia, é s bí zik abban, hogy
nem kell kimozdulniuk innen, A ház ugyanis ideális
szí nházé pület, itt lé tre lehet hozni az é vi né gy bemu-
tatót, plusz az udvaron lé v  kis szabadté ri szí nen a
nyári produkciókat_ P,z igazán üdvös Vidákovics szerint
az lenne, ha hat szfué szt tudna szerz dtetni f illásban, s
hozzá egy tizenné gy f s technikai stábot, ame]y már
minden igé nyt ki tud elé gí teni, A f állású  szí né szek
hiánya ugyanis sok gondot okoz, hiszen állandó
egyezteté si problé máik vannak az anyaszí nházakkal. A
szí nház ielenlegi anyagi helyzete azonban nem teszi
]ehet vé  mindezen tervek megvalósí tását, A takarí tó-

n t is beleszámolva ielenleg tizen-
egy állandó alkalmazottia Van aZ
inté zmé nynek, közülük azonban
egy sem szí né sz, A város, amely
nem vállalhatja fei egy országos
feladatokat is ellátó inté Zmé ny tel-
ies fenntartását, ötwillió forjní tal já-
ru], hozzá a m ködé shez, Ezt negy-
ven százalé knak tekintve ad|a hoz-
zá az állam a maga hatvan százalé -
kát, Ebben az é vben hú szmilliót vár-
nak mé g abból az országos keret-
b l is, amelyet a nemzetisé gi szí n-
iátszás támogatására hoztak lé tre.
Ez utóbbi azonban nem automati-
kusan jár, é vr l é vre meg kell pá-
lyázni, ez pedig né mi bizonytalan-
ságot okoz. Nehezí ti anyagi helyze-
tüket aZ is, hogy erre a pé nzre ápri-
lisnjl el bb nem lehet számí tani,Shakespeare: Macbeth, Közé pen a cí mszerepl  Vidákovics slaven
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A honát Mé dela, vasta Ramliak, Laufer László felVé te]ei

vagyis egy negyedé vet üres pé nztárral kel] .,kihú zni", A
pé nzeket ugyanjs naptári é vre kapiák, ami azt jelenti,
hogy december 3l-ig el kell költeni. Mindez összesen
tehát harmincké t milliót lelent ebben az é vben, amely
az optimális ötven mi]lióná] |óvai kevesebb, s ami azt
jelenti, hogy nagyon meg kei] né zniük, mit is játsza-
nak, mekkora gárdával, s hogy hánqszor mehetneh vidé kre.

Az Dtazó szí nház ugyanis speciális körülmé nyeket tá-
maszt: ötf s m szakot, mobilizáiható dí sz]eteket,
sZállí tó lárm Vet, s egy sor iárulé kos költsé get kí Ván.

A Pé cSi Horvát Szí nház a hazai horvátság kulturájis
centluma, amely azonban nem kizárólag csak szí nház-
ról szól, hiszen sikeí ült integrálódni a város kulturá]is
é leté be, Kinyitották a kapukat, lé trehozták a Csapor|t)-

Horda Calé iát, amely a horvát m vé szek alkotásain kí vül
helyet ad a magyal a lengyel vagy akár az izraeli m vé ,
szeteknek js s a rendezvé nyekre ugyanannyi magyar jár,

mint amennyi horvát, Ehhez pedig a ,,Rin4" cí m  té vé -
solozat is hozzájárul, melyek során a közönsé g találkoz-
hat neves magyar é s horvát szemé lyisé gekkel, A kózös
kiállí tásokon kí vül mindennaposak az o1yan darabok,
ameiyek horvát é s magyar nyelven is megszóIalnak.
Rendszeresen adnak ki darabokat is könyv formájában
magyar illetve horvát nyelven, A ké t kultú ra közvetí té se
azonban gyakran meghiú sul az anyagi koí látok miatt,
hiszen nem minden darab olyan szerencsé s, mint pé J-

dáu] Cdncz Arpád ,Maggar Mé deia" cí m  drámája, ame-
lyet sikerült horvát nyeivre lefordí tani, s bemutatni,

De ké t nyelven szólalt meg pé ldául Breian ,,Paraszt
Hamlet"-1e is l992-ben, Horvát nyelven került bemuta-
tásra A- Karagi( ,,A,x elváIt" , Matisií  ,,Karácsonqi mese" ,

Mujiti|Senker,|uranió ,,A kadé t" , Kusan ,,Galóca" vagy Kovaí
,,A vón kecske óvodála" cí m  darabja, Számos kivá]ó el -
adást láthatott a közönsé g a szí nház fennállása óta,
l995-ben mutatták be pé ldáuJ a ,,Ié zus sunveÁé sei" cí m 
passióiáté kot, Karagié  ,Katicá" - ját, l99ó-ban pedig az
Eszé ki Nemzeti Szí nházzal közösen G. Tablri ,,Mein
Kampf'-ját. Nagy sikert arattak Ecí  lmre balettjei az L

Anna Utcai Nyári láté kok során, s ugyancsak nagy kö-
zönsé gsiker valt a,,P,lizán játé hok" bemutatója é s a

W asserman-Leiqht m , a ,La Mancha lovagja", l997-ben
Cavran ,freud doktor páciense", a ,,7-köznapi konfliktusok" cí -
m  modern balettest, CO7II ,,EgU  rüIt naplója", Molibre

,A f své nq" cí m  m ve került a közönsé g elé , Az elmú lt
é vben a Mn44ar Mé deián kí vül Petres ,,Kí t fehé r holló", a lll.
Anna Utcai Nyári ]áté kok kereté n belü] az ,,lzzdsban" é s
a.,Párkeresé s" modern ba]ettek, Tahir Muliii( ,,Báb Panop-
tií um" cí m  m ve, idé n pedig Shakespeare ,,Macbeth" -1e,

Donadini .,Goqal haláIa" é s Buzimski ,,Donad,ini halála" cí m 
darabja kerül szí nre a Viroviticai Szí náázzal közös pro-
dukcióban,

Az elmú lt é yben száztí z kü]önböz  akcióiuk Vo]t, me-
lyek közül hatvan vidé ki e] adást tudhatnak maguké -
nak: ez igen tekinté lyes szám, A vidé ki bemutatók azé rt
js rontosak, mondla Vidákovics Antal, meí t az id s em-
bereket nagyon nehé z kimozdí tani lakóhelyükr l,
ugyanakkor, mint az el adások iátogatottsága is jelzi,
igé nyllk a szí nházal. Rendszeresen ré szt vesznek horvát-
országi fesztiválokon- Má jusban Vinkovciban,,A szí trlsz

t'esztivólja" elnevezé s  találkozón vesznek ré szt, majd au-
gusztusban a Cöncz-darabbal lé pnek fel a Llubljanai
NemzetköZi Szí nházi Fesztiválon, ahol remé nyeik sze-
rint a szerz  is jeien lesz, A,fiáb Panoptikum" a Sibeniki
Cyereklesztiválra é s az Eszé ki Bábszí nházi Talá]kozóra
kapott meghí vást, a ,,Macbeth" pedig a Zágrábi Szatí ra
FesztiváIon szerepel májusban. Szinte minden darabjuk
ré szl yesz valamelyik fesztiválon, a kritikusok s r n
mé ltat ják produkci óikat, ismerik a szí nházat.

Ami a magyaí országi horvát szí njátszás jöV jé t be-
árnyé kolja, az a nagymé rté k  asszimiláció- Ehhez hozzá,
járul az is, hogy bár a horvátság é vszázadokig meg-
 rizte nyelvé t, identitását, tartja né pszokásait, de a
hatvanas é vekben megszüntetté k az isko]ahálózatot,
Anyanyelvi oktatás né lkül pedig, fennáll a veszé lye
annak, hogy megsz nik majd maga az anyanyelv is, A
HoNát Szí nház az iskolán kí vül a ]egjelent sebb inté z-
mé ny az anyanyelv meg rzé sé ben, s azon tú l, hogy a
m vé szet sajátos produktumait eliuttatja a kultú rára
fogé kony horvátság köré be, ezé rt is olyan fontos.

cserl László
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