
Ú1 mtitaiok a szí npadon
A ruagqarorsz "gi szerbek szí nházár l

fu els  szerb nyelv  nyilvános szí nie] adásra l813-
ban Pesten, a Rondellában került sor a bajai születé -
s  é s a szentendrei taní tóké pz  tanára Joakim Vujir
rendezé sé ben. Az  sbemutatónak is tekinthet  e] -
adásban Dé rqné  is játszott, naplóiában szerbül idé z
sorokat a dalbóI, amelyeket azon az esté n é nekelt,
Hogy aZ e]mú lt l90 é vben milyen szí nházi é lete volt a
magyarországi szerbeknek - kultú rtörté né szeink há-
lás, ám nem egyszer  feladata lenne tanulmányaik-
ban megválaszolni.

A jelenlegi szí nházi társu]at els  el adásának meg-
nevezé sé hez hat-nyolc é vet ke]l visszalapozni e kis
sZí nháZtörté netben. A bizonytalanságnak egy viszony-
lag egyszer  oka van, Melyik el adást ke1l ,, sbemuta-
tónak" tekjnteni? Mrozek,,Emigránsainah" szerb/hor-
Vát(l) nyelv  el adását-e {l99l szeptember 8, Ma-
dách Kamara), yagy a ,,Szentendrei evangé lium" c, passió-
iáté kát (l993, április l7, Nemzeti Szí nház). A megvá-
laszolás nehé zsé ge a Mrozek-darab nyelvezeté ben ke-
resend . A fenti felkiáltójel é ppen erre utal. A nyelv
ilyen meg|elölé se nem puszta elí rás, nem is nyelvé -
szeti különcködé s, hanem egy keserves törté nelmi
pillanatnak a rögzí té se. l99l-et í runk, amikor a jugo-
sz]áviai esemé nyek hatására Magyarországon is
visszafordí thatatlanná vá]ik a,,dé Isz]áv" inté zmé nyek

Szé tvé lása, mé g azoké  is melyek é ppencsak alakuló-
ban vannak, Ide tartozik a szervez d  szí nház is. \4ár_
már körvonalazódnak egy, a Pé csi Nyári Szí nház é s a
Baranya Táncegyüttes sikeres együttm ködé sé re é pü-
1  társulat keretei de a kú lön horvát é s külön szerb
társulatok perspektí vái is. A szerb nemzetisé g  RLsz
Milán é s a horvát nemzetisé g  Matoricz ]ózsef ekkor
állí tla szí npadra a ké tszemé lyes ,,Emigráusokat", mé g-
hozzá ú gy, hogy az egyik szerpl  horvát irodalmi nyel-
ven, a másik bánáti szerb nyelvjárásban beszé l, Bár_
mennyire is sikeres az e] adás Budapesten é s a mé g
lé tez  JugoszláViában, hamarosan kiderül, hogy a kö-
zös szí nház gondolata a továbbiakban ,,emigrációba",
majd a feledé sbe ké nyszerül, lnnen tehát egyesekben
a ké tely: milyen el adás is voit ez - szerbhorvát, hor-
vátszerb, szerb é s horvát? Persze olyan megközelí té s
sem volt ritka, amely azt firtatta] jó, szí nvonalas vagy
rossz é s una]mas vo]t-e?

Nem egé szen ké t é Vet kellett várni arra az el adás-
ra, meiyr l nyugodtan e]mondható, hogy a hazai
szerb, szí nlátszás egyik legfontosabb mé rföldköve volt
A ,§zentendrei evanqé Iium", amint azt cí me is sugalja, az
é vszázadokkal ezel tt idemenekült szerbek ]elkü]eté -
hez nagyonis közelálló vallási té mát dolgoz fel, A leg-
ismertebbet - Jé Zus Krisztus é leté t, Teszi ezt jókora

vidám tánclelenet a ,,zombol rózsáia" cí mí í  operettb l
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A ,,János klrály" cí mú  dráma egy pi|lanata

,,szentendí ei áthallással". Azok az egyházi dallamok
csendülnek fel a szí npadról, melyek háromszáz egyné -
hány é ve tartják é bren a tudatot, Az el adás nem csak
ett l kerül közel a né z khöz, hanem az el adók sze-
mé lyé n keresztül is, hiszen mindannyian a szentend-
rei Jávor kórustól kezdve a Fáklya Táncegyüttesig, min-
denki a szinpadon szemé lyes ismer s - teliesen ama-
t r társulatról lé vé n szó.

A következ  bemutató |Farkasoh pásztora) szinté n a
szerbsé g kollektí v tudatát cé lozza meg, fu szerb egy_
házalapí tó szent száva é leté t dolgozza fel a darab -
meré sz, rendhagyó módon, Az,,lstván a király" rock-
opera mintájára Drlf ,í 10, Dragomí r librettójára Lengqel
Gábor í r nem tú l dübörg , né pi motí vumokat js rafi-
náltan taftalmazó rockot, a mozgásokat már a flissen
alakult Tabón Né ptán.egaüttes produkáija, Az ei zetes
ké tkedé sek ellené re kife|ezetten sikeres el adás szü-
letett, Hogy csak kevé sszer került szí npadra, annak
egyszer  oka van: A sokszerepl s el adás körülmé -
nyesen é s persze drágán utaztatható - állandó szí n-
ház pedig nincs. Nem 1elentett megoldást az sem,
hogy a Surb Demokratikus szijvetsé g é s Pomáz Naqqhözsé g
Önkormányzata közös alapí tóokirutban,,]lakim Vuiic
Szerb Szí nház" né ven inté zmé nyesí tette a társulatot,
Nem oldódtak meg aZ infrastrukturális gondok (pró-
baterem, dí Szlettár Stb,}.

,,Menedzser szí  ház vaquunk" - vallia Rusz Milán, aki
most már a Szerb Szí nház Kht, m vé szeti vezet ie, é s
hozzáteszi: ,,A Közhasznú  tdrsaság Lóré v Kdzsé q Önkor-
mánazata tám\qatí a, a loakim Yuiic Szerb Szfuhdznak (é s a

korábbi Pesti Szerb Studí ószinpadnah) szellemi ioqutódí ánaí l
tartiuk maqunkat_"

Ha a finanszí rozási körülmé nyek változtak is, a spe-
ciális arculat várhatóan megmarad. Ez pedig az eddigi
repertoárban könnyen felfedezhet . AZ emlí tett pas-
sióiáté k é s rock-operák mellett a ,,Zombor rózsája" cí m 
produkció szí npadraállí tása akár szí nháztörté neti ese-
mé nynek is nevezhet , operettr ] van szó, mely tel-
jessé ggel ismeretlen a szerb szí nházi világban,

A tervezett bemutatók között szerepel Nagy lgnác:
,,Tisztú ií tás" cí m  né pszinm ye. A darabot Szinetdr
Miklós rendezé si ötlete alapján Rusz MiIán rendezi,
szándé kai szerint,,multikulturális" környezetbe he-
lyezve a tisztú ií tási kapányt megé l  kisváros polgára,
it. Termé szetesen ismé t sok tánccal, zené ve], í zes
nyelvjárássaL

A sokszerepl s, mozgalmas darab mellett egy há-
romszerepl s pszihodráma is szí npadra kerül,
Strindbüq,,]ú ]ia kisasszony"-a.

A legfiatalabbakról sem feledkezik meg a szí nház.
Nekik ,,RdtÉ o bácsi mesé l" illetve é nekel. Kj"düryir Ratko
valdasági el adóm vé sz animációs program|áról van
szó.

Hogy a tervekb l mennyi valósul meg, hányszor
csattanhat fel a taps a budapesti, lóré vi, deszki szí n,
padokon, nem igazán a most már Jegalább egy kisebb
irodáva] rendelkez  szinházi vezeté sen mú lik, Minden
attól függ, hogy a különböz  pályázatokon mennyi
pé nzt sikerül,,összemenezserkedni",

Stevan Popovió
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Egy mai té ma: ketten az,,É rettsé gi találkozó"-ból
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