
Tí z é ves a Magyarországi Szerb Szí nház
Miel tt belekezdené nk a Magyar-
országi Szerb Szí nház mú It evi
szezonjának törté neté be, ameIy az
idé n, 200l-ben ú nnepli feunáIlásá-
nak tizedik eyí Ordulóií í f, Vissza kell te-
kintenünk aZ l999-es é Vre, l999
szomorú  iugosz|ávia i esemé nyei a
magyarországi szerb kisebbsé gre
is kihatotldk s ezen belüI a szí n-
ház é leté re is, A szí nház a Ráckeve
melletli Lóré vre költözött. A közön-
sé gnek, ameiy megszokta, hogy
szerb nyelv  darabokat Budapes-
ten iátszanak VáItoztatni kellett
nyolc é ves szokásain, A szí nház
szerelmesei Pomdzról, BudakalászróI,
Százhalonbautí ról_ S l mé g a dé |Vi.
dé ki Deszkró'I is ki]átogatnak
Lóré vre {ez Budapestró] kb, más-
fé l órányi utazást ielent), A hely
szerb kisebbsé gi önkormányzat-
nak köszönhet en az egyszer ,
szí nházi infrastruktú í át né Ikülöz 
faluházból szí nház lett, a szó leg-
szorosabb é rtelmé ben: a magyar-
országi szerbek szí nháza.

2000-ben, az egyik legnehe-
zebb, de a legsikeresebb é vad
után a szí nház ú | környezetben ám
a ré gi tagokka] folytatja munkálát:
Rusz MiIán (szí nigazgató, szí nm -
vé sz), Matlricz ]ózsef (a Budapesti
Kamaraszí nház tagja), ]urkovits
Zorica (kozmetikus), Ember Tibor
(sebé sz). fu é v folyamán a szí nház
tagsága tovább b vült, Stela
Marií i(Strainií  szervez vel, Sokác
Katica (pedagógus) szí né szn vel,
valamint Milutin Mima karadí ií
tyal, a jugoszláv filmsztárral, aki a
társulat állandó tagja lett. A Hotel
Stadionban meglendezett Ianuár vé gi tradicionális
Szent Száva napi bál adott alkaImat, a szí nház 2000 é vi
els  lel|é pé sé re A közönsé gel XlX századi polgári
táncokkal, szavalatokkal kápráztatták el felidé zve a kor
budapesti szerb iflú ságának szellemé t. Februárban
közösen a Szerb Országos Önkormányzattal a szí nház
Dorde Bala§evi(, az egyik legismertebb jugoszláv dal-
é nekes budapesti koncertié t ké szí tette el , Bala§evió
Pehingen keresztül Sidneqbó1 é rkezett Budapestre, hogy
azután Párizsban fol}tassa turné ját, A 2000, április 2-án
az Erkel Szí nházban megrendezett koncertre több
mint l700 né zó jött el,

Március ele jé n kezd dtek el a ,,Bölr5 Milos é s a varázs,
furulqa" cí m  né pi gyermekdarab próbái, melynek a
premierje má jus l7-é n a Tdlentum M vé szeti Stú dióban
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volt, A közé p európai né pek hagyományaiban é l 
tötré netet Tun|j\qi lslván fordí totta magyar, majd
Milosey,ts Pé ter (szinté n a szí nház tagja) szerb nyelvre,
A szerb szí né szek Halász László zenei kí sé reté vel adták
el  a darabot, a koreográfiát VuÉ ovits Dusán ké Szí tette,
a né pViseletet a,,Taban" m Vé szeti együttest l kölcsö-
nözté k. A darabot a budapesti siker után Lóré ven is
bemutatták,

A ,§zerb Szfuházi ]áté kok" ldejé n, melyet a Budapesti
Szerb Önkormányzat támogatásával rendeztek meg,
jú nius 2-án a szí nház megkoronázta több é ves együtt-
m ködé sé t az anyaországgal. Ekkor adták el  Stevan
Koprivica ,,Yegqesházassáq" cí m  drámáiát a közkedvelt é s
ielenleg a ]egelismertebb iugoszláv szí nházzal, a belg-
í ádi ,,Atelje 2l2"-vel közös koprodukcióban, A Buda-

sokác Katlca é s Rusz Milan a ,,vegyesházasság" cí mí í  darabban



Mima Karadiió é s Dara Diokió a ,,vegyesházasság" belgrádi el adásában Jakslty lván fe]Vé telei

pesti Kamaraszí nházi siker után a lóré vi szí nházban is
teltház volt, Miután a darab rendez je, Milan KaradZió
tagia a lugoszláviai gyermekszí nházak fesztiválja m -
Vé szeti tanácsának amelyet minden é vben Kotorú arr

rendeznek meg, bemutatták a ,,Bö'lrs Mii05 é s a varázsfu-
rulqa" cí m  darabot is. A rendez  elismer en nyilatko-
Zott a bemutatott törté net tanulSágosságáról é s szel-
lemessé gé r l majd döntött, Í gy iutott ki a mi szí nhá-
zunk több más jugoszláv, olasz, orosz, makedon, bos-
nyák, lengyel é s své d szí nház mellett a KOtOri Fesztiválra

iú lius 4-10-ig, A számos elismeré s közül, amelyben
szí né szeink ré Szesültek, a gyerekekt l (akik szinte lé -
legzetvisszafojtva figyelté k az el adást) kezdve a jugo-
szláv szí nházi é let elismert szemé Iyisé geiig, csak
egyet emelné nk ki - dr, Dragana Boí kovié  a ,,Kritika"
kerekasztalának tagiáé t, Nem titkolva lelkesedé sé t,
soko]dalú  m vé szké nt jellemezte szí né szeinket, hi-
szen é nekeské nt, táncoské nt, szórakoztató m vé sz,
ké nt is kiválóan szerepeltek. A kritikus pozití v elem-
ké nt emelte ki az é I  zenót a szí npadon. A fesztivál é rde-
kessé ge hogy szí nitársulatunk meglátogatta é s fel is
lé pett Risanban, a mediterrán kisvárosban, ahol l979,
a katasztrófá]is földrengé s óta nem volt szí nházi el -
adás, Az idé n nyáron ú jra visszaváriák  ket Monteneg-
róba,

Október kózepé n a Szeí b Szí nház, ismé t a Budapes-
ti Szerb Önkormányzattal közösen, a Vogue nev  ha-
jón szervezte meg ú j el adását, Ezú ttal Isidoí a Blú lird

,,EOu szaraievói n Belqrádban" cí m  darabiát mutatták be
amely nagy'sikert aratott Szerbiában is, A fentiekben
már emlí tett jugoszláv szí né sz, Mima KaradZió  sz óta
tagja szí nházunk társulatának, Novemberben a szí n-
ház Belgrádba utazott, de nem mint vendé g, hanem
mint házigazda - a ,,Vegyesházass ág" cí m  darab pre-
mierjé re, A hónap vé gé n Mima KaradZió lé pett fel Bu-
dapesten é s Lóré ven ,,Nászé iszakai" cí m  monodrámá-
iával. A folytatás már az idei é v februáriára tev dik át,
habár az el ké szü]etek már 2000-ben iavában folytak,
Mjlosevits Pé ter magyarra fordí totta é s a szí nigazga-
tóVal együtt adaptálta a Vegyesházasság cí m  dara-
bot, amelyet Sokác Katica é s Rusz Milán játszanak-

A Magyarországi Szerb Szí nháznak az elmú lt é vben
országszerte több mint harminc fellé pé se volt, melye-
ket a helyi szerb önkormányzatokkal együtt szeruezett,
Ez alka]ommal nem emlí tettük meg ezeket a fellé pé -
seket, mivel ebben a rövid szí nházi ka|endáriumban
csak a legfontosabb dátumokat emeltUk kj. Remé lluk
200l-ben mé g több hasonló jeles dátum lesz,

Bratislav veliié
Lásztity Iovanka fordí tása
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