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И док је воз „Авала експрес“ до 
сада увек стајао у станици Ке-
лети, довозећи посетиоце и 

становнике Будимпеште, нови-стари 
воз успомена и емоција, под називом 
„Авала 2 - Градови“ укочио је крајем 
месеца у новој станици пештанског 
Бродвеја, на новој музичко-драмској 
сцени коју је Самоуправа Срба у Ма-
ђарској обезбедила у Улици Нађмезе 
49. 

Добро познате мелодије Тамаша 
Чеха и стихове Гезе Беремењија, које 

је и овога пута препевао и обрадио 
Петар Милошевић, публици су  пред-
ставили: глумац Јосо Маториц, који је 
певао познате шансоне, Мирко Ми-
лошевић за клавијатурама и Тибор 
Ембер, који је свирао удараљке и био 
вокална подршка.

- Ово је нешто мања сцена за коју 
се још увек тражи права и најбоља 

функција. Самоуправа Срба у Мађар-
ској је на овај начин омогућила пу-
блици да има још једно место сусре-
та и културних догађања, али како се 
права намена још увек тражи, Српско 
позориште је у ове две вечери окто-
бра, понудило овај програм, а биће 
их сигурно још. У плану је и турнеја 
по градовима на југу Србије, вероват-

но на пролеће – рекао нам је након 
премијере Милан Рус, директор Срп-
ског позоришта, док су се посетиоци 
још увек дружили са извођачима у 
овом „музичком вагону“ под светли-
ма свећа.

Чули су се опет добро познати ста-
ри стихови песама: „Професорица 
Бамбина“, „Будимпешта“, „Дубров-
ник“, које су будиле носталгију, али 
било је и нових, односно оних које 
публика није имала прилику да по-
слуша у оквиру претходног програма.

- Песме Тамаша Чеха преводим 
врло дуго, већ више деценија, и имам 
их преко 80, још од времена велике 
популарности овог, по свему специ-
фичног аутора. Направили смо неки 

одабир, али је могуће још неке песме 
додати, зависно од реакције публике. 
У поднаслову овог концерта-предста-
ве стоји  поднаслов „Градови“, јер се 
током вечери помињу имена градова: 
Будимпешта, Лондон, Сарајево, Ду-
бровник, Сантово, Сентандреја. Изве-
дено је десет нових песама које до-
сад нису извођене на српском, међу 
њима су: „Ана Санто“, Сарајевски 
воз“, „Боља чест мог бића“, „Савреме-
ни танго“, „Рођак из провинције“ - об-
јаснио нам је преводилац Петар Ми-
лошевић, који открива да је неке пе-
сме препевао, неке дорадио, а поне-

што и досањао и дописао, како би 
стихове на мађарском језику прибли-
жио српској публици.

Тако је и ове вечери Балатон по-
стао Дубровник, Сарајевски воз је 
довозио путнике на Башчаршију, а 
Јосо је и даље тражио Ану или неке 
друге Ане на перонима Пеште, Сан-
това или неких других станица. Ста-
новнике велеграда и даље су шибале 
сенке и светла док су журили у метро, 
трамвај је тутњао, а ветар је уносио 
немир док су одлазили и долазили 
возови, путници су тражили цигарете 
и вињак, свитала су јутра, а град се и 
даље поносно огледао у реци, траже-
ћи свој стари лик.

Након генералне пробе, која је, та-
кође, била отворена за публику, Тибор 
Ембер нам је открио да је песме Та-
маша Чеха обожавао као тинејџер. 

- Први пут сам га слушао на Меди-
цинском факултету 80-их година. 
Имао сам плочу „Писмо мојој се-
стри“ (Levél nővéremnek), а моја гене-
рација је ишла у позориште да га 
слуша, где је он говорио стихове, при-
чао и певао. То је било више од кон-
церта! Био сам, и још увек сам, фан 
Тамаша Чеха и његове музике, а вео-
ма сам срећан што смо га упознали 
и лично када смо изводили песме на 
српском.

Мирко Милошевић сећа се да је 
као дете упознао Тамаша Чеха и Гезу 
Беремењија, али је преко оца, Петра 
Милошевића, заволео ове песме. О 
сарадњи са члановима Српског позо-
ришта тада је сањао, а данас осећа 
добру енергију када заједно раде и 
каже да међу њима постоји симбиоза:

- Драго ми је да поново сарађујем 
са мојим пријатељима из Српског 
позоришта. Радио сам са њима и 
„Сомборску ружу“, наступао сам на 
фестивалу „Jelenlét”, радили смо 
„Авалу експрес“. За разлику од џеза 
који свакодневно свирам, ово је не-
што сасвим друго; ово ми није обаве-
зно и представља уживање. Када сам 
чланове Српског позоришта као мали 
гледао и слушао, желео сам да насту-
пам са њима и о томе сањао. Жеља 
ми се остварила!

Добрила Боројевић

Музички вагон „Авале 2” у станици Нађмезе
Нова представа Српског позоришта у Мађарској

У црно-белом салону музичког вагона, у пештанској Улици Нађмезе,  
мешала се шкрипа кочница са звуком клавијатура и тарабука, мушким гласом и 

пригушеном светлошћу лампи са црвеног плафона, преносећи слушаоце у 
филмску атмосферу неког „Оријент експреса”. Подсетила нас је на сусрете и 
растанке са драгим људима, старе љубави и неке градове који су се заувек 

утиснули у измаглицу наших сећања

ЈОСИНА ОМИЉЕНА ПЕСМА
Целовечерњи концерт захтевао је и добру кондицију, поготово од Јосипа 

Маторица, који је за микрофоном био читаве вечери, уносећи у свој наступ 
енергију и емоцију, љубав и глумачки таленат, па смо га упитали колико је 
времена требало да се спреми овакав програм.

- Почео сам током лета већ да учим, помало и крадом, јер је план био да 
тек после фестивала у Ловри почнем озбиљно да се припремам. Старе 
песме сам већ добро знао и често изводио, али је било потребно увежбати 
нове, и са Мирком и Тибором. – објаснио нам је популарни Јосо и открио 
да му је омиљена песма „Боља чест мог бића", која је освојила срца свих 
присутних. Ова снажна балада морала је бити и прави преводилачки иза-
зов, а неколико присутних посетилаца нам је потврдило да српски препев 
чак боље звучи од мађарског оригинала.

„АВАЛА” У ТРЕЋОЈ ДЕЦЕНИЈИ 
Глумци Српског позоришта су пре неколико година обележили 20 година 

од првог извођења „Авала експреса“ 1996. године. То је био својеврсни омаж 
стваралаштву и животној филозофији познатог мађарског аутора Тамаша 
Чеха, чија је популарност досезала врхунац током 70-их, 80-их и 90-их го-
дина прошлога века. Сећање на великог уметника никада није избледело. 
Тамашеви концерти најчешће су окупљали интелектуалце, по правилу нису 
одржавани у великим халама и увек су били јединствен музички, песнички 
и сценски израз, баш као што је то био случај и ових вечери када су своју 
енергију у комуникацију с публиком уткали Јосо, Мирко, Тибор и Пера.


