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Aki magyar...
Tajtékos múlt Miskolcon
A történelem véletlenek műve. Az ember csak belesodródik. Majd elkezdi keresni a helyét. Az egyik
legfontosabb kérdés itt, Közép-Kelet-Európában így hangzik: megtanultuk-e, megtanuljuk-e valaha,
hogyan kell egymás mellett, egymással élni? Szembenézés, szembesítés, bűnhődés a Miskolci Nemzeti
Színházban.
Hunyady Sándor 1930-ban, egy szabadkai szálloda – történetesen Pest a neve – éttermében
keveredett bele egy társasági mulatozásba, ahol felsejlett valami az egykori Osztrák–Magyar
Monarchia súlyos örökségéből. A soknemzetiségű konglomerátum polgárai nemigen szerették
egymást. Sőt!
Aztán mindezt felülírja a szerelem. Aztán mindezt újra felülírta a nacionalista gyűlölködés. És ez így
ment mindaddig, amíg a mulatozó katonák el nem mentek a frontra, hogy jól meghaljanak. S mivel a
szellemük az első világháborút követően még sokáig ott kísért a városban, a szerelmek, ahogy a
gyűlöletek, ismét fellángolnak.
Hát ennyi a történet, a Feketeszárú cseresznye című darab alaptörténete – valóban banális. Csak
éppen benne van az egész átkozott magyar történelem. Trianon előtt és után. Hogyan értékelődik át az
értelmetlen nacionalizmus, mennyire képlékeny az örök kisebbség-többség nemzeti frusztrációja,
mennyire igaz, hogy valójában a politika áldozata a boldogságra vágyó ember, legyen az magyar vagy
szerb. Ez a Feketeszárú cseresznye. Aki egyébként nem más, mint Irina (Czvikker Lilla), a feketén izzó,
gyönyörű asszony, hozzá való szerb férjével, a földesúr Dusánnal (Lajos András) és a sokáig önmaga
előtt is elhazudott szeretőjével, Gézával (Bodoky Márk), az Osztrák–Magyar Monarchia magyar városi
helytartójával.
Igen, Bácskában vagyunk, ahol a történelem úthengere menetrend szerint jön-megy. Az együttélés
nehéz, de szenvedélyes. Kiéhezett, a szupremácia mélymagyar érzésétől átlényegült katonák döntik
meg a kisebbségiségből az ellenség karjaiba menekülő lányokat – és persze asszonyokat is. A magyarok
szeretnék, ha szeretőik is magyarul kezdenének érezni, a szerbek is szeretnék, ha mindez viszont is így
volna – de tudjuk, ez lehetetlen.
Mikor, hol és miért tör ki a lázadás ezen a szerelmi rajzulatokból felépülő terepasztalon? – ez Hunyady
Sándor játékának lényeges kérdése, és ez a rendező, Szőcs Artur zseniális alapképlete is. A Miskolci
Nemzeti Színház társulata summa cum laude vizsgázott, az előadás minden pillanata tökéletes, pedig a
mester nagyon magasra emelte a lécet.
Ez, kérem szépen, a totális színház.
A prozódia és a testbeszéd, a vizualitás és a zene – sőt a nótázás, közös éneklés, egészen a tajt részeg
ordibálásig –, a csendek és a harsány beszédek, a simogatások és a szenvedélyes öklözések vagy női
pofonok kavalkádja. És ami egészen lenyűgöző, a színészek kétnyelvű játéka; úgy váltogatják a magyarszerb nyelvet, mint ott, Újvidéken egykor és ma. A néző mindennek ellenére – noha nyilván nem érti a
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szerbet – mégis mindent tökéletesen érez.
Le a kalappal a színészek előtt! Egy perc nyugta nem lehet a közönségnek, hol fergeteges táncot ropnak
a szereplők, s ezzel beszélik ki identitásukat, hol fájó csöndből kell kihallani a válni akaró párok
vívódásait. Senki nem marad együtt senkivel. Ez az a banalitás, amibe a szerző, Hunyady Sándor és a
darabot a miskolci színpadra teremtő Szőcs Artur belesűrített a mi boldogtalanul mulatós magyar
történelmünkbe. Két felvonáson keresztül egy perc felesleges pillanat sincs, az ember odaszegeződik a
székéhez. A darab végén viszont a közönség állva tapsol. A legutóbbi előadáson csaknem 20 percig
zengett a nézőtér.
A csoda most Miskolcon látható.
A társulat népes, minden szereplőt megillet a tisztelet és a szeretet. A színlap itt olvasható:
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