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Egy commedia dell’arte ha-
gyományokra épülő, nagyon 
pergő, folyton változó impro-
vizációs kollázst idéz Matei 
Vișniec Napnyugat Expressz 
című darabja, amelynek ma-
gyar nyelvű ősbemutatóját a 
nagyváradi Szigligeti Színház-
ban tartották a hétvégén.

 » MOLNÁR JUDIT

Geopolitikai meghatározottsá-
gunk a Kelet és Nyugat közöt-
ti korridor örökkévalósága: 

szeretnénk nyugatinak látszani, de 
a magába gyűrő keletiség a legvá-
ratlanabb pillanatokban tör elő be-
lőlünk, elutasítjuk a balkáni rokon-
ságot, holott a történelem ezt már jó 
ideje kiosztotta ránk. Akit mindez 
nagyon zavart, elment régebben, 
elmegy most is. Folyamatosan, 
egyre többen. Van, hogy sikerül, 
van, hogy nem. Tudunk diadalmas 
visszatérésekről és szégyenkezve 
kushadó ottmaradásokról. De a sok 
apró paradigmából összeáll a nagy, 
közös jelkép, a vágyott nyugati vi-
lágban könnyen felismerhető bal-
kániság: nevezzük kevésnek vagy 
soknak, tulajdonképpen mindegy, 
a lényeg úgyis az, hogy milyen mér-
tékben különbözünk tőlük.

Azok között, akiknek sikerbe for-
dult a külföldre távozása, elsősor-
ban az alkotóművészekről tudunk, 
köztük Matei Vișniecről, a lassan 
világhírűnek mondható íróról. A 
nagyváradi színházkedvelők a Nap-
nyugat Expressz pénteki ősbemuta-
tója előtti ráadásként személyesen a 
szerzőtől hallhatták írói hitvallását, 
a rendezőkkel való együttműködésé-
nek alapelveit, a francia nyelv és az 
évszázados kulturális hegemóniához 
tartozó francia színházi világ hatását 
a balkániság oldására. 1987-ben ment 
el, amikor már egyre tarthatatlanabb 
volt a vasfüggöny innenső részén a 
helyzet, Franciaországban telepedett 
le, franciául írt és ír jelenleg is, 1990 
után pedig egyre többször látogat 
haza, hiszen darabjait az ország kü-
lönböző színházaiban játsszák, az 
előadások díjakat nyertek, vagyis mi-
ért ne járna vissza, ha ez egyaránt örö-
met szerez neki és a közönségének. A 
visszatelepedés viszont szóba sem 
kerül, elmondása szerint megtalálta 
a helyét a francia kultúrában. Érde-
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kes volt hallgatni, hogy mindenekelőtt 
az aktív rádiós tevékenysége következ-
tében az utóbbi évek eseményei miként 
kerültek hozzá egyre közelebb, hatásuk 
hogyan vált egyre személyesebbé.

A közönségtalálkozón részt vett a be-
mutatott Vișniec-darab, a Napnyugat 
Expressz rendezője, Zakariás Zalán is, 
akivel már többször dolgoztak együtt. 
Mindannyiszor sikerült jól összehango-
lódniuk és minden alkalommal közös 
nevezőre jutniuk, amit a nagyváradi, 
magyar nyelvű előadás is beszédesen 
példázott. Egy commedia dell’arte ha-
gyományokra épülő, nagyon pergő, 
folyton változó improvizációs kollázst 
idéz, összefüggő cselekménysor hiá-
nyában fel-felvillanó képsorokat a bal-
káni térség legkülönbözőbb pontjairól 
nyugat felé szerencsét keresők min-
dennapjaiból. Ennek ellenére az előa-
dásnak nagyon jól sikerült elkerülnie a 
szétesést, darabokra hullást. Részben, 
mert az egymástól független, pulzáló 
minijelenetek szövegfölötti összekötő 
kapcsa a nyugati elit számára a Kö-
zel-Kelet felé vivő utat jól megrendezett 
kalandok révén is bemutató, legendás 
Orient Expressz, másrészt pedig a 
kavargó forgatagban folyton változó 
szerepekben megmutatkozó színészek 
dinamizmusa.

A legkülönfélébb alantas munkák 
érzéketlen elvégzésére kényszerülés 
rövid körülírása mellett néhány jele-

net mély, tartós érzelmi hatást hagyott 
a nézőben. A szerb világháborús par-
tizánt bemutató jelenetre gondolok 
mindenekelőtt, aki miután tizenöt 
évet lehúzott egy szibériai lágerben, 
és emberi roncsként hazakerült, már 
csak egyetlen vágya maradt: legalább 
megérinteni a híres Orient Expresszt. 
A megfi zetett igényeket kiszolgáló túl-
buzgóság ironizálása is tetszett, az a 
bajlódás, ahogy készül a vonat utasai 
számára hivatásos színészek játszot-
ta, spontánnak feltüntetett cigányes-
küvőt, illetve Erdélybe érve magukat 
Drakula-utódoknak mondó vámpírok 
forgatagát bemutató fi lm felvétele.

A forgatás iróniája tragikomikus ke-
serűséggé válik annak a doktori disz-
szertációnak a megvédését parodizáló 
jelenetben, melynek témája az elér-
hetetlen nyugati világból kapott rek-
lámzacskók, címkék, üres dobozok és 
palackok kincsként való egykori őriz-
getése. A cigányesküvőről szóló fi lm 
azért jön össze annyira kínlódva, mert 
a színészek nem értik, miért kell ezt 
nekik eljátszaniuk, amikor a rendező 
lefi lmezhetne egy valódi eseményt. 
A rengeteg tárgyi bizonyítékot be-
gyűjtő doktorandus pedig azért nem 
kapja meg az óhajtott tudományos 
címet, mert a sztálini maszkot viselő 
bizottsági elnök nem találja eléggé 
meggyőzőnek a több zsáknyi anyagot. 
A színészek – Csatlós Lóránt, Dimény 

Levente, Firtos Edit, Gajai Ágnes, Haj-
du Géza, Hunyadi István, Kardos M. 
Róbert, Kiss Csaba, Kiss Tamás, Ro-
mán Eszter, Sebestyén Hunor, Tóth 
Tünde, Tőtős Ádám, Trabalka Cecília 
és Pitz Melinda – jókedvű felszaba-
dultsággal játszottak, örömmel hasz-
nálva ki a különböző szerepek kínálta 
alakítási lehetőségeket. Segítségükre 
volt a díszlet- és jelmeztervező Andra 
Bădulescu-Vișniec színpadi tere, vala-
mint a zeneszerző Boca Hunor Lehel 
zenei aláfestést kínáló munkája.

A szünet nélkül játszott, közel ké-
tórás előadás, mellőzve mindenféle 
üresjáratot, végig fogva tartotta a 
néző fi gyelmét, maximálisan megér-
demelve a végén kapott óriási tapsot. 
Számomra valami mégis hiányzott: az 
előadás előtti beszélgetésben a szer-
zőnek részletesen ecsetelt, egyéni si-
kerét idéző, ahhoz hasonló karakter, 
vagyis annak a felvillantása, hogy 
nemcsak sikertelen tengődés lehet a 
napnyugati elvágyódásból, hanem 
méltó emberi lét is. Feltehetőleg a 
rendezőnek is hiányozhatott valami 
eff éle, erre találhatta ki a befejezést. 
A beszélgetéskor ugyanis a szerző kü-
lön kiemelte, milyen katartikus meg-
lepetés volt a számára is a zárójelenet, 
melyben mindenki együtt, különféle 
bajaik ellenére hatalmas meggyőző 
erővel, kitartóan énekelte a Légy bol-
dog (Be happy) közismert slágert.
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 » KRÓNIKA

Maria Wojtyszko kortárs lengyel 
szerző Sam, avagy felkészülés a 

családi életre című darabját mutat-
ja be csütörtökön 19 órától a sepsi-
szentgyörgyi Tamási Áron Színház. 
A Bocsárdi László rendezte előadás 
koprodukció a Tamási Áron Színház 
társulata és a Marosvásárhelyi Művé-
szeti Egyetem másodéves magiszteri 
színészhallgatói között. Sam útkere-
sése 27 tablószerű jelenetből áll össze, 

amelynek mindegyike egy-egy sűrí-
tett magánytörténet. A szöveg ereje a 
hangnemében rejlik. Wojtyszko drá-
mája nem didaktikus tanmese, ami 
történetfonalával megoldókulcsokat 
szolgáltat a kamaszlét mindennapjai-
nak visszatérő problémáira. Sokkal in-
kább egy zavarbaejtő látlelet a lengyel 
és a nyugati kultúra kaotikusságáról, 
ami a kamaszok irányvesztettségé-
ben is tetten érhető, akiknek sem a 
szülők, sem az oktatási rendszer, sem 
az egyház nem tud hiteles jövőképet 

nyújtani. A közösségből való kizárás, 
akárcsak a beavatási szertartás bevett 
forma, amelyet sok törzsi nép napjain-
kig alkalmaz. A nyugati kultúrkörben 
is hasonló izolációs válságon men-
nek keresztül a serdülők, a különbség 
csupán annyi, hogy a közösségből 
való kizárás és a tulajdonképpeni 
beavatási szertartás nem szervezett 
és levezényelt, hanem véletlenszerű 
– pont ettől keserű és kezelhetetlen, 
kiszámíthatatlan a kimenetele, sok 
esetben tragédiához is vezet. Sam a 

történetben az összes tipikus serdü-
lőkori válsághelyzetet megéli. Biztos 
iránytűi nincsenek, csupán képzelt 
barátja, a tudathasadásos hörcsög ta-
nácsaira támaszkodhat.

Maria Wojtyszko kortárs lengyel 
drámájának magyar nyelvű ősbemu-
tatójára jegyek válthatók a Központi 
Jegyirodában vagy a www.biletmas-
ter.ro weboldalon. Az előadást már-
cius folyamán még háromszor tűzi 
műsorára a színház: március 21-én, 
22-én és 23-án 19 órától.

Kortárs lengyel darab a sepsiszentgyörgyi Tamási Áron Színházban
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