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Beszámoló Az aranykor
varsói előadásáról

Ariane Mnouchkine és a Nap Színháza

A varsói Nemzetek Színháza előadásso-
rozatának egyik legnagyobb érdeklődéssel
várt eseménye Ariane Mnouchkine
társulatának, a Nap Színházának (Théátre
du Soleil) szereplése volt. A párizsi
együttes 1964 óta működik, az 1939-ben
született rendezőnő vezetésével, és meg-
alakulásuk óta jó néhány nagy sikerű elő-
adással vívtak ki maguknak világhírt.
Nevük hazánkban sem ismeretlen, né-
hány előadásukról olvashattunk már az
itthoni sajtóban. Hogy csak a legneveze-
tesebbeket említsem: 1967-ben Arnold
Wesker: A konyha című darabját a Cirque
de Montmartre-ban 63 400, 1970-71-ben a
vincennes-i Cartoucherie-ban az 1789
előadásait 281 370, s az ugyanott játszott
1793 című darabot 1972-73-ban 502 100

néző látta.
„Olyan színházat szeretnénk, amely

egyenesen a társadalmi valóságot célozza
meg, amely nem egyszerűen tényeket ál-
lapít meg, hanem bátorítást ad jelenlegi
körülményeink megváltoztatásához. Tör-
ténelmünket szeretnénk elmesélni, hogy
előremozdítsuk, amennyire ezt a színház
teheti" - vallják magukról.

Varsóban A z aranykor című, szintén a
társulat tagjai által közösen írt új darab-
jukat mutatták be, melyet ez év március 4.
óta játszanak a vincennes-i Cartoucherie-
ban. A műsorfüzetben a cím mellett ez áll:
„Első vázlat". Az előadás egy-mással csak
lazán összefüggő jelenetek, bohóctréfák
füzére, melyet nem tekintenek elkészült
produkciónak, állandóan alakítják,
változtatják, feltehetőleg újabb és újabb
napi aktualitásokat felhasználva. A
jelmezek, maszkok a commedia dell'arte
színpadára emlékeztetnek, megjelenik
Pantalon, Arlequin, Polichinelle, Brighella
és a többiek, azonban egy színész több
figurát is játszik - nem úgy, mint a
commedia dell'arte színházában, ahol egy
színész mindig ugyanazt a típust
megjelenítő szerepet alakított -, a darab
huszonhét szerepében tizenhét színész
jelenik meg.

A cselekmény két szálon fut, az egyik
főszereplő Abdallah (Philippe Caubčre),
aki hajón érkezik Algériából Marseille-be,
hogy munkát vállaljon Franciaor-

szágban. Ijedten és tanácstalanul jár-kel a
számára idegen világban, megrémíti őt a
vámőr szigora, a nagyváros forgalma,
kifosztják, leszedik róla egyetlen ruháját,
míg végül szállást talál egy éjjeli mene-
dékhelyen, az övéhez hasonló sorsú hon-
fitársai között. Egy tengerparti magasépít-
kezésen talál munkát. Egy reggel feltámad
a szél, és a munkások megtagadják, hogy
az ingadozó állványzatra felmenjenek. A
munkavezető, aki ígéretet tett főnökének,
hogy a hét végéig elkészül a munka, s
akinek ettől előléptetése függ, Abdallah-t
kergeti fel, akinek nehezen bár, de sikerül
feljutnia az állvány tetejére, az erős szélben
megingó traverzekről le-zuhan és
szörnyethal.

A másik főszereplő fiatal építészmér-
nök, aki a gazdag építési vállalkozóval
hadakozik azért, hogy olyan lakóépüle-
teket tervezhessen, amelyek széppé te-szik
a bennük lakók életét, és ne a lehető
legnagyobb nyereség legyen a tervezés
egyetlen szempontja. Ettől az igen laza
cselekménysortól teljesen független je-
lenetek is szerepelnek az előadásban.
Varsóban egy sátorcirkuszban adták elő
A z aranykort. A színészek a porond szé-
lén, maszkjukat kezükben tartva vártak
jelenésükre, az előadást figyelve. A né-
zőtéren nem voltak székek, a közönség a
lejtős padlón ülve, guggolva, tetszés
szerint járkálva nézhette az előadást. Az
egyes jelenetek között néhány perces
szünetet tartottak , amely nem minden
esetben szolgált átdíszítésre, hiszen leg-
feljebb egy asztalt és néhány széket hoz-
tak be vagy vittek ki, a porondon sem-
miféle díszlet nem állt. Az eseményeket
mindvégig Salouha (Lucia Bensasson),
Abdallah honfitársnője kommentálta, az
arabok jellegzetes franciaságával - a táj-
szólás is a commedia dell'arte gyakran
használt eszköze volt -, időnként a sze-
replőkkel - elsősorban Abdallah-val -,
máskor meg a közönséggel beszélgetve.
Kommentárjait egy motorosszemüveges
fiatalember fordította lengyelre, ez rög-
tönzött párbeszédekre adott alkalmat a
színészek és a tolmács, illetve a közönség
között.

A puszta cselekmény leírása nem sokat
mond az előadás lényegéről. A játék az,
ami a figyelmet elsősorban leköti, a sza-
badság, amivel a - sokszor maszkkal fe-
dett arcú - színészek mozgásukkal és
hangutánzással bármilyen helyszínt, időt
és történést elhitetnek a nézővel az üres
porondon. Abdallah Marseille-be érkezik.
A hajóról figyeli a kikötést. A színészen
maszk van, mely csak száját

és szemét hagyja szabadon. A matrózt
játszó színész (Philippe Hottier) fehér
trikóban és nadrágban, fehérre festett
arccal eljátssza, amint a partról a hajóra
dobja a kötelet, de nem sikerül célba ta-
lálnia. Abdallah nevet rajta, ettől egyre
dühösebb lesz, majd mikor mégis sikerül
kikötni és Abdallah partra lép, meg akarja
verni. A vámőr (Jonathan Sutton) szürke
egyenruhában, hatalmasra kitömött
pocakkal, vörösesbarna maszkban, fején
szürke harisnyasapkával jelenik meg.
Ugyanebben a jelmezben később
rendőrként is viszontlátjuk. Pocakját elő-
retolva, rövidre szabott nadrágját időn-
ként fölrántva nyomul előre, meg-meg-
torpanva. Mikor megáll, nehezen gyulla-
dó motor indításához hasonló hangokat
hallat, ezzel egyidőben újra meg újra ho-
morítva előrelendíti pocakját, lábujj-
hegyre emelkedik, mint aki majdnem el-
repül, aztán hirtelen továbbgördül. Időn-
ként minden ok nélkül sípjába fúj. Ha
beszél, hangját elmélyíti, ha elneveti ma-
gát, ez dagadt arcú maszkja alatt durva
vigyorrá változik. Szögletesen kanyargó
utakon vonszolja magával a megfélem-
lített Abdallah-t - a vámhivatal kanyargós
folyosóin. Tudatában van hatalmának, s
hogy ez az algériai számára is nyil-
vánvaló legyen, időnként ujja körül meg-
pörgeti gumibotját.

Miután Abdallah kiszabadult a hiva-
talból, kószálni kezd a városban. A színész
mozgásával és az autók rohanásának és
tülkölésének utánzásával játssza el, ho-
gyan téblábol ijedten a nagyvárosi for-
galomban, és hogyan okoz rémült ug-
rándozásával karambolt. Később egy gör-
be hátú, földig érő sötét köpenyt viselő
pókhasú, karvalyorr-maszkos öregember
karmai közé kerül, aki azt ígéri, hogy el-
vezeti barátjához, akitől Abdallah azt re-
méli, hogy munkához juttatja. A varjúra
emlékeztető külsejű férfi néhány rossz ru-
hadarab ellenében elveszi tőle burnuszát,
és elvezeti egy éjjeli menedékhelyre. Az
algériait játszó színész „maga köré
játssza" a szűk lépcsőt, amelyen egy sötét
pincébe jut, ahol egyre több és több alvó
honfitársát fedezi fel, beléjük botlik, át-
lép rajtuk, maga felé fordítja az arcukat,
hogy felismerhesse barátját, aztán helyet
keres magának, de nem talál, végül - az
egymás hegyén-hátán, polcokon alvó
embertömeg közepén - kicsavart tar-
tásban, fejenállva elalszik.

Ezt követően olyan jelenet következik,
amely egyáltalán nem kapcsolódik a fent
leírt történethez. A porondon mindössze
egy asztal és három szék áll. Ócska pon-



gyolában karikás szemű nő jelenik meg,
jár-kel az asztal körül, és pillanatokon
belül egy kispolgári lakást látunk ott, ahol
semmi nincs. Bekapcsolja a televíziót.
Néhányszor oldalba vágja, ráüt a tetejére,
ettől az működni kezd. Ezt onnan tud-
hatjuk meg, hogy a nő arcán bárgyú, elé-
gedett mosoly jelenik meg, és nem is tűnik
el, amíg ki nem kapcsolja a képzeletbeli
készüléket. Vacsorát főz, megterít, közben
nem veszi le szemét a képernyőről. A
jelenet néma, csupán a nyíló és csukódó
ajtók hangját utánozzák a színészek.
Nemsokára hazaérkezik a férj, előbb
felcaplat a csigalépcsőn, maid benéz a
konyhába, elégedetten tudomásul veszi,
hogy készül a vacsora, majd lerogy az
asztal mellé, és ő is a televíziót bámul-ja.
Végül a házaspár lánya is hazaérkezik,
kettesével-hármasával ugrálva a nem lé-
tező lépcsőfokokon. A papa és a mama
nyammogva, az étel ízét sem érezve, csak
a képernyőre vigyorogva vacsorázik, majd
a műsor végén elzárva a készüléket, aludni
tér. Ekkor érkezik meg lopakodva a lány
két barátja, akik közül az egyik kábítószert
hozott magával. A lány még sosem
próbálta, fél tőle, de azért ő is szív a
cigarettából. Azután leülnek és várják a
hatást. Először nagyon vidámak lesznek,
átrendezik a lakást, aztán a két fiú táncol-
ni kezd a lánnyal. Egyre vadabbak lesz-
nek, meg szeretnék kapni a lányt, de az
kisiklik közülük, és a két fiú - anélkül,
hogy észrevenné - egymással táncol. Mi-
kor észreveszik, hogy nem a lányt ölelik
át, összeverekszenek. A kábítószer hatá-
sára mozdulataik fokozatosan lelassulnak -
vagy mi látjuk őket úgy, mintha mi is
szívtunk volna a cigarettából -, egyre las-
súbban, lebegőbben szállnak az ütések, és
terül el, akit megütöttek, egyre lassabban
csapja össze tenyerét rémületében a lány,
egy idő múlva az az érzésünk, mint-ha
ruháik is lassítva lebbennének utánuk,
mintha valóban lassított filmfelvételt lát-
nánk.

Az előadás egy másik emlékezetes je-
lenete az esti tengerparton játszódik. Az
építési vállalkozó és az építészmérnök
vitáznak arról, milyen is legyen az építen-
dő ház, közben azt is megtudjuk, hogy a
vállalkozó korrupcióval jutott a telekhez.
Miután elmentek, szerelmespár jelenik
meg. Ez az első randevújuk, fél-szegek,
bátortalanok, nem tudják, hogyan
nyúljanak egymáshoz. A lány levetkőzik,
hogy ússzon egyet a tengerben, erre a fiú
is. De mégsem mennek a vízbe. Fél-szeg
versengésbe kezdenek: ki tud tovább
kézenállni, ki tud több cigánykere-

ket hányni, ki tud jobban kacsázni a ví-
zen. A tenger hol visszahúzódik, hol bo-
kájukig szaladnak a hullámok. A színé-
szek ilyenkor visszahúzódnak. A vízen
ugráló kavicsok hangját utánozzák, mi-
közben mindketten feszülten figyelik a
vizet. Két - valóban meztelen színész
játszik a félhomályos porondon, de nem
hiszem, hogy a nézők közül bárkinek is
eszébe jutott volna pornográfiát emle-
getni. Aztán megjelenik az építési vállal-
kozó, és a magántulajdon szentségét és
szeméremsértést emlegetve elzavarja
őket.

A z aranykor utolsó jelenete az építkezés
körül zajlik. Az egyik munkás (Philippe
Hottier játssza, aki a matrózt és az egyik
kábítószeres fiatalembert) hajnalban
motorjára ül, felbőgeti és elrobog a közeli
bisztróhoz. Kávét iszik, játszik egyet a
flipper-automatán, aztán továbbrobog a
munkahelyére. Természetesen itt is a
színész mozdulatai, gesztusai és
hangutánzása helyettesítik a díszleteket
és kellékeket. Egy másik munkás is el-
indul, nagydarab, nehéz mozgású, csupa-
szőr ember, beül ócska kis kocsijába,
nagy nehézségek árán, itt-ott megrug-
dosva beindítja (olyan pici az autó, hogy
alig fér bele, ajtaja kenetlenül nyikorog),
aztán egyre gyorsabban robog az úton. A
fokozódó sebességet a színész kéz-
mozdulataival jelzi, melyek világosan ér-
zékeltetik, hogy suhannak el a fák a kocsi
ablakában. Az építkezésnél ott találjuk
Abdallah-t is, meg a munkavezetőt, aki
azonos a fent leírt vámőrrel. Jonathan
Sutton játssza, ő volt az imént a tenger-
parti szerelmes ifjú is, láthattuk, amint a
jelenet után az egyik bejárati ajtó mellett
föltette a pocaktömést, és vékony,
nyúlánk fiatalemberből átvedlett kövér,
kortalan, durva vigyorú vámőr-rendőr-

munkafelügyelővé. Már a munkások ér-
kezésekor nagy a szél. A színészek a szél-
lel szembefeszülve, ruhájukat- zsebre du-
gott kézzel vagy gallérjuknál fogva le-
begtetik, a szélvihar tökéletes illúzióját
keltve. Abdallah fölkúszása az állványra
lélegzetelállító mutatványnak tűnik, a kö-
zönség halálos csendben figyeli, pedig a
színész egy helyben áll a porond közepén.
A zuhanás hosszú percekig tart. Abdallah
először karjait széttárva forog körben, a
szélzúgás hangja egyre erősebb, szemei
hatalmasra nőnek maszkja mögött a ré-
mülettől, eszeveszett gyorsaságú kar-
mozdulatokkal érzékelteti, hogyan zúg el
a levegő mellette, a porond közepéről
rászalad a közönségre, miközben egyre
nagyobbra nyitja száját, aztán visszahát-
rál a középpontig, s megint a közönség
felé fut, végül nagyot huppanva elterül a
földön.

Az aranykort több mint egy évig pró-
bálták, de - mint említettem - ma sem
tekintik kész előadásnak. Megállapítha-
tatlan, hogy mennyi a rögtönzés, mennyi
a pontosan kidolgozott játék benne,
annyira együtt dolgoznak a színészek,
annyira összehangoltan, olyan pontosan
tudják, hogyan kell hatást elérniök, hogy
azt hihetnénk, egyáltalán nem rögtönöz-
nek. Viszont olyan szabadon, jókedvvel,
a közönséggel együtt játszanak, hogy azt
hihetnénk, szinte mindent ott és akkor
találnak ki. Úgy hallottam, nagyon za-
varta a színészeket a játékban, hogy a
varsói játéktér sokkal nagyobb volt a
Párizsban megszokottnál, hogy a cir-
kuszsátor akusztikai adottságai - a pony-
va rossz hangvisszaverő tulajdonsága és a
beszűrődő utcazaj miatt - kedvezőtlenek
voltak, és hogy deszkák helyett fű-
részporban kellett játszaniok. A néző
számára ez észrevehetetlen maradt.

Abdallah megérkezése Marseille-be, a Théátre du Soleil Az aranykor című előadásában


