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1964-ben egy csoport egyetemista úgy dönt, hogy szín-
házat alapít. Tapasztalatuk szinte semmi, elképzelé-
sük is alig, pénzük természetesen még kevesebb. Van
viszont némi egészséges önbizalmuk, fiatalos lendüle-
tük és egy vezetôjük: Ariane Mnouchkine, a filmren-
dezô Alexandre Mnouchkine lánya. Két elôadás kell
nekik, hogy beletanuljanak a szakmába, aztán 1967-ben
bemutatják Wesker A konyha címû darabját. Hatvan -
ezren nézik meg. Három évvel késôbb az ideális épü-
letet is megtalálják, ahol megszületik a kortárs francia
színház egyik elsô mítosza, az 1789. Az új elôadást
már 281 370 ember látja. Ettôl a pillanattól fogva a
Napszínház (Théâtre du Soleil) élô legendává válik, és
ma is az. Élô és legenda.

Arról, hogy mûvészileg-szakmailag hogyan csinál-
ják, született egypár cikk, tanulmány, sôt könyv is. Mi
itt most nem ezzel foglalkozunk. Arról fogunk beszél-
ni, hogy a Napszínház mint intézmény hogyan mûkö-
dik. Milyen rendszer van egy olyan társulat mögött,
amely két évig játszik egy elôadást a világ minden tá-
ján, Tajvantól Ausztráliáig, és két év után is csak a ren-
dezô elvei miatt hagyják abba, a közönség néha már-
már hisztérikus könyörgése ellenére is? Hogy mûködik
egy olyan elôadás, amire hajlandó bôven száz millió fo-
rint felett költeni akár a nem éppen gazdag Brazília is?
Hogyan mûködik az a színház, ahol minden egyes al-
kalommal legalább nyolcvan középiskolás nézi végig a
hétórás elôadást?

„Producción!” – ez Martin, az argentin színpadmun-
kás. Egy napja tart a színpad beépítése, melynek
Martin az egyik fôszereplôje. Igaz, franciául egy szót
sem beszél, de bármit elmutogat, mindent megért, ad-
dig dolgozik megállás nélkül, amíg azt nem mondják
neki, hogy elég, és legfôképp kilencven kilóval szériá-
zik fekvenyomásban. Valamint állandó dél-amerikai
jókedv jellemzi, mely most épp abban nyilvánul meg,
hogy valahányszor egy színpadelemet a helyére kell il-
leszteni, elrikkantja magát: „Producción!” Ma reggel
megérkezett az elôadás díszlete Tajvanból, ahol leg-
utóbb játszott a társulat. Március 1-jén megkezdôdik a
„dernières”, utoljára játsszák a Les Ephémères-t (Pilla na -
tok) Párizsban, utána irány Bécs, majd Saint-Etienne.
De egyelôre csak a párizsi elôadásra koncentrál min-
denki, legelôször pedig a színpad fel- és beépítésére,
amivel tíz nap alatt kell végezni. Ez elég sok idô, ha azt

nézzük, hogy két napig mintegy hetvenen dolgoznak
az építésen, köztük technikusok, színészek, önkénte-
sek, gyakornokok és a fodrász, két nap után pedig
„csak”  úgy harmincan. Ellenben szorít az idô, ha azt
vesszük figyelembe, hogy az elôadás díszletéhez a né-
zôtér és a színpad is hozzátartozik, és a beépítendô ele-
mek tizenkét darab, egyenként tizenöt-húsz tonnás
konténerben érkeztek meg. A próbák megkezdéséhez
mindenekelôtt kell egy színpad. Ennek felépítése tart
két napig, a már említett hetven fô részvételével. Azért
ilyen sokáig, mert ötszáz négyzetméteres, ami önma-
gában még nem lenne olyan hatalmas, csakhogy tech-
nikailag fontos, hogy minden pontján tökéletesen víz-
szintes legyen, ez pedig megkövetel némi szöszmötö-
lést. De a konténerekben jött a majd szintén
be építendô nézôtér, a bárpult, az összes kellék és dísz-
let, a technika, egy komplett étterembelsô, és ki tudja,
még mi minden. Mikor a Napszínház turnéra megy,
gyakorlatilag teljesen kiüríti az épületet, és a turné
helyszínein újrateremti a színház belsejét, ha máshol
nem megy, egy hatalmas sátorban. Most ezt a sátrat
kell visszapakolni.

A fentiek alapján már nagyjából kitalálható: a
Napszínház elôadásai általában amolyan színházi szu-
perprodukciók. A társulat mûködése meglehetôsen
furcsa ötvözete a „projekt alapú” és az „állandó társu-
latos” intézményes formáknak. Egyrészt projekt alapú,
ha azt nézzük, hogy minden darab egyedülálló alkotás,
külön színészgárdával. Másrészt azonban a Nap szín -
ház egy produkciót általában majd egy évig készít el,
aztán pedig két évig játssza, ami valamelyest állandó-
sítja a társulatot, nem beszélve természetesen a több
darabban is szereplô színészekrôl. Az intézmény tehát
furcsa hibrid. Hogy miért ilyen, annak magyarázata
maga a Mnouchkine által képviselt színházi mûfaj,
amelyet az intézmény kiszolgálni hivatott. Mnouch ki ne
minden darabja egy külön világot épít. Elôadásaira
sokszor egyszerre jellemzô a valóságtól való elszaka-
dás és a realizmus. A két, egymásnak elvileg ellent-
mondó irányból alakul ki az elôadás arca. Az általában
imprókkal kísérletezô próbák során „magától” létrejön
egy koncepció, amely így tulajdonképpen a darab ter-
méke, ugyanakkor ha egyszer megszületett, mindent
ennek rendelnek alá. Így történt például, hogy az
Ephémères-hez két helyen körülbelül tizenöt négyzet-
méteres bejáratot vágtak az elôadóterem falába, vagy
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hogy külön nézôteret terveztek és építettek, mert a
koncepció szerint a nézôknek nagyon közel kell lenni-
ük az elôadáshoz és egymáshoz, miközben egyfajta
korlátra támaszkodhatnak, mintha ablakból vagy er-
kélyrôl figyelnék a történéseket. Szintén a spontán ki-
alakuló koncepció határozza meg a darab idôtartamát.
Jelen elôadásnál ez szünetekkel együtt mintegy nyolc
órát jelent.

Természetesen mindez igen drága mulatság. A szín-
ház mûködési költsége sem csekély, pláne ha belegon-
dolunk, hogy szinte alig játszik „otthon”, így az épüle-
te gyakran teljesen kihasználatlan. Ehhez járulnak
még az elôadás elkészítésének és mûsoron tartásának
költségei, melyek, mint láttuk, szintén nagyon maga-
sak. A színház éves forgalma négymillió euró körül
mozog. Átszámolva ez valamivel több mint egymilli-
árd forintot jelent, ami meglepôen alacsony az elhang-
zottak fényében. Ez Magyarországon sem lenne botrá-
nyosan magas összeg, pláne ha belegondolunk, hogy a
Napszínháznak társulata is, épülete is van, csakúgy,
mint bármelyik konvencionális magyar intézmény-
nek. Még tovább árnyalja a helyzetet, ha hozzátesszük,
hogy a „Soleil” ennek az egymilliárdnak körülbelül az
egyharmadát-felét kapja csak állami támogatásként, a
többit jegy- és (fôleg) turnébevételekbôl szedi össze.
Így már, ugye, teljesen más a képlet. De mire elég ez a
pénz Franciaországban?

Ha összevetjük a Nap mûködését egy hazai, de akár
egy külföldi kôszínházéval is, furcsa dolgokat találunk.
Mindenekelôtt az épületet. 1970-ben bukkantak erre a
régi, már üzemen kívüli lôszergyárra. A Párizs perem-
kerületéhez tartozó vincennes-i erdôben található ha-
talmas terület bérleti jogát Mnouchkine megszerezte a
várostól, és színházat nyitott rajta. A Napszínháznak
azóta is ennyi a címe: 75012 Párizs, Lôszergyár
(Cartoucherie). Késôbb négy másik színház, valamint
egy lovarda foglalta el a maradék épületeket. Ha szer-

dán délelôtt lép be az ember a Lôszergyár területére,
mindenekelôtt átható lótrágyaszag üti meg, és ha autó
nélkül jön a nézô (ami hétvégén erôsen javallott, az er-
dôbe piknikelni igyekvô párizsi nép sokszor kilométe-
res dugóit elkerülendô), jó, ha siet elôadás után elérni
a buszt, különben mehet gyalog a prostikkal teli éjszakai
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erdôben. Egyszóval nem egy Bajor Gizi parkról van
szó. Ugyanakkor a hatalmas, jól alakítható tér remekül
illik a Napszínház mûködéséhez.

Noha mára a Naphoz elég jól ismert imázs kötôdik,
sokáig még a társulat hivatalos leveleinek fejléce is az
épp mûsoron lévô elôadáshoz idomult. Az épület is, a
társulat is, a stílus is. Jellemzô, hogy még az sem ál-
landó, melyik teremben van a színpad, a falakat pedig
mindig az épp aktuális darabhoz illô freskóval díszítik.
Persze az általában nagy költségvetéssel, hosszú ideig
készülô, többórás elôadásokkal nyilvánvalóan nem le-
het repertoárszínházat mûködtetni. Jó, ha minden
második-harmadik évben születhet új produkció, a ré-
ginek pedig ilyenkor egyszer s mindenkorra vége.
Ahhoz viszont, hogy két évig játszhassanak egyetlen
darabot, nagyon sok érdeklôdô szükségeltetik. A Nap -
színháznak így valóban lételeme a közönség, és na-
gyon is tisztában van mindenki azzal, hogy mit kö-
szönhet az évente átlagosan hetvenezer nézônek. Egy
hagyományos elôadáson maga Mnouchkine szedi a
jegyet, a szünetekben a társulat frissítôvel kínálja a kö-
zönséget, az elôadás után pedig minden résztvevô a
büfébe igyekszik – nem inni, hanem felszolgálni. (Itt
jegyzem meg, hogy egyszer sem láttam részeg embert,
pedig ott voltam egy hónapig.) A Napszínház mûkö-
dési költsége egyébiránt ezeken a pontokon kerül bô-
ven a hagyományos kôszínházaké alá: egyetlen takarí-
tónôjük sincs, a társulatnak nem derogál porszívózni
(bár a vécé takarítása ottjártamkor épp okozott némi
feszültséget). Ha elôadás van, mindenki dolgozik, füg-
getlenül a beosztásától, a „rangjától” vagy, mondjuk,
attól, hogy mióta nem volt senkinek szabadnapja. Füg -
get lenül attól is, hogy mióta megy a darab. A Les Ephé -
mères most például második éve, ami azonban nem
akadályozta Mnouchkine-t abban, hogy tíz napig pró-
báltassa az elôadást, napi nyolc órában. A színpad be-
építését elôször napi tizenkét órában végeztük, késôbb
csak a rendes napi nyolcban (mivel osztozni kellett az
idôn a próbákkal), viszont szabadnap nélkül. Mi, vagy -
is hát én. Ám ott van például David, aki az elôadásban
is és a technikusok között is segít. Ô reggel nyolctól
délután négyig próbált, délután négytôl éjfél utáni egy
óráig pedig színpadot épített.

Térjünk hát a tárgyra: mennyi pénzért hajlandóak
ezt az emberek csinálni? A Napszínház belsô szabály-
zata szerint mindenkinek ugyanannyi a fizetése, így
Ariane Mnouchkine is pontosan annyit keres, mint
például Pedro, a szakács. Körülbelül nettó ezerhatszáz
eurót havonta. Franciaországban a minimálbér egyéb-
ként nettó ezer euró körül van, vagyis magyar viszony-
latban ez a fizetés (ha vesszük a minimálbér durván
másfélszeresét) mintegy kilencvenezer forint lehetne.
Tegyük hozzá azonban, hogy a színészek és techniku-
sok egyéb módon is kereshetnek pénzt, ezt pedig
maga az állam biztosítja, az ún. „intermittence” – for-
dítsuk itt most  elég pontatlanul, ám legalább érthetô-
en: „szabadúszás” – révén. Az „intermittence” voltaképp
egy státus, amit mûvészek vagy mûvészi területen dol-
gozó szakképzett munkavállalók (például technikusok,
díszlettervezôk, sminkesek stb.) kaphatnak. A státus
megtartásához a szabadúszónak évente meghatározott
óra fizetett munkát kell bizonyítottan vállalnia. Ha ez

a kvóta megvan, az állam a fennmaradó napokat – kö-
rülbelül a munkanélküli-segélynek megfelelô összeg-
ben – kifizeti a szabadúszónak. Tekintve, hogy a mun-
kanélküli-segély mértéke Franciaországban a legutób-
bi fizetéstôl függ, a színészek tulajdonképp akkor is
megkapják a durván ezerhatszáz eurót, ha az adott hó-
napban egy napot sem dolgoztak, míg minden egyes
ledolgozott nap növeli a kézhez kapott összeget. A szí-
nészek és szakképzett technikusok így, az állami ki-
egészítéssel, mégis többet kereshetnek, mint, mond-
juk, az adminisztráció vagy a konyha, de ezzel együtt
sem kell talicskát venniük a pénzük hazaszállításához.
(És ne feledjük, hogy Párizsban vagyunk, ahol a met-
róbérlet hetven euró, egy harminc négyzetméteres
garzonlakás bérleti díja pedig havi hétszáz körül mo-
zog.) Összegezve: a Napnál dolgozni egyet jelent a ke-
vés fizetéssel és a rengeteg munkával.

Nyilvánvaló, minek köszönhetô mégis, hogy a
Naphoz nemhogy színésznek, de még teljesen ingyen
dolgozó gyakornoknak is csak hosszas sorbanállás
után és nem kevés szerencsével lehet bejutni: a legen-
dának. Az a színész, aki Mnouchkine-nal dolgozott,
nagyon értékes adatot toldhat a CV-jéhez. Ha színházi
területen akar elhelyezkedni az ember, kiváló ajánlóle-
vél egy, a Napszínházban elvégzett gyakorlat. És egyál-
talán nem mellékesen: utazhat Porto Allegrétôl New
Yorkig, Avignontól a Wiener Festwochenig. A szeren-
csések még akár abban a megtiszteltetésben is része-
sülnek, hogy betolhatnak egy deszkát a színpadra,
amelyre fellép majd egy színész. Ez egyszersmind azt
jelenti, hogy az illetô a darab végén meghajolhat az ál-
talában tomboló közönség elôtt. Az általam legutóbb
látott elôadáson bal oldalamon három középiskolás
lány, jobbomon egy nyugdíjas házaspár, velem pont
szemben pedig egy apa a körülbelül ötéves kislányával
tapsolt  állva. Nem sajnálták az idôt. Bár legalább nyolc
órája léptek be a kapun, megtoldották még az estet egy
bô tízperces tapssal.

A CIKKET A VALÓSÁGGAL ÖSSZEVETETTE: JANCSÓ JUDIT

Utóirat
A cikk megírásakor arra törekedtem, hogy a
Napszínházat övezô legendát és a mögötte találha-
tó rendszert bemutassam – ha csak vázlatosan is.
A tisztánlátás érdekében azonban szeretném hoz-
zátenni: a Nap sem tökéletes. Noha a közönség
szinte vallásos áhítattal borul le a társulat és legfô-
képpen Mnouchkine elôtt, a szakma rendkívüli el-
ismerésben részesíti, és a színház elôadásainak si-
kere voltaképp borítékolható, tévedni mindenki té-
vedhet. A Nap produkcióiban nem csak és nem
mindig a megkérdôjelezhetetlen színvonal hódít
(az elôzô elôadásuk egyik legnagyobb színházi él-
ményem volt, míg a Les Ephémères-t épp csak vé-
gignéztem, de nemigen tetszett – igaz, nem sokan
osztották véleményemet). A Nap „titka”, sikerének
„receptje” banálisan egyszerû alapokon nyugszik:
a színház és a közönség feltétlen tiszteletén, az alá-
zaton és nagyon-nagyon sok munkán.


