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Történetet mesélô 
fények és színek

■ M Ü L L E R  É S  W I L S O N  Q U A R T E T T J E  ■

Aria García Valdès és Isabelle Huppert

okokó idill, az egész színpadnyílást betakaró vászon
(függöny?); egy bukolikus kép egyszerre mesei-elan-

dalító és bizarr-kényelmetlen érzetet kelt, különösen, ha a
nézôtér és a kép közé ékelt hideg-fehér, hangsúlyosan szög-
letes, kényelmetlenül hosszú asztalt s a körülötte elhelye-
zett öt, szintén csupa egyenes, fehér vonalból összerakott
széket szeretnénk vizuális összhangba hozni vele. Ez per-
sze lehetetlen, a feszültség nyilvánvalóan feloldhatatlan, s
még csak el sem kezdôdött az elôadás. Így azon is van idônk
elgondolkozni, vajon minek az öt szék, ha egyszer kvartet-
tet fogunk látni, a Pierre Choderlos de Laclos híres-hírhedt
Veszedelmes viszonyok címû levélregénye alapján írt Heiner
Müller-drámát Robert Wilson olvasatában. És valóban, az

elôadás gyönyörûen komponált, jobbára táncolt nyitó ké-
pének végére öten fognak helyet foglalni az asztal körül.
Amikor Müller megnézte ugyanennek az elôadásnak elsô
változatát 1988-ban az amerikai Cambridge-ben, és fel is
tette a kérdést a rendezônek, amúgy jó barátjának, miért
van öt szereplô, Wilson magától értetôdô természetesség-
gel válaszolta, hogy azért, mert Quartettet játszanak. Bölcs
válasz, amelyben benne van mindaz, amiért Müller azt sze-
rette volna, hogy minden darabját Wilson rendezze meg. 

Müller tudta, mit kér, hiszen a hatvanas évektôl kezdve
Németországban saját maga vitte színre majd’ minden da-
rabját (nem is kevés sikerrel), de látta és érezte-értette, hogy
Wilson az egyetlen, aki szövegeibôl nemcsak a bennük
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rejtôzô végtelen teret tudja kibontani, de közben szinte észrevétlenül, a legvárat-
lanabb pillanatokban humorral is tudja gazdagítani az elôadást. És a nézôtéren
felhangzó nevetések csak még rettenetesebbé, még szívszorongatóbbá avatják
ezeket az egyáltalán nem könnyû szövegeket, illetve a belôlük kirajzolódó vesze-
delmes viszonyokat. 

Fények, hangok, mozdulatok, szövegbe ágyazva: íme, ilyen egyszerû ez. Szín-
ház. Robert Wilson most, majd’ húsz évvel az elsô változat után (Quartet, English
version), szinte képrôl képre hasonló formában állította színre Heiner Müller
szövegét Párizsban, az Odéonban. A színpadon két beszélô szereplô (Madame
Merteuil és Valmont vicomte: Isabelle Huppert és Ariel Garcia Valdès) és két,
csak táncban-mozgásban megnyilvánuló fiatal (Rachel Eberhart és Philippe Le-
hembre: Cécile Volange és Danceny lovag) mutatja meg, milyen mélységei lehet-
nek az öntetszelgô, tébolyult önzésnek, és milyen határai lehetnek az érzelmek
nélküli létezésnek. Az ötödik szereplô egy vénember, aki néha artikulálatlan ki-
áltásokat (kacagást?) hallat, de leginkább hálóingben vagy elegáns öltönyben
áttáncol a színen (Müller e különös szereplô kilétét firtató kérdésére Wilson vá-
lasza: „Természetesen te vagy!”). Tiszta, zenei kompozíció: a két végtelenül rom-
lott, egymás férfi-nô tükörképeként mûködô ember szövetkezik az egy generáci-
óval fiatalabb emberpár megrontására (az egészet végigkukkoló, amúgy tehetet-
len öreg bohócjeleneteinek kommentárjaival). Minden benne van a mozgásban,
a táncokban, a fiatalok némán legalább annyi életélményt, információt közöl-
nek, amennyit a két beszélô színész. Mintha az egész elôadás azt a felismerést
akarná illusztrálni, hogy a test gyorsabban reagál, ha tetszik, gyorsabban gon-
dolkodik, mint ahogy agyunk megszólalásra bírja nyelvünket. Errôl szólnak a
végtelenített mondatismétlések, amelyeket Isabelle Huppert bámulatos fegye-
lemmel, pontosan komponált mozdulatsorral és gyönyörû orgánummal old
meg. Ez az egyetlen pont, ahol Valdès nem tud egyenrangú partnerévé válni, az
ô elsô repetitív megszólalásakor kissé „szétcsúszik a tér”, Valmont kiszakad a
kettejük teremtette zárt világból, s feleslegesen-hamisan önálló mûsorszámmá
alakul az egyetlen mondatból épített monológ. Az összes többi jelenetben töké-
letes harmónia jellemzi kettejük minden megszólalását és mozdulatát. Adott
pillanatban ôk ketten szólalnak meg a fiatalok helyett is, mintegy jelezve a nem
túlságosan optimista értelmezést, hogy a két generáció tagjai között csak életkori
és nem erkölcsi különbség feszül. 

Wilsonnál kiemelt jelentôségû a világítás (A. J. Weissbard munkája): a szín-
pad éjfekete sötétjébe a sikoltás erejével hasít bele a Valmont rizsporos arcát vagy
Merteuil leginkább punkénekesnôkére emlékeztetô hajkoronáját megcélzó fény-
nyaláb. A látható és a láthatatlan tartománnyal való játék, a különálló világok
egymásra csúsztatása, illetve éles elválasztása amúgy is Wilson tereinek külön
elemzést igénylô területe. Az áttetszô, gondosan elhelyezett fátyol-függönyök
idôrôl idôre az álom és az ébrenlét határának érzetét keltik, s már azt sem lehet
tisztán tudni, mi az, ami valóban megtörténik, s mi az, ami csak a két szövetsé-
ges perverz képzeletének terméke. 

Ugyanezt a határhelyzetet erôsítik a teret kijelölô feketén és fehéren kívül meg-
jelenô színek is: Valmont vérvörös öltönye a fehérre maszkírozott arc alatt
éppúgy a mesék világa felé tereli a történetet, mint Merteuil bódítóan lila, a fél
vállat a mellig szabadon hagyó estélyi ruhája, Cécile manózöld minihálóinge
vagy Danceny nyers félmeztelensége. A megjelenített viszonyok a szöveg és a szö-
veggel hol harmonizáló, hol arról élesen leválasztott mozgások folyamatos kap-
csolatából állnak össze. A fények, a színek és a rendkívül fegyelmezett színészi
játék mozgásbeli része annyira hangsúlyos, annyira teljes élményt ad, hogy már-
már arra lehet gondolni, a Quartett szöveg nélkül is tökéletesen visszaadná Hei-
ner Müller drámájának történetét. Wilson rendezése többek között annak az an-
tikvitás óta ismert tételnek a bizonyítéka, hogy a színházban a látvány az
elsôdleges, a hatás nem a szövegbôl, sokkal inkább abból épül fel, amit a nézô
lát: a gesztusokból, a mozgásból, a fényekbôl és a színekbôl.

Végsô – nem tagadom: fájó – tanulságul idemásolom az elôadás „életét”: Théâtre
de l’Odéon (Párizs): szeptember 28–december 2. (a hétfôk kivételével); Piccolo Te-
atro (Milánó): december 12–15.; Berliner Festspiele: december 21–22.; Théâtre du
Gymnase (Marseille): június 7–14.; Comédie de Genève (Genf): június 19–23.

agyon rossz kislány” – így jel-
lemzi Maja Kleczewskát egy ve-

zetô lengyel kritikus a legfiatalabb ren-
dezônemzedék harminc képviselôjét be-
mutató cikkében, s ezzel mindenekelôtt a
rendezônô elôadásainak erôteljes, komp-
romisszum nélküli, néha szinte agresszív
hangvételére céloz. Ugyanakkor a címke
világosan utal a megosztott lengyelorszá-
gi színházi szakma konzervatívabb felétôl
érkezô elítélô véleményekre is, amelyek
alapállásból elutasítják a pályakezdô
rendezôk újszerû látásmódját és színpadi
nyelvezetét. Azoknak a kritikusoknak a
szemében, akik a fiatal alkotókban – pél-
dául Jan Klatában, Paweï Miêkiewiczben
vagy Graãyna Kaniában – a konvencio-
nális színház értékeit lábbal tipró dilet-
tánsokat látnak, Maja Kleczewska ren-
dezései is vörös posztót jelentenek.

A lengyel színházi közbeszédbe Piotr
Gruszczyñski – Jerzy Koenigre hi-
vatkozva, aki a hetvenes–nyolcvanas
évek rendezôit „tehetséges fiatalok-
nak” nevezte – vezette be a „tehetsé-
gesebb fiatalabbak” meghatározást, s
Apagyilkosok címû könyvében Grze-
gorz Jarzynát, Krzysztof Warlikows-
kit, Anna Augustynowiczot, Piotr
Brzozát és Piotr Cieplakot sorolta
közéjük. Az azóta felbukkant „legfia-
talabb tehetségek” viszont határozot-
tan egy újabb generációt alkotnak, an-
nak ellenére, hogy nem fûzi össze
ôket közös mûvészi program – ahogy
Jarzyna és Warlikowski korosztályát
sem. Az utóbbiakkal ellentétben
azonban a klasszikusok helyett in-
kább a kortársakhoz, a metafizika he-
lyett pedig a valóságoshoz, a kézzel-
foghatóhoz vonzódnak.

Maja Kleczewska a krakkói Szín-
mûvészeti Fôiskola rendezô szakára
már végzett pszichológusként került,
s ez világosan tükrözôdik elôadásai-
nak témaválasztásában, valamint a
színésszel végzett munkája során.
Elsô rendezéseiben a nôi lélek rejtel-
meit kutatja (Anna Reynolds – Moira
Buffini: Jordan; Hugo von Hofmann-
sthal: Elektra; David Harrower: Kés a
tyúkban), késôbbi elôadásaiban pedig
a közösség kérdését vizsgálja (Ken
Kesey: Száll a kakukk fészkére; Horace
McCoy: A lovakat lelövik, ugye?; Cse-
hov: Sirály). Az alsó-sziléziai Waïb-
rzychban és Jelenia Górában (ahol a
bányák bezárása után magasra ugrott
a munkanélküliek száma) az adott
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