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szerepében megállja a helyét a többiek mellett, mind
az improvizációban, mind a pontos szövegmondás-
ban. Horváth Sebestyén Sándor drapp öltözéke alól ki-
bukkanó püspöklila zoknijával is a legszíntelenebb
tagja a játszóknak. Bár az improvizálás egyértelmûen
neki megy a legrosszabbul, bizonytalanságát az is
okozhatja, hogy láthatóan nem tisztázottak szerepének
motivációi. Vajon Theo miért támogatja anyagilag
bátyját, ha maga is épp csak kijön kevéske keresetébôl?
Hiszen Vincent alkotásait nem tartja sokra, testvéré-
nek tehetsége csak akkor tudatosul benne, amikor
Tersteeg keserû vallomásában felhívja rá a figyelmét.
Ráadásul – az anekdotákból ismert – híresen jó kap-
csolatuk itt pusztán Vincent szertelen fantáziájának
vágyképe, egyoldalú rajongó szeretet az elhivatottan tá-
mogató öcs iránt. Így Theo túlzott féltése megkesere-
dett atyáskodássá, igyekezete bigott álszenteskedéssé
válik, hogy megakadályozza az esküvôt. Hiábavaló pró-
bálkozásai után pedig kegyetlenül rideg zsarolással

kényszeríti testvérét a helyesnek vélt döntés meghoza-
talára. Végül a megtört Van Goghot öccse múzeumi
bársonykordonnal zárja el tôlünk – patetikusan jelké-
pezve ezzel az ember mûvésszé, mázolmányainak
mûalkotásokká avanzsálását. Teszi mindezt egy olyan
elôadás végén, mely nem igazán jó, ám a színészeknek
köszönhetôen mégis magába tud szívni, és nyomot
hagy az emberben.
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Toepler Zoltán új darabja nem klasszikus rémdrá-
ma. Inkább annak könnyedebb, eklektikusabb változa-
ta. A szerzô sokféle tematikai elembôl mixeli össze a
textúrát: a rémdráma kliséi kétségkívül megvannak, de
ehhez feje tetejére állított egzisztenciális mûvészdrá-
ma, szerelmi tragédia, bosszúdráma és ironikus, ele-
melt detektívtörténet vegyül. Láthatunk szobrászt, aki
az oltárt frissen meggyilkolt emberek porhüvelyébôl
faragja ki, érzések és ösztönök csapdájában hányódó
nôt, aki feltartóztathatatlanul rohan végzetébe, hideg-
vérû gyilkost, aki az ölés aktusát természetesnek te-
kinti (s mégis a legsúlyosabb rémtette válik legszemé-
lyesebb és legszenvedélyesebb cselekedetévé), ismerôs
sztereotípiák ironikus halmozásából felépített, önnön
bölcsességével eltelt nyomozót és saját kiválasztottsá-
gával, hitével ôrlôdô tanítót. A szobrász és a nyomozó
mellé is kerül egy-egy szerencsétlen(kedô), tutyimutyi
segéderô, így lesz pontos és szimmetrikus a mû hie-
rarchikus rendszere; a két párost a tanító, a gyilkos és
a Nárcisznak nevezett feleség szabálytalan szerelmi
háromszöge egészíti ki.

A központi téma természetesen az oltár kifaragása; a
szobrász csonkolja a hullákat, mintha a végtagjaiktól
megfosztott, szárnyakkal ellátott testek már repülhet-
nének is. Hogy az oltár mindenkit elnyelhet, kezdettôl
sejthetô, s noha Toepler drámája sokáig kalandozik a
mellékszálakon, a befejezés, az utolsó „áldozat” azért
könnyen megjósolható. E mellékszálak (a meddô nô
sehová nem vezetô szexuális gerjedelme, a nyomozók
esetlenkedései, a szobrász segédjének kudarcra ítélt
magánakciója) mintha jobban is érdekelnék a szerzôt,
mint a középpontba állított gondolat; ahhoz, hogy a
mûvészet emésztô hatalmának sztereotípiái eredeti je-
lentéssel, de legalábbis élettel, erôvel teljenek meg,
legalább a középponti szimbólummá emelt „repülést”
kellene valamennyire átlelkesíteni, átértelmezni, elcsé-
pelten banális jelentésétôl megfosztani. Maguk a dia-
lógusok is meglehetôsen egyenetlenek; frappáns mon-
datokat, eredeti élceket váltanak üresen kopogó sorok,
töltelék mondatok, jelentés nélküli jópofizások.

A Stúdió „K” Géczi Zoltán rendezte elôadásán eldön-
tetlenség érzôdik. Leginkább a formát illetôen. A sze-

saknem üres a Stúdió „K” kicsiny színpada. A teret csak a hátsó függöny tagolja, az egyetlen 
díszletelem pedig egy multifunkcionális fatákolmány, amely néhány pillanat leforgása alatt változatos

szerepekkel bíró tárgyakká alakítható. Meglehetôsen puritán eszközökkel él Géczi Zoltán rendezése –
fôként ahhoz képest, hogy a színlap rémdrámát ígér.
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szélyes szövegbôl elvben éppúgy létrehozható zabolát-
lanul szarkasztikus, már a tematikán is ironizáló, éle-
sen elemelt játék, mint a szakrális jelentéstartalomra
koncentráló, lecsupaszított, puritán produkció.
(Mindkettôhöz szükségeltetik persze némi fazonigazí-
tás a sorokon.) Az elôbbihez viszont színek, ötletek
kellenek, mind a színészek, mind a rendezô részérôl,
pergô ritmus, öniróniába mártott szenvedély – min-
dennek nem sok jele van az elôadásban. A puritán, a
szakrális dimenziót kiemelô elgondoláshoz pedig se-
hogyan sem illenek a jelenetek végeztével látványosan
talpra álló pucér férfihullák, ugyanakkor kellenének
hozzá olyan színészek, akik kevés eszközzel is mar-
kánsan, erôteljesen tudnak jelen lenni a színen, s szûk
regiszteren játszva is képesek átlelkesíteni a mondato-
kat. Noha a játék stilizálás felé ható elemei tudatosnak
látszanak, s imitt-amott némi humor is feltûnik, az elô -
adás egésze inkább a második értelmezéshez közelít.
Ezt támasztja alá a va-
lóban szakralitást su-
gárzó zene vagy a hát-
só függöny sejtelmes-
nek szánt megvilágí-
tása. De még a stilizá-
ló megoldások többsé-
ge is beilleszthetô e
sorba; más kérdés,
hogy Nárcisz túlnyúj-
tott játéka a ritmikus
sportgimnasztikából
ismert szalaggal in-
kább súlyosan elfuse-
rált tornagyakorlatnak
tû nik, mint átesztéti-
zált, metaforikus akci-
ónak. Mégis jellemzi
az elôadást: az ilyen
sete-suta rendezôi
megoldásoknak, a biz-
tos manuális tudás hi-
ányának lehet a követ-
kezménye, hogy nem
alakul ki az az erôtel-
jes atmoszféra, amely
megágyazhatna a játék
szakralitásának, átél-
hetôvé tehetné a repü-
lés jelentését és az ál-
dozat jelentôségét.

Ez az atmoszféra ta-
lán könnyítené a szí-
nészek helyzetét is; ôk mintha valamennyien kísérle-
teznének azzal, hogy kevés gesztussal, látványos meg-
oldások, a lelki traumák megjelenítésének külsôségei
nélkül, belülrôl, izzón generálják a szenvedélyt – ám
ez az igyekezet kevés sikerrel jár. Janicsek Péter
Gyilkosához eleinte remekül illik a szótlan vagy leg-
alábbis csak a legszükségesebb szavakra szorítkozó,
érzelmeket alig közlô színpadi jelenlét, van ereje, súlya
a figurának, ám amikor tettét szenvedélybôl követi el,
nem teremtôdik meg a kontraszt: a feleséggyilkosság
után elmondott monológ visszafogottsága nem belül-
rôl izzított, hanem egyszerûen hiteltelen, erôtlen.

Miként a Tanítóhoz is illik az a szenvedô mártírtekin-
tet, melyet a színészként is szerepet vállaló Géczi
Zoltán arcán láthatunk, ez viszont nem változik, nem
válik szuggesztívvé, következésképpen kiürül. Tamási
Zoltán Szobrászának arcán a Tanítóéhoz hasonló
szenvedô tekintet fanatizmussal vegyül, de e kettôssé-
get nem mélyíti el az alakítás; Tamási egy idô után ru-
tinosan visszanyúl magabiztosan alkalmazott színészi
eszközeihez. Rusznák Adrienn Nárciszként némi di-
namizmust hoz ugyan a játékba, de a Tanítóban ösz-
tönösen a fényt látó, szexualitástól hiába fûtött, a szent
és a szajha kliséivel is eljátszó szerepet sem többér-
telmûvé, sem valóban erôteljessé nem képes tenni.
Marosi Viktor újonc nyomozóinasa egyszerûen kitalá-
latlannak tûnik, míg Lovas Dániel segédként legin-
kább az eltorzított (e nemben legalább hatásos) szö-
vegmondást találja ki. A játék legüdébb színfoltja
maga a Kveon mestert játszó szerzô, akinek a rendezô

mintha több iróniát és önreflexiót engedélyezett volna,
mint a többi szereplônek együttvéve. Toepler színpadi
jelenléte mentes minden görcstôl: mintha nem kíván-
na megfelelni – többek közt a szerzônek sem. Lehet,
hogy ez az attitûd kiindulópontja lehetne egy sikerül-
tebb elôadásnak is…

TOEPLER ZOLTÁN: 
KORPUSZ (Stúdió „K”)

Fény-hang: Fodor Gergely. Munkatárs: Hannus
Zoltán, Swierkiewicz Áron. Rendezô: Géczi Zoltán.
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Toepler Zoltán (Kveon), 
Marosi Viktor (Újonc), 
Tamási Zoltán (Szobrász) és
Lovas Dániel (Segéd) 
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