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i szereti Vincent Van Goghot? Theo, az öccse,
Christien, a szeretôje, esetleg Dunai Ferenc, aki

drámát írt róla, vagy Simon Balázs, aki elôször vitte
színpadra a darabot? Ha a mûvészettörténet anekdotá-
it nem ismerjük, vagy – ez esetben – nem foglalko-
zunk velük, akkor a Van Gogh szerelme címû elôadás
alapján azt szûrhetjük le, hogy az író és a szeretô
egyértelmûen szereti ôt, míg az öcs és a rendezô maga
sem tudja eldönteni. Simon Balázs valószínûleg azért
döntésképtelen, mert úgy tûnik, ôt valójában nem is
igazán érdekli maga Van Gogh. Sokkal inkább foglal-
koztatja az az általános probléma – nevezzük mûvész -
sorsnak –, amelyet a festô története testesít meg. Hogy
mennyire keserves az ember élete, ha zseninek szüle-
tett, de ezt a környezete nem látja, és ô maga is csak
érzi; ha hajtja a vágy, hogy mûvészként alkosson, és
emberként boldog legyen, ráadásul egyik esetben sem
hajlandó a megalkuvásra. Az értelmezéssel nem is
lenne baj, ha nem egy olyan felemás elôadást eredmé-
nyezne, melyben a szöveg szinte teljesen leválik az

egyébként is kuszának tûnô játékról. Márpedig a tata-
bányai Jászai Mari Színház produkciójában ez törté-
nik. Sok, önmagában érdekes részlet hangzik el Van
Gogh életébôl, ami azonban az elôadás szempontjából
fölösleges, ezért csak túlterheli azt. Csak akkor tud iga-
zán jól mûködni Simon Balázs rendezése, amikor
nem akarja görcsösen illusztrálni a szöveget. Olyankor
még az sem annyira zavaró, hogy bár a sör holland, de
a francia frank és a holland gulden helyett egyaránt tíz-
és húszezerforintosokkal dobálóznak. 

Izsák Lili ötletes díszlete és egyszerû jelmezei nem
utalnak pontosan körülhatárolható korra vagy helyre,
csak asszociációkat ébresztenek a nézôben. De sem-
miképpen sem a XIX., hanem egyértelmûen a XX.
század második felének nincstelen, koszlott lelakottsá-
gát idézik. A Thália Régi Stúdiójának kicsiny terében
csupán egy homorú palánk, valamint a két oldalán
egy-egy ütött-kopott forgószék jelképezi a festô mûter-
méül is szolgáló lakását. A csupasz fekete falakon sze-
rencsére nem lóg egyetlen Van Gogh-kép reprodukció-
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ja sem, csupán a földön sorakozó üres keretek utalnak
a mûvész alkotásaira. A rámpa minden szereplô dol-
gát megnehezíti: akarva-akaratlanul csúszkálnak vagy
éppen botorkálnak rajta fel és le. Mégis híven tükrözi,
kik mozognak otthonosan a terepen. Van Gogh és
Christien, vagyis Kovács Krisztián és Sárosdi Lilla
nemcsak könnyedebben járnak rajta, mint olykor kife-
jezetten esetlen két társuk, hanem játszani is tudnak a
térrel. Együtt a kényszermegoldásokkal teli nyomor-
ban is látnak fantáziát, találnak benne örömet. 

A speciális díszlet és annak jó kihasználása mellett a
rendezés legnagyobb érdeme, hogy a színészeket soha
nem engedi a kulisszák mögé. Ha valamelyik szereplô
mégis elhagyja a Stúdiót, annak határozott, súlyos oka
van. Egyébként aki nem szerepel az adott jelenetben,

az a közönség mellé ül le az elsô sorba, szemben tár-
saival. Figyeli ôket, mintegy nézôjévé válik az elôadás-
nak, ugyanakkor továbbra is részt vesz az események-
ben, hiszen az éppen játszók gyakran reflektálnak a
másik jelenlétére. Sárosdi Lilla felvonások eleji közjá-
tékainak kivételével nem reagálnak viszont Körtvési
Katára és Viola Gáborra, akik zongorakísérettel és
énekkel szolgáltatják az elôadás háttérzenéjét. Az el-
hangzó sanzonok Violának köszönhetôen bájosak,
mégis éppen miatta kerülnek a szükségesnél sokkal
erôteljesebben elôtérbe. Ennél azonban lényegesen za-
varóbb, hogy az improvizatív jelleget erôsítendô egy-
két alkalommal a rendezô leszól a karzatról. Nézôt és
színészt egyaránt megpróbál kizökkenteni a játékból,
de esetlenül teszi, ráadásul nem is elég bátran – csak
Sárosdi Lillával mer néha látszatvitába bocsátkozni. 

Egyébként is a színésznô viszi a hátán az elôadást
magabiztos extravaganciájával – mellette itt mindenki
csak másodhegedûs lehet. Christien szerepében folya-
matosan figyel – még akkor is, ha látszólag bambán

mered maga elé. Leamortizált esküvôi ruháját talán
egy szemétkupacból túrta ki, nem valószínû, hogy egy
olcsó prostituált vagy rajta élôsködô családja gondolta
volna, hogy ô egyszer még menyasszony lesz. Annak
örömére, hogy mégis megtörténik a lehetetlen, már a
menyegzô elôtti napon fehér ruhájában van, így tem-
peramentumos viselkedése következtében az a felis-
merhetetlenségig tönkremegy. Mintha mindvégig tud-
ta volna, hogy valóban nem fogja rendeltetésszerûen
hordani. Késôbb – már lenge, sokat mutató pólóruhá-
ban – alkoholfogyasztási szokásait sem csak sejteti.
Úgy húzza meg a hatalmas sörösüveget, mint aki erôt
és bátorságot akar meríteni az italból az elkövetkezô
eseményekhez – színészként ahhoz, hogy a második
felvonás további részében lényegében végig meztele-

nül legyen a színen. Öncélúsága miatt provokáló
ruhátlanságához hamar hozzászokunk, teste érdekte-
lenné válik. Így sajnos nem értjük, miért vonzza ez a
nô annyira Vincentet, hogy ne férfiként, hanem festô-
ként akarja teljesen birtokba venni. Kovács Krisztián
mégis átélt ihletettséggel készít róla aktképeket, bár
nem éppen Van Gogh stílusában. Hatalmas papírral
borítja be a rámpát, majd a nô minden porcikáját szen-
vedélyes lelkesedéssel keni be festékkel, hogy aztán
testének lenyomatát örökítse meg. 

Legalább olyan abszurd ez a tett, mint amennyire ir-
reális választásnak tûnhet Kovács Krisztiánnal elját-
szatni a szerepet, ô mégsem okoz csalódást. Bár har-
mincévesen is húsznak látszik, miközben a meggyö-
tört Vincent ugyanilyen idôsen negyvennek tûnhetett,
de a színész nem is próbálja Van Goghot eljátszani.
Pontos és érzékeny alakítása egyszerûen egy fiatal,
önmagát keresô, egzaltált mûvészt mutat be, akit akár
Vincent Van Goghnak is hívhatnak. Egyed Attila
Tersteeg, a kicsinyesen irigy barát és mûkereskedô
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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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