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os nem tekintette tárgyalási alapnak, így július 31-éig szóló szerződését
em újítottuk meg. Ennyi történt. S annyi még, hogy megrendült egy barát-
ág. De hiszem, hogy nem ért véget.

Egyébként az idei évad műsora részben ennek a koncepciónak megfe-

elően állt össze. Eszerint a nagyszínházban a Tarelkin halálát Csiszár Imre

endezi, én Andorai Péterrel és Bubik Istvánnal a Furcsa párt. Xantus

ános - a tavalyi kamaraszínházi Húsdarab rendezője - állítja színpadra,

Jó estét nyár, jó estét szerelem című Fejes Endre-darabot. Lesz Sybill
peristákkal és prózai színészekkel, Parasztbecsület és Bajazzók Fehér

yörgy rendezésében. A balett Rossini-zenére mutatja be a Max és Moritz
ímű német meséből készült táncjátékát. A Kamarában az első bemutató

hristopher Durong Fürdővízzel együtt című komédiája, rendezője Bal Jó-

sef. A tizenkét dühös embert Csiszár Imre viszi színre. Mácsai Pál csak

őkkel szeretné megcsinálni a La Mancha lovagját, Sós Péter a tévével kö-

ösen valósítaná meg a Sade márkinét, s ugyancsak a televízióval kopro-
ukcióban tervezzük Gombrowicz Operettjét. Stúdióelőadás lenne Héjja
ándor és Sebők Klára monodrámaestje: Héjja Thomas Bernhard Világ-

obbító ját, Sebők pedig Beckett óh, azoka szép napokját játszaná el; Kár-

áti Péter Akárkijét Bánki Gábor rendezné meg ugyancsak a stúdiószín-
ázban. Ezenkívül szinkronstúdiót szeretnénk működtetni, s - mint a
onkrét tervből is kitűnik - a televízióval igyekszünk szorosabb kapcsola-
ot kialakítani. Ezekkel a pótlólagos munkaalkalmakkal szeretnénk a
zínészeknek szűkös fizetésük mellé további kereseti lehetőséget
iztosítani. A művészi erők ésszerűbb kihasználása is indokolja, hogy az
perai és a prózai tagozatban egyaránt kevesebb állandó tag legyen, s
öbb a szín-házhoz valamilyen formában kötődő vendégművész. A
űsorból is látható, hogy a kísérleti színházi profilt nem adjuk fel.
emélem, az előadások is ezt fogják bizonyítani.

mégpedig a kamaraszínházi elképzelésem (talán úgyis mondhatom, hogy

elképzelésünk - legalábbis én sokáig így hittem) megsemmisítéséről szó-ló

ukázt. S egy évad elteltével az is kiderült: két dudás nem fér meg egy

csárdában, azaz a népszerű és a progresszív színház szerinte kizárja

egy-mást.

A kettőnk kapcsolata is megromlott, ennek okai bonyolultak is, egysze-

rűek is. Ahhoz, hogy valaki színházat csináljon, művészi ambíció és kurázsi

kell. Én azért szövetkeztem a nálam egy generációval fiatalabb Balikóval,

mert reméltem, hogy benne - életkorából is adódóan - megvan az a

kurázsi, ami a mássága miatt kikezdhetőbb színházforma megteremtésé-

hez és védelmezéséhez szükséges. Hogy harcolni tud egy ilyen színházért

abban a gazdasági helyzetben, amely legszívesebben megfojtaná az ilyen

kezdeményezéseket. Nem így történt. Tamás valaminek vagy valaki(k)nek

meg akar felelni. Neki már harmincöt éves korára az a legfontosabb: légy

sikeres! Ehhez jól és frappánsan működő, könnyen emészthető gondola-

tokat szabad csak tálalni. Ez a sikerorientáltság egyet nem tűr meg: a ké-

telyt. Ha kételkedsz, nem lehetsz sikeres. Időt vesztesz, támadhatóvá

válsz. A főiskola gyorstalpalóján végzett rendezőket megtanították a frap-

páns és sikeres igazságok kimondásának technikájára, de nem tanították

meg arra, hogy kételkedjenek önmagukban. Számomra pedig éppen ez a

művészi alkotás egyik leglényegesebb ismérve. Valamit megszüntetni, az a

világ legegyszerűbb dolga, létrehozni pedig egyre nehezebb. Akik vala-

milyen módon helyzetbe kerülnek a kultúra berkeiben, azoknak minden

erejükkel az építésre s nem a pusztításra kellene koncentrálniuk.

Pécsett, azon a bizonyos premier utáni beszélgetésen nem az építés

szándékát éreztem, felálltam tehát és eljöttem. Most szabadúszó vagyok,

rendezek a tévében, a Radnóti Színházban, Miskolcon s valószínűleg az Új

Színházban. Aztán majd meglátjuk.

A pécsi Kamaraszínház utolsó, tavaszi
emutatója fontos, sokakat becsábító, ám
lénk vitákat is kiváltó előadás volt.
emutatásakor nem lehetett még tudni, hogy ez

esz Szikora János utolsó munkája a Ka-
araszínházban - mind művészeti vezetőként,
ind rendezőként. Erőteljes előadást láthattak a

éltatlanul kevésszer műsorra tűzött Tüzes an-
yal nézői: vízben, vízzel küzdő, tüzes fáklyák
özt, sötétben, keskeny színpadon vágtató sze-
eplők nyaktörő akrobatamutatványokkal teli, lé-
egzetelállító játékának voltak tanúi. A Kamara-
zínház fokozatosan kialakította a saját közön-
égét, visszahódított egy nézői réteget; minden
unkájára érdemes volt odafigyelni. Talán en-

ek az éledező bizalomnak, ezen belül is Szikora
ános nevének s legalább ennyire Bódy Gáboré-

ak köszönhető, hogy A tüzes angyal komoly ér-
eklődést váltott ki.

A regény

Valerij Brjuszov azonos című könyvét, e kétsze-
res átdolgozás fundamentumát csak kevesen ol-
vashatták eddig Magyarországon. Pedig jelen-
tős alkotóról van szó, aki többek között e másik
boszorkány- s Faust-regény szerzője a XX. szá-
zad első felének orosz irodalmából (a klasszikus

A Mester és Margarita mellett).
A századforduló idején élt Brjuszov, Alek-

szandr Blokhoz s a két világháború közt nagy
példányszámban kiadott Dmitrij Mereskovszkij-
hoz hasonlóan, a szimbolizmus irányzatának
képviselője; ám velük ellentétben inkább csak
az orosz irodalomban igazán járatosak talál-
koztak verseivel, elméleti írásaival, elbeszélé-
seivel, más történelmi regényeivel. (Az utóbbi-
ak még nem, az elbeszélések az 1990-es kia-

dású Márványfejecske óta már hozzáférhetőek

magyarul is.) Legismertebb s valószínűleg leg-

jelentősebb regénye A tüzes angyal. A mű eljut

Bódy Gáborhoz is, de csak évtizedes késéssel

tudatosul benne, hogy az általa egyszer már fel-

használt Tüzes angyalcímű Prokofjev-opera s a

Brjuszov-regény egymással összefüggő alko-

tások. Filmforgatókönyvet ír a regényből, s

megbízza Vidovszky Lászlót, hogy - az opera

motívumainak felhasználásával - filmzenét

komponáljon hozzá. Bódy e műve a JAK-füze-

tek sorozatban jelent meg, s talán még a Brju-

szov-regénynél is nehezebben hozzáférhető.

Különös olvasmány, amely élénk képzelőerejű,

Bódyval szárnyalni képes olvasót feltételez. A

szerző filmjeinek, gondolkodásmódjának,

elméleti írásainak valamelyes ismeretében

azonban az egyéni képzelet megelevenítheti az

írott anyagot. Ehhez segítségül szolgálhat az

1985-ben kiadott Bódy Életműbemutató

bőséges gyűjteménye. A szemelvények azt az

érzést keltik, hogy a rendező a maga

problémáját találta meg A tüzes angyalban, s

hogy minden szál ide (is) vezetett, tehát a

találkozás sorsszerű volt.

A tüzes angyal sorsát, recepcióját egyébként
nem lehet eléggé misztifikálni. A keresés s a tes-
tet öltés lehetetlenségének, illetve a mást talá-
lásnak a metaforája nemcsak immanensen szer-
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vezi a művet, hanem, úgy tűnik, fogadtatását is
meghatározza. Nem hiszem, hogy túlontúl misz-
tikusnak kell lenni ahhoz, hogy belássuk: a felfe-
dezések, átírások körül mindig rejlik titok, rette-
net, botrány vagy trükk... A Bódy-film nem ké-
szült el, Bódy öngyilkossága tette lehetetlenné a
kiteljesülést, Szikoráék pedig mást, színházat
hoznak létre a filmforgatókönyvből.

Természetesen már Brjuszov is csavaros já-
tékot űz. Olyan hihetően távolítja el magától a
szerzőséget, hogy egy berlini kritikusa és egy
baseli olvasója is valóságnak hiszi azt az irodalmi
gesztust, amellyel talált szövegnek, eredeti régi
kéziratnak állította be regényét. Az 1908-as ki-
adást „Az orosz kiadó előszavával" látja el,
amely az 1909-es változatból ugyan már kima-
rad, abban viszont Valerij Brjuszov aláírással
egy „Bevezető az orosz kiadáshoz" című előhan-
got találunk. A misztifikáció valóban teljes, mivel
Brjuszov olyan eszközöket vet be olvasója meg-
győzésére, minta „talált" szöveg körülírása, az
íráskép, az anyag hitelességére vonatkozó ér-
vek, amelyek a szereplők által megidézett törté-
neti események pontosságát bizonygatják. Brju-
szov egyúttal felül is bírálja e „talált kézirat" elbe-
szélőjének önmagáról alkotott vélekedését. E
mesterien megszerkesztett keretben mesél,
összegez, tekint vissza a másik, ugyancsak
pompásan megalkotott narrátor, az események
részese, elszenvedője s egyben egyik
főszereplője, Ruprecht.

Miről is szól A tüzes angyal? A regény egy XVI.
századi német fiatalember-- katona, kereskedő
- néhány hónapjának különös, elsősorban egy
lánnyal kapcsolatos története, az ő „szerelmük",
utazásuk, kalandjaik, kereséseik krónikája. Egy
harmadik személy, Renáta eltűnt kedvese, Hein-
rich gróf után kutatnak, aki talán maga Mádiel, az
angyal, a „tüzes". Afeletti felháborodásában
ugyanis, hogy védence testi kapcsolatra is vá-
gyott vele, kedves védőangyala megégette a
még kislány Renátát, aki azóta tévelyeg, bűnhő-
dik, vágyakozik a testet öltött angyal után. A
cselekmény jelen idejében a zaklatott, kis és
nagy démonok szolgálatait is el-elfogadó
Renáta bolyongása s az ügyeit intézni, szüleit a
tengeren-túlról meglátogatni Európába
hazarándult kereskedő, Ruprecht utazása fonódik
össze misztikus jelenségek kíséretében, s jár a
férfi számára nem várt felfedezésekkel, a mágia
világában való szellemi elmélyüléssel, tudósok s
áltudósok - ki vonhatja meg a határt? -
társaságában. Renáta pedig hol
szellemidézéssel, hol intenzív imádkozással
igyekszik elérni kettős (mint végül kiderül, hamis,
mert nem összefüggő) célját, Heinrich, illetve
Mádiel meglelését.

A Brjuszov-regény és a Bódy-forgatókönyv
összehasonlításakor kiderül, hogy az adaptáció
viszonylag szorosan követi az alapművet. Van
azonban Bódynál egy új -- napjainkban játszódó

Ruprecht: Molnár Csaba

- cselekményszál, amely bár csak néhány ol-
dalt tesz ki, koncepcionálisan mégis jelentős. E
vonulat több rövid bevillanásból alakul ki, s válik
egy nem magától értetődő, de a múltbeli törté-
nethez kapcsolódó témavariációvá. Ez a „törté-
net" önmagában is és az eredetivel való össze-
függésében is meglehetősen sejtelmes, kiha-
gyásos, s valóban sokat bíz a befogadóra. Nem
véletlen, hogy a színpadra állító kettős, Szikora
János és Csaplár Vilmos is hosszasan kísérlete-
zett át- és újraírásával.

Brjuszov olyan történelmi regényt írt, amely
több értelemben is analogikus szerkesztésű.
Nem nehéz felfedezni a gyakran idézett párhu-
zamokat saját kora és az ábrázolt történeti kor-
szak között. A középkor és a reformáció hasonló
határhelyzetet jelenít meg idealizmus és racio-
nalizmus, misztika és tudomány között, mint a
XX. századba átforduló idő: az eltelt évszázad
pozitivizmusa áthajlik a szimbolizmusban is kife-
jeződő új miszticizmus, okkultizmus felé. A tüzes
angyal okkult rétegeinek filológiai kidolgozása
hiteles; a hősök valamilyen mértékben
mindannyian érintettek benne. Brjuszov
koncepciója arra épül, hogy a reneszánsztól
kezdődően a mágiával való foglalkozás
„tudományos" jegyeket ölt. A titkos iratokat
behatóan tanulmányozzák, a bölcsesség
intellektuális erőfeszítés eredményeként
elérhetőnek látszik. A regény tanulsága, hogy az
angyalok világát a démonokétól láthatatlan vonal
választja el, a jó és a rossz erők keverednek, s a
titkok megfejthetősége - egy másik dimenzióban
maga az üdvözülés -- nagyon is kérdésessé
válik. Renáta és Ruprecht története a megfejtés
kudarcát, a titok megközelíthetet-

lenségét példázza. Ruprecht útja közben talál-
kozik a mágia kisebb-nagyobb képviselőivel;
mindegyikük egy-egy paradigmája a mágiához
való viszonynak. Ami igazán érdekes: a főhős-
nek e modellekkel való kapcsolata.

Renáta sorsa, hogy a jó keresésében szünte-
lenül démoni hatalmakkal kell küszködnie. Po-
koljárásának eredendő okára az utolsó lapokon,
életének utolsó perceiben derül fény. Mádiel, kü-
lönleges védőangyala cserben kellett, hogy
hagyja, miután a lányban testi vágy ébredt iránta.
Ebből a helyzetből fejlődik ki Renáta megcsala-
tásának, becsapásának folyamata, s a körülötte
egyre sűrűsödő csapdákból csak vértanúsága
árán tud menekülni. A fellobbant vágyat azonban
a gyermekkori, pajtási cirógatások, a Mádiellel
töltött gyengéd éjszakák előlegezik meg. A nagy
dilemma talán a következőképpen formalizálha-
tó: kiiktatható-e testiségünk? Integrálható-e a jó
utáni sóvárgásunkba? Megadatik-e az ember-
nek a teljes emberként való lét öröme, lehetőség
van-e érzékiségünk és erkölcsiségünk együttes
megélésére? ,,A csábító az angyal volt!" -
mondja már Bódy regényhőse, Ruprecht, ősok-
ként kiáltva világgá a Brjuszovnál még rejtett vá-
dat vagy gyanút.

Ruprechtet nem szemelik ki az égiek a szent
életre. Ő mindvégig hús-vér ember, összetett fi-
gura marad. Neki végül megadatik a remény új-
világi életének újrakezdésére, a vele megeset-
tek lejegyzésének - a reflexiónak, a vallomás-
nak, a gyónásnak - öröme és kegyelme. Nem
érti és nem is értheti meg Renátát, fel sem fog-
hatja, hogy a lánya tűzhalál előtti pillanatokban a
legboldogabb, mert akkor leli meg újra élete ér-
telmét; sorsa e tragikus, katartikus s mégis a
gyermeki odaadást visszaidéző megismeréssel,
Mádiel újbóli eljövetelével teljesül ki.
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Renáta számára csak az abszolút
ideiglenesség érvényével képzelhetők el a
világba való ki-lépés esélyei: az intimitás
pillanatai, a gondtalan, vagyis a csak evilági
gondokkal terhes földi élet jelenetei. A gondos
hitves, a beteg fölé hajló ápoló, az önmagát
maradéktalanul átadni képes nő a földi
időpillanatok elmúltával újra a maga nem evilági
gondjával találja szemközt magát.

Ruprecht fordított utat jár be. Időnként magá-
val rántja a kábulat, a szenvedély, sokfélekép-
pen magyarázott, de alapjában megmagyaráz-
hatatlan kötődése Renátához és a mágia tanul-
mányozásához, a vágy, hogy a rejtélyek mögé
nézzen - de mindig kimenekül, idejében ki tud
lépni a bűvöletből. A szeretkezés e két, más vi-
lágban élő lény számára kétségtelenül szimbo-
lista kódoltságú: a transzcendensbe vezető utat s
a földi megbékélést egyaránt jelzi, s egyik
irányban sem teljesedik ki. Testi együttléteiket
egyaránt kíséri elragadtatás és elégtelenségér-
zet; Renáta dühödt s önmarcangoló, Ruprecht a
kéjben való feloldódás után továbblépni, önma-
gát stabilizálni akaró alkat.

Ám Ruprechtnek sem közege a szilárd talaj, a
kispolgári józanság. Az ő közege a tenger, a bi-
zonytalan, kalandot hozó, váratlan fordulatokat
rejtő elem, amely célokkal is kecsegtet: új ég-
tájak új földjeinek, asszonyainak, szokásainak
és áruinak megszerzésével. Íme, az ő „transz-
cendenciája", az ő horizontális határátlépései.
Ruprechtnek a víz az eleme. A befogadó, a
passzív, az asszonyi őselem, amely
természetesen fenyegető, vészjósló is egyben.
Tájékozódásának, gondolkodásának
paraméterei, hasonlatai-nak anyaga is
legnagyobb részben a víz világából vétetnek:
hálóba keveredik; vallomások és ölelések
tomboló viharait éli meg Renátával; el-hagyja az
utolsó kikötőt; a ködön át alig látja a vi-
lágítótornyot; kiürült kút a lelke; szerelmük el-
iszaposodik; eljön majd az új dagály órája; vízbe-
fúlókhoz hasonlítja magukat; Agnessától (a földi
kedvestől) felfrissülve távozik, mintha friss ten-
geri szellő cirógatta volna végig arcát; később
Agnessa iránti érzéseit elmossa a nagy hullám, s
csak ködön át látja őket; két part között nem tud
kikötni; lerázná a rosszul sikerült szellemidéző
est emlékét, mint esővizet a köpenyről. A könyv
végén Ruprecht átadja magát a folyóvíz frisses-
ségének, majd egy időre az elkeseredés hullá-
mainak.

A folyamatos lángolás gyötrelmes kiváltsága
Renátáé. Ő az aktív princípium, a vörös, a tűz, a
tévelygő angyal s az angyal általi megcsalatott-
ság jegyeivel. Renáta agresszív, tetterős, dina-
mikus, vakmerő, s végül övé a vértanúság. A tűz
uralkodik, tisztít, fenntart, elpusztít. Renáta min-
dent vállal, minden eszközt bevethetőnek tart
szerelme visszaszerzéséért. Kétségtelen a ha-
sonlóság A Mester és Margaritával, de ott a ked-
vesért vállalt „elboszorkányosodásnak" más je-

lentése is van: a műért, az alkotásért, a létért
folyik a harc; itt pedig az angyalért, Istenért, a
meg-ismerésért. Renáta támasza,
elgondolásainak végrehajtója, a férfi csak
kiszolgáló, csak látszat-ra kezdeményező - a
felelősség sem az övé.

Ruprecht, Ruprecht 2 (a Bódy-forgatókönyv
Ruprechtjét neveztük el így) és R. (Bódy hívja így
a maga teremtette mai főhőst) közvetítők; ma-
guk nem élik meg teljes szörnyűségükben és
nagyszerűségükben, mélység- és magasságdi-
menziójukban az eseményeket. Érdeklődnek,
de alapjában kívül maradnak. Sokszoros eltávo-
líttatásuk a „talált" anyagtól, tárgytól, szerelemtől
is azt jelzi, hogy nem ég beléjük visszavonhatat-
lanul a tapasztalás, nem válnak egy eszme
mániákus követőivé, kérdéseik, problémáik
széle-sebb-felszínesebb mezőben hullámzanak.
Ruprechtet vonzza az Agnessához, a kedves,
szelíd, egyszerű lányhoz, a maga másik énjéhez
vezető ösvény is; lényének szerves része a
jókedvű anekdotázás az Újvilág ezer színes
csodájáról. Korlátozottsága azonban egyben
menedéke, megmenekülésének oka is: a
létezés mélyére való hatolás azon a
határvonalon zajlik, melyet nem ajánlatos
átlépnünk. E törekvések kettőssége tehát
végigkíséri Ruprecht vándorlását, s a végső
tanulság, melyet a hajó indulása előtt le-von,
szintén e jegyben fogant: ezt a csodálatos
szerelmet megint nem lenne ereje visszautasíta-
ni, a titkos határvonalat azonban már nem közelí-
tené meg.

A forgatókönyv

A Bódy-forgatókönyv egy erős egyéniség Brju-
szov-olvasata; olyané, aki egyben ideális dra-
maturg: megtart, összevon, kiemel, sarkít, értel-
mez, hangsúlyokat teremt, csomópontokat épít
ki, és olyan párbeszédeket szerkeszt, melyeken
mára ma hangja is átsejlik, hol durván, hol intel-
lektuálisan. S mindezek mellé, mint már utaltunk
rá, megteremt egy XX. századi szálat, amely
minden szavával, jelentésével, motívumával kö-
tődik az eredetihez, annak - átigazított - szel-
lemét hozza át a mába. Bódy nem magától érte-
tődő megfeleltetési rendszert szervez; a proble-
matika marad fenn, más tagolásban, más végki-
csengéssel. Dramatizál és újat alkot tehát, felkí-
nálva a lehetőséget a filmnek, a „legközvetle-
nebb és egyben a legtársadalmibb" műfajnak, a
szinopszis életre hívására. Ő maga ezt már nem
végezte el. Barátai, munkatársai tesznek most
kísérletet a színpadi adaptációra.

Brjuszov 1920-ban „A misztikumról mint a
megismerés sajátos módszeréről" tart előadást a
Technika Házában; azt fejtegeti, hogy az intuíció
és a technika segítségére van a tudomány-nak.
Bódy Gábor középiskolásként az alkímiáról és
az okkultizmusról tart előadásokat az Úttörő-

házban - mint Önéletrajzában megjegyzi - a
szovjet Nagy Filozófiai Enciklopédia alapján.
Modern hőse, R. pedig az eretnekekről, a ke-
reszténység esszéistáiról olvas fel Kölnben, a
„Jövő a múltban" társaság ülésén. Legújabb, ne-
hezen születő munkájának Bódy hőse a követ-
kező címet adná: „Sámánok harca a boszorká-
nyok ellen".

Bódy számára a mágia és a technika - első-
sorban a video és a számítógép révén - szoros
kapcsolatban áll; egymást támogató, elősegítő
és feltételező elvek. Ő maga e civilizációs vív-
mány segítségével feszegeti, tágítja az ember
körüli spirituális teret. Mint egyhelyütt írja: „Egyre
inkább érzem magamban a kívánságot, hogy
filmjeimben foglalkozzam azzal, milyen életteret
enged a társadalom az emberek spirituális szük-
ségleteinek... Arra törekedtem tehát, hogy a tör-
ténés többrétegűsége számára mindig találjak
egy adekvát filmes ábrázolási módot is, a külön-
böző filmtechnikák és mindenkori matériájuk
specifikus lehetőségeinek felhasználásával."

A De occulta philosophia című clipjének né-
hány bűvös négyzetében, körében vagy pentag-
rammájában emberalak villódzik: Bódy zöldes
fényből előbukkanó kontúrja időnként ki-kimegy a
képből. A mozgás, a tánc a világmindenség
arányait-szögeit képezi le, a zene is a
transzcendenssel való kapcsolatteremtés
eszköze lesz. Az Agrippa-clip
„pörölycsapásszerű elektronikus ,harangozás'-
ából... valamilyen lassú dallamkezdemény
bontakozik ki..." - írja Beke László Bódy Gábor
videóinak elemzése helyett című
tanulmányában. Ugyancsak Beke László említi,
hogy Bódy e művét „philo-clip"-nek nevezte,
Eurynoméját pedig „mytho-clip"-nek. Ez
utóbbinak közege a kavargó fény, a hóesés, a
víz, a köd. A Walzerben zöld füvön táncolnak a
párok, köztük fel-felvillan egy csontváz. A csábí-
tás antológiájában a csábító a vágyat kergeti, írja
Beke, s felhívja a figyelmet azon „sűrű folyadék"
tanulmányozására, amely Bódy írásait, filmjeit,
videóit s szándékait összetapasztja. Hogyan ke-
rül egy orosz-kaukázusi történet például Nyugat-
Berlinbe? - kérdi, s mi folytathatjuk: mit jelent-
hetett neki e németnek írt orosz regény, miféle
szálakkal kötődik a már Bódy által megszőtt mo-
dern szála megtalált s feldolgozott Brjuszov-mű-
höz?

Néhány korábbi Bódy-motívum megelőlegezi
A tüzes angyalproblematikáját. Tradicionális ká-
bítószerünk című filmjében két ember, a részeg
és az orvos közös portréját alkotja meg. „Sokkal
többe két ember közös jelentése, mint külön-kü-
lön - írja Forgács Péter. - Talányos és kényel-
metlen keveredésük... Valahogy úgy tűnik, hogy
Bódy e filmben épp a kettős létet teríti ki. Énünk a
,jó és a rossz határán' billeg (Mérei Ferenc kifeje-
zésével élve)... Számomra Bódy is ilyen sok
anyagból gyúrt lény. Grandiózus és elesett, dai-
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montól megszállott és logikus ész, szenvedő és
szenvedést okozó, felfedező és romboló erőkkel
teli."

Az égő, fénylő, hangzó anyag, a fényzuhatag,
a „fény vízesése" ugyancsak állandóan foglal-
koztatta Bódyt. Így ír erről a Végtelen kép és
tükröződés című tanulmányában:

„Pasolini szavai sűrűn idéződtek fel bennem
forgatás közben - mint egy vallásos emberben
visszatérő fohász: ,filmezni olyan, mint égő pa-
pírra írni'. (...) Az anyag ,fényvágása', ahogy az
Anzix idején a trükkforgatást neveztem, szép
belső tagolásával új képek, arányok és hosszak
utólagos létrehozatalát teszi lehetővé. Voltakép-
pen egy második forgatás történik, amelynek
szereplője az első film."

A szép fénycímű írásában pedig ezt olvashat-
juk: „Egy másik ,vízi történet', mely Christoph
Dreher munkája, a hullámlovaglás érzését kelti
fel varázslatosan. Ebben a fényt tisztán szeriáli-
san alkalmazza. A színek szériái (ismertetője-
gyek) olyan polivalenciában találkoznak, mely
számunkra csaknem illúziót keltő valószerűség-
gel írja le a víz természetét, a nyílt tengeri uta-
zást."

Éppen a víz, a színek és a zene kapnak nála
valódi értelmet, teljesednek ki s válnak önálló je-
lentéshordozókká. A zenének Brjuszov regé-
nyében csekély a szerepe; inkább csak néhány
romantikus hasonlatot invokál: ,,...hallatukra
megremegett a szívem, minta húr, amely ugyan-
azon a hangon pendülő zenére megremeg." Fel-
sejlenek ugyan színek is, de korlátozottan. Hein-
rich gróf könyvei, Helena, illetve az angyali lé-
nyek, elsősorban Mádiel és Heinrich jellemezhe-
tők határozott színvilággal - a bizánci kánonnak
pontosan megfelelő angyali attribútumokéval.
Agnessa a „zöldellő rétek felett áramló tiszta le-
vegő", ellentétben Renátával, akit „a templom
festett üvegén áttörő és egymást keresztező
rozsdavörös és égszínkék sugarakkal" azonosít
Ruprecht. A „szivárványos Éden" az a hely, ahova
a pokol sötétjéből kerül Ruprecht, legalábbis
Renátához szóló, behízelgő vallomása szerint.
Természetesen a vörös angyalok és ördögök is
megjelennek e világban. A belső terek
jellemzésekor azonban korántsem a színezés
dominál - Heinrich lakását például igencsak
részletezően írja le Brjuszov, de a hangsúly a
pompán, a pazar berendezésen, a gazdagságon
van. A kölni lakás bemutatásakor színek fel sem
merülnek.

Nem így Bódynál. A zöld és a kék szobának
messzemenő szimbolikus funkciója van. A terek
következetes koncepcióval nyílnak egybe: belső
és külső szobákról hallunk - remek metaforája-
ként a titokkeresésnek s a titok struktúrájának
(mindkettő a mű szervező elve). A harmadik he-
lyiség, a halottaskamra hol a szellemidézés, hol
az oltár, illetve a transzcendens elérését célzó
titkos ceremóniák színtere. Renáta nem hajlandó

gyermek, amikor Renátát kínozták) erősödik fel
ez a hang. Bódy ezt a vonulatot is hansúlyosabbá
teszi azzal, hogy az ő R.-je családos férfi, négy
gyermek apja, s éppen az ő megérkezésük menti
meg R.-t a tűzzel való kapcsolattól, az azzal való
foglalkozástól.

Bódy műve pontosan, erőteljesen körvonala-
zott látomás. Határozott elképzelést nyújt a lát-
ványról és ennél kevésbé kidolgozott, szaba-
dabban kitölthető utalásrendszert a zenei
anyagról. Az elkészült filmben „képeskönyvsze-
rű" lapozgatás villantaná fel a gondosan kiválo-
gatott helyszíneket; igencsak koncepciózus,
mint láttuk, a színvilág kijelölése is. A célratörő,
de információgazdag és az irodalmi szöveg ré-
szeként funkcionáló narrációban a mozgások,
beállítások, fényviszonyok, az öltözék s a háttér
ele-mei mind benne foglaltatnak: „Könyvlapok,
illusztrációk peregnek a következőkben sze-
münk előtt. Eleinte látszik a könyveket lapozó
férfi keze is. Aztán a kivágások egyre szűkebbek
lesznek, a képek egymásra következése pedig
néha felgyorsul, mint egy animációs filmben.
Sajátos zene kíséri e képsorokat - nevezzük
lapozgatásnak-, amely a későbbiekben
hasonló helyen majd visszatér. (...) A Szent
György-, a Szent Márton-, a Szent Klára-, a
Szent András-, a Szent Péter-, a Szent
Pantaleon-templomok apszisai, üvegablakai
egyetlen futam képeiben, mint egy álomban,
vagy ahogy talán egy madár látná röptében,
(...) Lapozgatása hermetikus és okkult irodalom
ábrái, számításai és táblázatai között. A képek
az ablaktáblákon és a vízfelületeken pergő
esőcseppek képeivel váltakoznak egy rejtett
értelmű szerkesztés szerint, amely az
esőcseppek koppanásából zenét szervez. (...) A
vizsgálati szobában Elen az elektroenkefalográf
alatt fekszik. A fejére erősített sapkából drótok

Olasz Ágnes (Renáta)

megmaradni a zöld szobában, a kékbe fut át. A
kék köztudottan az isteni igazság, a halhatatlan-
ság s ezzel együtt a halál színe is lehet; a gyászé,
a szomorúságé - s a hűségé. A kék tagadhatat-
lanul hideg is; a vízhez, de a pokol lángjaihoz is
kapcsolható. A potenciális jelentések mindkét
műben - Bódynál csakúgy, mint Brjuszovnál -
realizálódnak. A forgatókönyv szobáinak szín-
szimbolikája a kapcsolat dinamikájának, pilla-
natnyi állásának is jelzője, aszerint, hogy éppen
melyik szobában tartózkodik - ha együtt van - a
pár. A megnyugvás, a csendes derű pillanatai
többnyire a zöld szobához kötődnek, de fontos
szerepet játszik az a körülmény, hogy Renátá-
nak a beteg Ruprechthez intézett szerelmi vallo-
mása a kék szobában, tehát saját szobájában
hangzik el. A zöld az egyensúly, az elégedettség,
a természetesség, a remény, a gyógyulás, a
megújulás, a vegetáció színe, ám lehet a túlzott
burjánzásé is. A mitológiákban az ördöghöz, an-
nak szeméhez is köze van, s felbukkan a boszor-
kányszombat sejtelmes fényei között is. Brju-
szovnál zöld Agnessa köténye is: __rózsaszínű
ruhába öltözött fiatal lány szaladt be, világoszöld
kötény volt elébe kötve, a derekán aranyos öv..."
A zöld a víz s azon keresztül a világszíne is: Rup-
rechthez való társítása tehát sokszorosan moti-
vált.

A gyermek-(szülő) motívum ugyancsak helyet
kap Ruprecht gondolkodásának megformálásá-
ban. A gyermek Renáta iránti érdeklődésének, a
buzgó tanulmányok hangulatának leírásakor
(gyermeki buzgalommal, mohó s naiv
tudásvággyal hajoltak össze könyveik felett) s
Renáta megkínzatásának idején (Ruprecht sírt,
mint a
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futnak a készülékbe, amely az agyi áramok
kilengését jeleníti meg egy monitoron. Mindez
zenévé és a képek egy rendjévé alakul."

A zene nem pusztán elmélkedések, filozófiai
megfontolás tárgya, több annál: a mű gerincét
alkotó princípium. E kijelentést vélhetően alátá-
masztja a következő idézet a „mai cselekmény-
szál" szövegéből, ahol R.-t a boszorkányokról
minta kereszténység esszéistáiról szóló előadása
végén a hallgatóság soraiból megszólítja egy
férfi, a Komponista. Vele tart egy lány, Elen, a
csellista is.

KOMPONISTA Bizonyára tudja, hogy a korai
egyházi zenében is voltak dallamok és össz-
hangzatok, amelyektől tilos volt eltérni.

R. bólint. A rendkívül dinamikus fiatalember már-
is a zongorához ül, és néhány futammal illuszt-
rálja a mondandóját

KOMPONISTA Ez azért figyelemre méltó, mert a
zene tisztán érzéki jellegű, ha mindig beszél-
nek is a szellemi összefüggéseiről.

R. A pythagoreusok óta.
KOMPONISTA Hogy?
R. Ön zenetudós?
KOMPONISTA Nem, komponista vagyok. És az

érdekel, hogyan különbözteti meg az érzék-
szervünk a zenében a moráliákat. A mai zenei
nyelvben nincs kánon, csak elhajlások vannak.
Mégis az egyik hangzást démoninak ítéljük
meg, a másikat felemelőnek és megtisztítónak.

Játszani kezd a zongorán. A hangokra a csuk-
lyás lány is közeledik

A Komponista tehát azért lépett oda R.-hez,
mert annak előadása is hasonló tárgyú: az eret-
nekekről, boszorkányokról, a „mindennapi élet
esszéistáiról" szól, akik úgyszintén elhajlók, s
státusuk bizonytalan. Az idézett beszélgetésből
az is kiderül, hogy míg R. intellektuális szinten,
addig a Komponista saját zenei gyakorlatában
értelmezi e jelenséget, bár az utóbbitól sem áll
távol - a megértési defekt ellenére sem - tevé-
kenységének intellektuális interpretációja. Elen-
ről, a csuklyás lányról is ő mondja ki, bár R. kissé
provokatív kérdéssora nyomán, hogy számára
nem erotikus tárgya hangszere. Elen nem
teljesen zárt, érdeklődik: szeretné tudni, mi volt a
cselló a misztikában. Erre a kérdésre kapja ké-
retlenül R. drasztikus csellóinterpretációját:
...kisodort és megfeszített disznóbélen lószőrt
húznak". A következmény: Elen megundorodik
hangszerétől. A Komponista ítélete, mely szerint
Elen egy a hangszerével, és határozottan nem
altestével játszik, helytállónak bizonyult, hiszen
R. naturális megjegyzése nyomán megbomlik a
lány eddigi egyensúlya. Tudatosodik benne az a
dimenzió, amelyet addig elfedett maga elől. Meg
kell birkóznia önmaga - és a világ - anyagisá-
gával. A provokatőr katalizátor és egyben te-

rapeuta is lesz: egy sajátos zenei és gesztusnyel-
ven, szavak és érintés nélkül közvetíti számára a
dialógus szükségességét; dialógust kezdemé-
nyezve, de nem erőltetve, előjátszva s azt a meg-
felelő, Elen által kimondott időben be is fejezve. A
lány kérésére értelmezi is kicsavart testhelyzetét,
mégpedig a lehető leginkább antipragmatikus,
imára alkalmas pozícióként. A zenéről viszont
Elen nyilatkozik. Egyszerű kijelentése érdekesen
összecseng A Mester és Margarita ismerkedő
gesztusával, ellentétes, végkicsengésében
azonban megegyező értelmű azzal:
„Szép zene. Nem érzem, hogy szerepem lenne
benne. De jó hallgatni.
Újra felveszi a fejhallgatót, bekapcsolja a mag-
netofont."

Bulgakovnál pedig:
„Tetszenek önnek a virágaim?

- Nem.
Meglepetten nézett rám, és akkor egyszerre,

egészen váratlanul rádöbbentem, hogy én egész
életemben csak ezt a nőt szerettem!"

Tetszik, de nem érzi sajátjának, sajátjának ér-
zi, de nem tetszik - íme, a tárgyiasult kapcsolat-
teremtő elem, amelyet egymás felé kínálnak a
két mű szereplői, s amely őket magukat megnyit-
ja a másik irányába.

Az Elennek átnyújtott zene mibenlétéről Bódy
forgatókönyvében a következő utalást találjuk:
„IV. felvonás, nyitó duett, Mefisztó megjelenésé-
ig". Nagy valószínűséggel Prokofjev Tüzes angyal
című operájáról van szó, s a Komponista is ezt a
darabot „képzelheti el". Támpontot ad ehhez a
rendező értetlenkedése nyomán kipattanó vita,
magyarázkodás, a szerepek átfedése, valamint az
a „külső" tudásunk, miszerint Bódy össze kívánta
dolgozni Brjuszov és Prokofjev művét, s Vidovszky
László zeneszerző bele is fogott e munkába. A
Komponista itt valószínűleg (valamilyen értelem-
ben) újraírja ezt a darabot, Elen pedig mintha nem
ismerné fel, vagy ha igen, akkor most jelöli ki hozzá
a viszonyát, és végül részt vesz az előadáson.
Ebből következtethetjük, hogy hatotta zene,
gyógyított, akár aszklépioszi értelemben is.
Hatott a komplex gyógyítás: ez az operatív
mágia-performance-vallásos szertartás-
misztérium, melyet ez alkalommal R. vezényelt
közte és a Komponista között. A művelet végső
célja a gyermeknemzés, melynek megérettek a
feltételei. A szétdarabolt cselló, a szétszórt ruhák,
a meghasonlott nő mint-ha újra EGÉSZ-szé
válna, éppen a kapcsolatok vállalása révén. (A
tépett ruhájú nő, a boszorkány motívuma a
múltbeli cselekményben is megjelent.) Arról
pedig, hogy a zenekari árokban a be-mutató
idején tűz ütött ki, csak futólag értesülünk, hiszen
R. is siet: várják lent a gyerekek, a feleség...

Mi volt az oka s mi lett a következménye a tűz-
nek? Megmenekült-e Elen? A vég nyitott. R. lát-

szólag megmenekül, a tengerparti homokban
megjelenő és eltűnő lábnyomaik azonban jelez-
nek egyfajta bizonytalanságot. Az operatív má-
giát, az esketési szertartást talán mégsem lett
volna szabad végrehajtani... Ahogyan a fehér és
fekete mágia, úgy a segítés és ártás között is lát-
hatatlan a határvonal...

A színpadi változat

Csaplár Vilmos és Szikora János színdarabja
vállaltan egy harmadik változat. Bódy szereplővé
lép elő. Az ő létezésének és halálának, az ő lé-
nyének a titkáig szerettek volna elérni az alkotók;
így az életrajzi tények, az önkézzel végrehajtott
halál, a leforgatatlan forgatókönyv felől írták át a
két alapanyagot. A múltbeli történet Ruprechtje
többnyire megmaradt alázatosnak, szolgálat-
késznek, megalázottnak és sajnálatra méltónak, s
nem szolgál rá Renáta sértő minősítésére, mi-
szerint aljas és becsvágyó lenne. Alapos köze van
az előd-Ruprechtekhez, csak egysíkúbb: nincs
sem iróniája, sem öniróniája. Ezzel szemben a
mai cselekményvonal főhőse - akit itt most
ugyancsak Ruprechtnek hívnak - egyértelműen
élősködő. Nemcsak az italát issza, cigarettáját
szívja, legféltettebb könyvét bitorolja s húgát sze-
reti el barátjának, Mattheusnak, hanem teljesen
érzéketlen is marad az elcsábított lelke iránt. Egy-
re mélyebb kétségbeesésbe sodorja a lányt, meg-
alázza emberi-női önérzetében. Barátaiban foly-
ton azt a képzetet kelti, hogy nem dolgozik, vagy
ha mégis, szokatlan munkatempója nehezen tole-
rálható. Mintha a brjuszovi „laboratórium" eleve-
nedne meg: ez a Ruprecht éles szituációkat te-
remtve, „egyenesben" próbálja ki közeli
ismerősein az őt izgató helyzeteket, s a reakciókat
azon-mód rögzíti is magnetofonján. Intimitásra
alig képes, folyton normákat s érzékenységet sért:
hol ordító telefonhangja bénítja meg a vele egy
szobában ülő házigazdákat, hol ő feledkezik meg
a vonal másik végén rá váró feleségéről.
Mattheus kíméletlenül ítélkezik is róla - ám az ő
értékelése hamar súlyát veszti. Ágnes gyötrelmei
(a színdarabban így hívják az Elent helyettesítő
lányt) Ruprecht képtelen tetteire válaszolnak,
elkeseredett akciói az ő megmentését szolgálnák.
Ez a Ruprecht azonban senkit sem enged közel
magához. A testhelyzet-váltogató jelenet a
forgatókönyvbélinek inverze: míg ott R.
kiszabadítja Elent önmaga fogságából, itt még
mélyebbre taszítja a lányt. Az utolsó próbálkozás
azonban megegyezik a Ruprechtek (Brjuszové és
Bódyé - de nem R.-é!) intenciójával: Renátát-
Ágnest mindenáron, akaratát minden értelemben
megerőszakolva kimenekíteni a börtönből, illetve
az ideggyógyintézetből, nem értve, hogy a lány
végre igazán megtalálta Mádielt...

A lány utolsó, elcsukló szavai még egyszer
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visszatérnek ahhoz a sokszor felvett és elejtett
szálhoz, mely szerint a hozzá igazán közelálló,
neki szíve szerint igazán fontos lény nem más,
mint Ruprecht. Szerepeiből kilépve itt lesz esen-
dőn emberi, igazán személyes. (Szenvedései-
nek végére érve Gogol hőse is saját hangján szó-
lal meg az Egy őrült naplójában...) E pillanat inti-
mitását sikerült visszaadnia az előadásnak: a
megdőlt keresztről lelógó hajával simogató Re-
náta képe az összetartozást és a hálát jelzi.

Az angyallal való közös lét harmóniája Brju-
szov s Bódy szerint egyaránt a lány gyerekkorára
korlátozódik. A keresés már szélsőségek között
zajlik, a templomban való térdeplés, csúszás-
mászás (Ruprecht nézőpontja!) legalább annyi-ra
gyötrelmes, mint a démonokkal való küzdelem.
Az imádkozás hangjait idéző zenei betétek, a
kántálásszerű narráció ezt az aspektust hivatott
megjeleníteni, nem is sikertelenül. Ez a hang talán
még erősödhetett volna, mint ahogyan ízelítőt
kaphattunk volna a nyugodtabb, csendesebb,
egy-egy pillanatra családi boldogságot idéző
jelenetekből vagy az örömteli egymásra ta-
lálásokból is, melyek az ekeszövegek szerint cik-
likusan következnek a rossz szakaszok után.
Ilyen képek egyáltalán nem kerültek be e színda-
rabba; igaz, már Bódynál is kevesebb fény vetül
rájuk. Szikoránál ezek a helyzetek kitöltełlenek; a
szereplőkön hamar erőt vesz a csömör. Az
egymáshoz való, akár testvéries, akár baráti kö-
zel kerülés, mely a könyvek tanulmányozása
közben adatik meg, itt hiányzik, éppúgy, mint a
derűs érintés, a simogatás. A fentebb említett,
hajjal való cirógatásra - a megfeszítettség pozi-
túrájából nyilvánvalóan adódóan - rávetül a ret-
tenet. A felszabadultság, vidámság, humor, iró-
nia a múltbeli cselekményszál eseménysorából is
teljességgel hiányzik. Igaz, a felvilágosult, Re-
náta eltűnése után sokat utazó s különféle fausti
figurákkal, mágusokkal, alkimistákkal találkozó
Ruprechtnek már Bódynál is alig van nyoma. E
történetrészben Agnessa kedves vidámsága,
gyerekessége sem jelenik meg; alázatos, naiv,
gondoskodó lényként látjuk már csak Ruprecht
összeomlásakor.

Az alapvető változtatás azonban a modern
szálat érinti. A Bódy-féle R., mint már kifejtettük, a
színpadon egyáltalán nem tölt be közvetítő
funkciót. Elen és Agnessa összevonása Ágnessé
meglepőnek mondható. E modern Ágnes sú-
lyosabban beteg, mint Bódy Elenje, Ruprecht-R.
másképpen is viszonyul hozzá, s nincs kivel ösz-
szekötnie életét. Hiányzik a Komponista, helyén
egy despota báty, Mattheus terpeszkedik. Szi-
koráéknak természetesen jogukban állt újszerű
verzióval előállni, mint maguk is hangsúlyozzák,
most már magát Bódyt, az embert megértendő. E
megváltoztatott modern keret azonban Bódy
halálát túlontúl közhelyes dimenzióba helyezi.
Éppen azt a mentalitást cáfolja, amelyről

Olasz Ágnes és Molnár Csaba A tüzes angyal-
ban

Csaplár Bódy halála után beszélt, s amelynek lé-
nyege, hogyne hagyjuk működni rossz sztereotí-
piáinkat, ne szörnyülködjünk, ne sajnálkozzunk,
ne legyünk patetikusak: „Nem azért mutatta ne-
künk pazarló szenvedéllyel, hogy mennyire élt,
hogy mi a földről elkívánkozás vágyát hitetlen-
kedve sémává egyszerűsítsük." A különös, bol-
dog, szinte extatikus s egyben intim hangú Bódy-
levél is - amely forgatókönyve után olvasható a
JAK-füzetekben - azt sugallja, hogy eltávozása
és élete összhangban van; megérłett valamit,
történt vele valami, amire eddig lis vágyott...

Ami viszont a színpadról felénk árad, az egy
magát és környezetét roncsoló, tapintatlan, önző
figura vergődése - s elragadtatása. Íme, a vég-
kifejlet: mire a megoldással kecsegtető, normális
hangú, intim telefonbeszélgetés külső és belső
feltételei megteremtődnének, a vonal megsza-
kad - ez kissé banális színpadi megoldás -, s
következik a lenyűgöző, tomboló, villogó záró-
kép: a halál - a tüzes angyal - megérkezik a
tengerből Bódyért. Ez minden allúziójával
együtt, s azok ellenére is katartikus pillanat.

Csalódást az a szál kelt, amely e végső, frap-
páns jelenethez vezet. Az alkotó ember énköz-
pontúsága az egyik oldalon (a modern szál), a
készülő „film" párhuzamos eseményei a mási-
kon (a múltbeli cselekmény), majd a késői ocsú-
dás - mind jól ismert sémák. A színpad nyelve a
lehetőségekhez mérten életre keltette e modellt,
azonban nem tudott fölé kerekedni.

A ruhák, a díszletek, a formák, a színek, a lát-
vány hatásosak, erőteljesek. A zene kaphatott

volna nagyobb szerepet, a lehetséges mozgásfor-
mák némelyike hiányzik (a boszorkányszombat
táncai - melyek „csak" a nemi aktust stilizálják,
igaz, hatalmas fantáziával - egyfelől, az intim
mozdulatok a másik oldalról). Nem értem igazán,
hogy az alkotók miért szűkítették le a darab játék-
idejét. Az árnyalatok - az előzőekből talán kide-
rült, hogy ez itt koncepcionális kérdés! - sínylet-
ték meg ezt a szűkösséget; az egyes összetevők
nem bontakozhattak ki. Amikor árnyalatbéli szűkí-
tésekről beszélek, az eddigiek értelmében a múlt-
beli szálra gondolok. Ha jól értem az alkotókat, itt
ők sem akartak alapvető változtatást, egyik előd-
jükhöz képest sem; a mai idősík megalkotásakor
azonban, úgy gondolom, Szikoráék sem hitték,
hogy a Bódy-szöveg intenciói alapján jámak el. A
szóban forgó aspektus ott ugyan valóban töredé-
kes, kihagyásos, együttvéve mindössze néhány
oldalt tesz ki, mégsem lehetetlen követni az ívét.
Az egyes jelenetállomások saját, határozott logika
alapján követik egymás, egyszersmind a főszál
karakteres ellenpontját is képezve. Bódy R.-je
intellektuálisabb, még inkább kívül maradó, rontó,
de azonmód javítani is akaró (és képes) Ruprecht.
Elen figurája is csak nagyon távolról rímel Agnes-
sáéra. Az előbbi önmaga testiségét gyötrődve
megélő, majd R. segítsége nyomán elfogadó nő,
Agnessa viszont a megtestesült egyszerűség,
gyermekiség, kedvesség, vidámság. Igaz, legvé-
gül Ruprecht vívódásának részesévé válik, egé-
szében véve mégis csupán epizód Ruprecht
számára. Szikora Elenje, akit Ágnesnek hívnak,
egy segítségben nem részesülő Elen komor,
súlyosan idegbeteg változata; Agnessa
nyíltságából, könynyedségéből sincs benne
semmi. Gondolom, ez tudatos felfogás; eszerint
ami világunkból, a Bódyt is hordozóból eleve
hiányzik a móka, a felszaba-
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dultság akár részleges átélése; s odafigyelésre,
kéznyújtásra végképp nincs mód. Igen leegysze-
rűsítve: a Bódy-féle filmforgatókönyv mai Rup-
recht-alteregója, R. finomabb, óvatosabb, de fő-
ként szerencsésebb az alap-Ruprecthnél. Bódy
adaptálói szerint pedig az önéletrajzi ihletésű fő-
hős jóval kegyetlenebb, agresszívebb, elviselhe-
tetlenebb mind önmaga, mind környezete szá-
mára annál a fiktív alaknál, akit alkot. S itt nem-
csak a korváltás okozta természetes hangnem-
különbségről van szó, hiszen az mára filmforga-
tókönyvben is megjelenik.

Bódynál R. tanulmányt ír a boszorkányság-
ban rejlő ellentmondásokról; párhuzamosan ol-
vassa a talált kéziratot, miközben „megtalálják"
az analóg események, helyzetek, emberek. A
dráma a hozzá képest mellékalakoknak mond-
ható szereplők közt zajlik. Szikora-Ruprecht
maga írja át folyton saját magát, ő csinál
környezetéből színházat; önéletrajzi férfi
hősének meg-hagyja a menekvést, de önnön
személyét, nem tudja kivonni a pusztulásból.
Nem képes meg-menteni sem hősnőjét,
Renátát, sem partnerét, Ágnest - együtt
vonszolná őket vissza az élet-be, de már későn.
Vészjeleket ad le, végül a családja felé fordul -
már elfogadná a segítséget, de ugyancsak
megkésve. Miközben tehetségét,

életről és halálról szóló mondanivalóját transz-
ponálja a műalkotásba, kiégeti önmagát.

Mindez eléggé ismert formula, amelyhez a
rendezés nem tudott többet hozzátenni. Mind-
amellett a látvány- és hangvilág dicsérendő;
plasztikusan valósítja meg a naturálist, a rémisz-
tőt - ám a titokzatost nem. Fúj ugyan a szél, el-
hangzanak az erősségük változtatásával sokat
mondó koppanások, de kísérlet sem történik a
Bódy sugallta esőzenének vagy az esőcsepp-
koppanások egybeesésének megvalósítására.
(A filmforgatókönyv az esőcseppek ritmikájából
zenét tételezett; az elektroenkefalográfon és a
monitoron keresztül Elen agyi áramainak kilen-
gése is zenévé és képekké alakult.)

Nem hiszem, hogy ezeket a hiányosságokat
pusztán a filmes és a színpadi eszközök külön-
bözőségével meg lehetne magyarázni. Itt általá-
ban sem kerül sor azokra a misztikus egybeesé-
sekre, amelyeket mind Brjuszov, mind Bódy elő-
szeretettel alkalmaz, majd többnyire le is leplez
(fontos, hogy nem minden esetben, ezzel nyitva
hagyva a kettős értelmezés lehetőségét). Az
Elen-Renáta-Ágnes együttes egyértelmű le-
egyszerűsítés, Mattheus és a Komponista, illet-
ve a többi, már említett viszony egybevetítése
pedig indokolható ugyan, de nem felel meg a mo-
dern szál Bódy-féle elképzelésének, s a maga
egyoldalú kilátástalanságában sivár komorság-
ba torkollik. A szerzők nem hatoltak le a bizser-
getően titokzatos, rejtélyes, csak félig tudható,
de meg nem fejthető dimenziójáig. Az inkvizíciós
jelenettel való indítás mintha megerősítené Re-
náta boszorkány voltát, s a rajta mindvégig látha-
tó stigma a közönséget is orientálja. (Ruprechten
nem látszik a Sátán pecsétje!)

A két főszereplő nagy terhet hordoz. Rajtuk
múlik a legtöbb. El tudja-e a színésznő hitetni,
hogy ezért a Renátáért érdemes volt mindent vé-
gigcsinálni, hogy szerencsétlenségében, kiszol-
gáltatottságában is erős, hogy különleges kap-
csolat fűzi az égiekhez, transzcendens hányat-
tatásának szüneteiben pedig kárpótolni tudja lo-
vagját, visszabillenti a mérleg nyelvét, kompen-
zálja az érte elszenvedett megaláztatásokat?
Másfelől: el tudja-e a színész fogadtatni azt a
sokoldalúságot, amelyet Ruprechtre mindkét
szerző ráruház? Józan-e, szenvedélyes-e, tu-
dós-e s köznapi-e ez a férfi, képes-e ellazulásra,
fecsegésre, kedves hősködésre is, élvezettel
hódít-e meg akár egy szájtáti kis Agnessát is, is-
meri-e az iróniát, s tud-e helyzetével szemben
kellő távolságot elfoglalni, megtalálja-e a há-
nyattatások szüneteiben a nem várt boldogsá-
got? Önbizalma, testi ereje, bátorsága, szellemi
képességei révén méltó partnere s egyenrangú
ellenfele-e Renátának? Ha akár csak néhány is
hiányzik a felsorolt alapfeltételek közül, könnyen
felborulhat az egyensúly.

A Renátát játszó Olasz Ágnest törékenysége,

Renáta: Olasz Ágnes
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hajlékonysága, határozottsága s fizikai teherbí-
rása tulajdonképpen alkalmassá teszi a szerep-
re, bár az a rossz artikuláció, ami egyébként a
Ruprechtet játszó Molnár Csabára is jellemző,
némiképp rontja az illúziót. A színésznő az intimi-
tás árnyalatait sem közvetíti; nem egészen hihe-
tő, hogy képes magával ragadni a férfit. Molnár
Csaba félszegsége helyenként, például a bo-
szorkányszombat-jelenetben előnyére válik, ro-
konszenvesen szégyenlős figurát jelenít meg, s
ez bele is fér mindhárom koncepcióba; máskor
azonban kevés alakításában az önállóság, a
sokrétűség.

Tresz Zsuzsa ruhái mind formavilágukban,
mind a színszimbolika tekintetében tökéletesek.
A kellékekről, a színpadképről, a látvány szinte
minden egyes összetevőjéről hasonlóképpen
csak elismerően szólhatunk. (A díszlettervező
Rajk László.) A középtájon kiszélesedő vasalap-
zat átlósan húzódik a két részre bontott színpad
és a nézőtér (!) között. Egyik oldalon a vörös ágy
és szoba feszülettel, mosdóállvánnyal, szép ívű,
kecses kancsóval; átellenben a zöldeskék dol-
gozószoba modern berendezéssel: könyves-
polc, telefon, íróasztal, ülőgarnitúra. A színek al-
kalmazása minden vonatkozásban tudatos. Kel-
lemes meglepetés mind az előzetesen már tájé-
kozott, mind a naiv néző számára az első jelenet
fehér-fekete kompozíciója. „Különös módon az
egységes imában még így, hátulról nézve is
megkülönböztethető a két tábor, Renáta hívei és
ellenfelei..." - írja Bódy az apácákat jellemezve.
Itta szimmetrikusan ellentétes felépítésű, a fehér
és fekete rétegek kombinációjából kibontakozó
fejfedők révén különülnek el a szereplők. A Re-
náta ruházatában megjelenő kevés szürke is
pontosan értelmezhető. Egyedül Ruprecht, az
iródeák öltözetének tarkasága jelez másságot,
keleti vagy tengeren túli, de mindenképpen eg-
zotikus reminiszcenciákat keltve. A múltbeli cse-
lekményszál szereplőinek ruhái egytől egyig
pompázatosak, előkelőséget, emelkedettséget
sugallnak, a kínzási és ágyjelenetekben viselt le-
pel pedig a kiszolgáltatottság érzetét erősíti.

A mai szál Mattheusának össze nem illő, régi-
módi, szűk öltözéke egyfelől a tudósra, másfelől
az alak igénytelenségére vall. A két Ruprecht (a
régi és a mai) azonosságát a közös, semleges
ruhadarabok - főleg a zöldkordbársony nadrág -
jelzik. A zöld, mint már utaltam rá, az ő színe,
tehát a használata szimbolikus. Ágnes barna,
egyszerű, régimódi, mintás otthonkája és kardi-
gánja ugyancsak találó, megfelel egyéniségé-
nek: a befelé fordulást, az elzárkózást, a külvilág
elutasítását jelzi.

„Hátulról", föntről és szemből, közelről is látva
az előadást, pontosan átélhető volta színházi él-
mény megismételhetetlensége, az „itt és most"
hatása, az egyedi nézőpont által meghatározott
befogadás tudatos komponálása. Az egyik térfél

Molnár Csaba és Palásti Gabriella (Ágnes) (Si-
mara-fotók)

nézői már az első jelenetben is Ruprecht helyze-
tével, várakozásával azonosulnak. A bevonuló
Renátát egyelőre csak hátulról láthatják, de Rup-
recht arcán lemérhetik a hatást. A másik térfélen
ülők viszont Renátára koncentrálnak; a rendező
a keresztre feszítéskor is a másik, az ellenkező
oldal felé mozdítja. A rendezés maximálisan ki-
aknázza a kereszt szimbolikáját, a keresztet ért
blaszfémiát is; a kereszt árnyéka mindenképpen
rávetül az előadásra. A „hátsó" térfél nézői szinte
végig hullámokat látnak a félig leengedett para-
vánon. A túloldalon ez a hatás hiányzik, csak az
utolsó, nagyszabású tengerjelenetben telítődik a
hullámok erőteljes látványával a vászon mindkét
oldala (a két szereplő közé leengedett paraván
egy pillanatra két részre osztja a teret: ki-ki mást,
másik áldozatot lát a maga térfeléről). Külön ki-
emelendők a víz és a tűz hangsúlyos megjelení-
tései, amelyek persze a szereplők számára adott
esetben a kegyetlen színház legkellemetlenebb
elemét képviselik.

Szikora és Csaplár modern Ruprechtje nem
varázsol, de analóg értelemben feszegeti a test és
a szellem határait: a testet gátlástalan szexuális
kísérleteivel, a szellemet spekulatívan, a mű érde-
kében - s e tevékenységek során széttöri szemé-
lyes kapcsolatainak kereteit és saját integritását.
Az alkotókat igencsak megigézhették a Bódyval
való közvetlen ismeretség tapasztalatai. Emlék-
művük is ilyen ellentmondásos gesztus. A látvány
számos eleme idézi Bódy feledhetetlen művésze-
tét, fel-felsejlik a Psyché vagy a Kutya éji dala

nagyívű koncepciója és kompozíciója - mint aho-
gyan megjelenik maga a gyarló ember is.

Vitám tehát az alapkoncepcióval, abból is a
mai szál megfogalmazásával van, ám az abban
foglaltaknak az előadás maximálisan megfelel.
Rögtönzött közvéleménykutatásom alapján a
Brjuszov- és a Bódy-féle Tüzes angyalt ismerő
nézők több-kevesebb hiányérzettel távoztak; a
többieket inkább magával ragadta az előadás.
Érdekes lehet talán az utóbbiak körében is hatá-
rozottan kirajzolódó megoszlás: az intellektuáli-
sabb hajlamú közönségréteg átlátta az analógiá-
kat, de elcsépeltnek találta őket, a naivabb szín-
házlátogatók azonban - s közöttük a legtöbb
fiatal - csak kapkodták a fejüket.

Igazat kell adnunk Szilárd Lénának, aki, elhe-
lyezvén Brjuszov regényét az orosz szimbolista
prózában, megjegyzi, hogy jelentéshierarchizá-
lás itt nem jön létre; A tüzes angyal megmarad a
stilizálás, a többszörös maszkjáték nyújtotta iró-
niánál; más szóval mára primer forrásban is fel-
lelhető a tulajdonképpen laposnak mondható
séma. A mű azonban hat, felfedezik,
továbbírják, játszanak vele. Életre keltik, ha csak
torzóként is - de éppen eredeti intenciója
értelmében a hiányt is átörökítik.

Bódy Gábor: A tüzes angyal (pécsi Kamaraszínház)
V. Brjuszov regénye nyomán színpadra alkalmazta
Csaplár Vilmos és Szikora János. Díszlet: Rajk László.
Jelmez: Tresz Zsuzsa. Zene: Vidovszky László műve-
iből, valamint konkrét hangokból Weber Kristóf szer-
kesztette. Dramaturg: Fekete Valéria. Rendezte: Szi-
kora János.
Szereplők: Molnár Csaba, Olasz Ágnes, Pilinczes Jó-
zsef, Palásti Gabriella, Fillár István, Nádházy Péter,
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