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Kezdetben volt a Hudlacsek Nelly.
AzÂta bizonnyal m¢ltÀn feled¢sbe mer¡lt szÁn¢sznû, akinek akaratlanul is iroda-
lomt´rt¢neti szerepet kÁnÀlt a v¢letlen. M¢gpedig egy lÀtogatÀs r¢v¢n, amelyet nagy-
apja kÁs¢ret¢ben a gyerek Pfisterer MiklÂs tett nÀla, hogy a k¢sûbbi ÁrÂ soha, de soha
ne szabadulhasson mÀr attÂl a varÀzstÂl, amely az asszony- ¢s parf¡millatÃ ́ lt´zûben,
az Àlarccal, rizsporral, rÃzsokkal, parÂkÀkkal, jelmezekkel ¢s t¡kr´kkel zsÃfolt szÁn-
padk´zeli helyis¢gben hatalmÀba kerÁtette. °rz¢kis¢g, jÀt¢k, müv¢szet ä egy eg¢sz vi-
lÀg: k¢tszer k¢t m¢teren!

A szÁnhÀz tovÀbbi vonzÀsÀt a gyorsan ifjÃvÀ ¢rû Szentkuthyra az irodalomt´rt¢net-
ÁrÀs ¢s a filolÂgia a BAROKK RñBERT stilizÀlt ́ narck¢p¢bûl pontosan rekonstruÀlhatja.
ý lesz az, aki a lÀtott szÁnielûadÀsokrÂl k¡l´n´s, pubertÀns CATALOGUS RERUM-ot ve-
zet, aki megtakarÁtott uzsonnap¢nzbûl jegyet vÀlt a kakas¡lûre, majd felt¢tlen ÀhÁtattal
enged a bÁborf¡gg´ny´k m´g´tt feltÀrulÂ finom kÀrhozatnak; hogy v¢g¡l misztikus-
katartikus k´z´ss¢g füzze ´ssze a k´z´ns¢g tagjaival ä elsûsorban a hattyÃnyakÃakkal
¢s sz¢pen dekoltÀltakkal.

No ¢s ez a varÀzs ne engedje szabadon sem a àvillanyosonÊ hazÀig, de m¢g otthon
az ÁrÂasztalÀnÀl sem.

Ahol azonban azonnal ¢s ¢lesen kett¢vÀlik ä mÀr az ¢letmü nyitÀnyÀban ä szÁnhÀz
¢s szÁnhÀz: egyfelûl a konkr¢t, huszadik szÀzadi, ¢s minden bÂdulatÀval ä Hudlacsek-
kel, kakas¡lûvel, hattyÃnyakkal ä egy¡tt m¢giscsak: polgÀri; mÀsfelûl pedig ¢ppen-
s¢ggel a megsejthetû, az autentikus, a mitikus gy´kerekbûl kin´vû szÁnhÀz, kereszt¡l
a t´rt¢nelmen, eg¢szen a tÃlfinomodÂ barokkig; ¢s nem tovÀbb.

Ehhez az àidej¢tmÃltÊ vagy ¢ppen àidûszerütlenÊ szÁnhÀzeszm¢nyhez az ¢letmü ¢s
a biogrÀfia zavarbaejtû bûs¢ggel kÁnÀl k¡l´nf¢le adal¢kokat: Szentkuthy Ben Jonson-
rÂl Árt doktori ¢rtekez¢s¢tûl kezdûdûen a Shakespeare-rûl tartott szabadegyetemi elû-
adÀsokig, a r¢gi angol vÁgjÀt¢kok ÀtdolgozÀsÀnak terv¢tûl a diÀkokkal szÁnre vitt Mo-
liªre-bemutatÂig ä mÁg a hatalmas ¢letmüben egyetlen drÀma, semmif¢le kom¢dia,
szÁnmü nem talÀlhatÂ, egyÀltalÀn; legfeljebb k¢t ¢s f¢l bÀbjÀt¢k, s amikor Szentkuthy-
nak vÀlaszolnia kell majd erre a paradoxonra, csak annyit felel: ugyanÃgy nem Ár drÀ-
mÀt, ahogy Assisi Szent Ferenc sem futballozik. Hogy az anakronizmusrÂl is mindjÀrt
fogalmunk lehessen.

Hacsak mindez nem kom¢dia. Hiszen eml¢kezhet¡nk, akik ismert¡k Szentkuthyt:
micsoda v¢rbeli kom¢diÀs volt ä a szÂnak persze inkÀbb megbocsÀtÂ francia, semmint
elmarasztalÂ magyar ¢rtelm¢ben ä, hogy m¢g a legkisebb k´z´ns¢g elûtt is mik¢nt
t´rekedett hatÀsra ¢s sikerre; hogy minden gesztusÀban ott volt a zseni, a bohÂc, a
pr¢dikÀtor ¢s a szellemi zsonglûr ä vagyis a szÁn¢sz: legyen ¢ppens¢ggel tanÀr, inter-
jÃalany, hÀzigazda vagy egyszerü utas, aki p¢ldÀul bÁborosi jelmezben, taxival siet a
maszkabÀlra, majd m¢gis felviteti magÀt a Gell¢rthegyre, hogy megÀldja a bün´s vÀ-
rost, s kegyes kedv¢ben fogadja az ÀhÁtatos sofûr k¢zcsÂkjÀt.
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Nemcsak jellem¢hez, szellemi magatartÀsÀhoz tartozott a kom¢diÀzÀs, de ÁrÂi atti-
tüdj¢t is ez hatÀrozta meg: mindazt, ami ¢let¢ben fontosnak bizonyult. àHa nem szÀr-
mazn¢k magam is szÁn¢sz ûstûl, nem hinn¢k a l¢tez¢sembenÊ, jelentette ki egyszer rendkÁv¡l
pontosan.

°s ¢ppen l¢tez¢srûl kell besz¢lni. àAz ember hiÀnyl¢nyÊ ä id¢zi ugyanebben az interjÃ-
jÀban (TiszatÀj, 1988/6.) Szerb Antallal folytatott besz¢lget¢seik konklÃziÂjÀt; ¢s ez a
hiÀny szinte vÀkuumk¢nt vonzza a maszkokat, szerepeket, bÀbokat, alakoskodÀst. Hi-
szen a mimus (mim¢zisz) ä legyen akÀr müv¢szi vagy term¢szetbeli ä az ¢let egyik leg-
m¢lyebb ´szt´ne, amely ott van minden alkotÀs ihletvid¢k¢n, hogy l¢trehozza mara-
dandÂ teremtm¢nyeit ä ¢s persze ott van, elvÀlaszthatatlanul, a jÀt¢kokban, viszonyok-
ban, t´rt¢nelemben.

Szentkuthy szÀmÀra a szÁnhÀz antropolÂgiai kategÂria volt ä tÃl b´lcseleten, messze
tÃl eszt¢tikÀn, ¢s belÀthatatlan messzes¢gben mindenf¢le drÀmaelm¢leti vagy szÁnhÀz-
tudomÀnyi pepecsel¢stûl. Ez¢rt besz¢l àaz eg¢sz vilÀg szÁnpadszerüs¢g¢rûl ¢s kom¢diajelle-
g¢rûlÊ, illetve a àteatro mundiÊ-rÂl, amelyben mindenki szÁn¢sz: istenek, emberek, Àlla-
tok egyarÀnt, hogy sz¢pen eljÀtsszÀk a Gondvisel¢s Àltal rÀjuk osztott szerep¡ket, va-
lÂsÀgos vagy k¢pzelt kulisszÀk k´z´tt, ´r´k jelen idûben ä ahogy mindezt majd a re-
g¢nyÁrÂ fogja r´gzÁteni.

A reg¢nyÁrÂ, aki szÁvesen lÀtja magÀt Szent Orpheusnak ä Àm akit mi, müvei szÁn-
padÀn ¢s fûhûse alakvÀltozataiban gy´ny´rk´dve inkÀbb valamif¢le Szent PrÂteusnak
lÀtnÀnk, az antik mitolÂgia egy mÀsik ä szÀmÀra ugyancsak kedves ä alakjÀnak, aki
minden formÀt magÀra ́ lthet, mindegyikben ́ nmaga marad, mert nem l¢tezik olyan
szerep ä vagy ¢ppen: alak, identitÀs ä, amely idegen volna sajÀt szem¢lyis¢g¢nek v¢g-
telen lehetûs¢geitûl. Ez¢rt Árja meg majd ´narck¢p¢t Àlarcokban, ez¢rt lesz k¢pes re-
g¢nyeiben az egymÀstÂl legtÀvolabbi hûs´k hangjÀn szÂlni egy idûben ä eretnek ¢s
pÀpa, apÀca ¢s het¢ra, moralista ¢s politikus ä, s ennek nyomÀn olvad m¢giscsak a
sokf¢le hang nagyon is ́ nt´rv¢nyü monolÂgba, sût: eg¢sz ¢letmüve ànaplÂszerüs¢g¢-
beÊ, ahogy ÁrÀsait v¢g¡l is jellemezni akarta.

De m¢gsem sz¡letik drÀma ä ¢s m¢gis: folyamatosan vonzza, csÀbÁtja a szÁnhÀz.
K¢t mozzanatot azonban ki kell emelni a kortÀrs szÁnhÀzak ä akÀr a legsilÀnyabbak

ä sajÀtossÀgai k´z¡l, amelyek felt¢tlen erûvel utalnak archaikus indÁttatÀsukra, ¢s ame-
lyek elementÀris vonzÀst jelenthettek Szentkuthy szÀmÀra is. Az egyik: a szÁnhÀz szak-
ralitÀsa, az elûadÀsok akart-akaratlan szertartÀsszerüs¢ge ä mintha ez volna az utolsÂ
megszenteletlen t¢r, amelyben profÀn papok ¢s papnûk r¢v¢n ¢s ellen¢re ä m¢giscsak
megsejthetû valamif¢le transzcendencia. A mÀsik: a szÁnpad eredendû, stilizÀlt ¢s Àra-
dÂ ¢rz¢kis¢ge, a testi jelenl¢t varÀzsa, a n¢zût¢rre is kisugÀrzÂ ä tÀg ¢rtelmü ä erotika,
mindenf¢le kommunikÀciÂ Àtszür¢se gesztusokon, testen, ¢rz¢kel¢sen.

A k¢t mozzanat azonban ä ¢ppen Szentkuthy szÀmÀra ä valÂjÀban egyetlen mozza-
nat, m¢gpedig annak k¢t oldala. Müveinek, gondolkodÀsÀnak, vallÀsossÀgÀnak egyik
legfûbb sajÀtossÀga ugyanis ¢ppen az ¢rz¢kis¢g ¢s kereszt¢nys¢g k´lcs´n´s, szigorÃ
felt¢telezetts¢ge volt, kamaszkori v¢tkeitûl ´regkori meditÀciÂiig; amit Kierkegaard
egykor Ãgy fogalmazott, hogy az ¢rz¢kis¢g a kereszt¢nys¢g talÀlmÀnya: hiszen azzal
hozta l¢tre, hogy az addig egys¢ges univerzumbÂl kirekesztette az erotikÀt ä megte-
remtette tehÀt.

Ez¢rt sz¡ks¢gszerü, hogy a szÁnhÀzrÂl gondolkodÂ Szentkuthy azonnal àisten-szÁn¢-
szekreÊ utaljon, m¢gpedig a vallÀs origÂjÀnÀl: MezopotÀmiÀban, K´z¢p-çzsiÀban vagy
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¢ppen IndiÀban, ahol ä mint az interjÃ k¢szÁtûj¢nek bizonnyal el is jÀtszotta ä Siva
isten tÀncolva teremtette a vilÀgot. Ekkor m¢g sz¡ks¢gk¢ppen nem vÀlhat el rÁtus ¢s
szÁnhÀz, szakralitÀs ¢s teatralitÀs ä ahogy egy¡tt marad teremt¢s ¢s term¢kenys¢g is:
a szent hÀzassÀg, a misztikus nÀsz drÀmÀja az archaikus mÁtoszokban ekk¢nt kap cent-
rÀlis helyet.

HosszÃ az Ãt term¢szetesen MezopotÀmiÀtÂl Hudlacsek Nellyig, ¢s ez az Ãt ¢ppÃgy
Àtvezet a g´r´gs¢g krÀterszerü jÀtszÂhelyein, ahol istenek alakÁtÀsa ugyanolyan ter-
m¢szetes volt, mint a vÀzak¢peken is megûrz´tt ä bÀr olykor azonos nemüeket vonzÂ
ä egyetemes erotika; ahogy sz¡ks¢g volt utÂbb a rÂmaiak amfiteÀtrumaira is, p¢ldÀul
arra ott, Arles-ban, ahol a szÁn¢sz Gen¢ziusznak elûadÀs k´zben jelenik meg az angyal,
hogy szerep¢bûl kiesve hirtelen megt¢rjen, majd csÀszÀri kritikusa mindjÀrt lefejez-
tesse ä igazi, àSaint GenetÊ-i, tragikus kifejlet. Ahogy k¡l´n´s fesz¡lts¢gben, sz¡ks¢g-
szerü hagyomÀnyk¢nt hÃzÂdik v¢gig a k´z¢pkori miszt¢riumjÀt¢kokban is mindk¢t
funkciÂ: egyfelûl a àszent drÀmÀvÀÊ komponÀlt ¡dvt´rt¢net, ami mellett, k´z´tt vagy
¢ppen a passiÂ sz¡neteiben teret k´vetel mÀsfelûl megannyi vaskos, olykor ¢ppen
obszc¢n, szÂrakoztatÂ intermezzo, mintegy a term¢kenys¢grÁtus jogfolytonossÀgÀnak
ä rejtett, de felt¢tlen ä fenntartÀsak¢nt.

A mis¢t àszent kom¢diÀnakÊ nevezû Szentkuthy minden blaszf¢m szÀnd¢k n¢lk¡l k´-
veti a tovÀbbi ¢vszÀzadokban is vallÀs ¢s szÁnhÀz sz¡ks¢gszerü ´sszetartozÀsÀt: nÀpolyi
betlehemektûl breton KÀlvÀria-hegyeken kereszt¡l spanyol barokk szobrÀszatig vagy
az olasz vallÀsos festm¢nyek szÁnpadiassÀgÀig ä ahol tehÀt ism¢t az ¢rz¢kek szÀmÀra
¢s az ¢rz¢kek Àltal tÀrul fel valami szigorÃan ¢rz¢kf´l´tti.

A fordulÂpont nyilvÀnvalÂan az angol kora polgÀri szÁnhÀz: nem v¢letlen, hogy a
gondolkodÂ ä de nem a reg¢nyÁrÂ ä Szentkuthy ennek megfejt¢s¢re vÀllalkozik Ãjra
¢s Ãjra (disszertÀciÂban, szabadegyetemi elûadÀsokban, adaptÀciÂtervekben). Hogy
mi is t´rt¢nt a vilÀgban Shakespeare Àltal, aki àAgatha Christie, Freud ¢s barokk metafo-
ra-sz´kûkÃtÊ egyszerre, de nyilvÀn mindezeken tÃl a Gondvisel¢sben bek´vetkezett for-
dulat krÂnikÀsa, amit azutÀn csak megjelenÁt a szÁnhÀz.

Az ÁrÂ Szentkuthyt ugyanakkor ¢s k´zismerten ¢s bevallottan a barokk ragadja el
v¢gletes teatralitÀsÀval, minden immanenciÀt megt´rû dimanikÀjÀval; ennek csÃcs-
pontjak¢nt pedig a karnevÀl: szerepek, maszkok jÀt¢ka ¢s excesszusa, amelynek sorÀn
a àhiÀnyl¢nyÊ ¢ppens¢ggel l¢nyeg¢nek bet´lthetetlen h¢zagaiban talÀl Àlarcos ¢s Àt-
vÀltozott ´nmagÀra. Velence vÀrosÀllamnyi szÁnpadÀn pedig a àszÁn¢sz CasanovaÊ nem
gyûzi ÃjrÀzni hÂdÁtÂ szerep¢t, mÁg tombol a csatornÀk k´z´tt ¢s f´l´tt a szabadjÀra
engedett ä Freud ¢s Jung Àltal nem ismert, Szentkuthy Àltal azonban reg¢nyeiben ma-
radandÂan megformÀlt ä àkarnevÀl´szt´nÊ.

De mindez mÀr a reg¢nyek vilÀga, ahol Szentkuthy szÁnhÀzvÁziÂja a legmaradan-
dÂbban megmutatkozik ä nem kev¢s paradoxiÀval ¢ppen egy epikus müfaj villantja
fel egy mÀsik münem autentikus sajÀtossÀgait. °s persze ez sem v¢letlen: mindazt,
amit Szentkuthy szÁnhÀznak gondolt ¢s ¢rzett, hiÀba kereste sajÀt korÀnak Ãgynevezett
valÂsÀgos szÁnpadain; meg kellett tehÀt teremtenie, ¥ la CalderÂn, sajÀt hasznÀlatra,
reg¢nyfolyamban ¢s egyetemes ¢rv¢nnyel àEl gran teatro del mundÂÊ-t. Itt ¢s csak itt
ûrizhette meg teatralitÀs ¢s szakralitÀs eredendûen szinonim funkciÂit: a rÁtust, a mi-
tikus alakoskodÀst, az archaikus stilizÀciÂt ¢s b´lcseleti improvizÀciÂt ä m¢gpedig ab-
ban a folyamatos jelen idûben, amely a szÁnhÀz valÂsÀgos àtereÊ: a drÀma mindig a
szem¡nk elûtt jÀtszÂdik ugyanis, tanÃi vagyunk, ¢s mÁg fent van a f¡gg´ny, addig bÀr-
mif¢le kifejlet lehets¢ges m¢g.
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A szÁnhÀz autentikus fogalmÀt ûrzû ¢s elevenen tartÂ lÀtÀsmÂd term¢szetesen ä ¢s
nyilvÀn: szÁvesen ä vÀlt anakronisztikussÀ ä hiszen az Ãgynevezett modern, polgÀri szÁn-
hÀz az illÃziÂkelt¢s¢vel ¢s àkukucskÀlÂ szÁnpadÀvalÊ ebbûl a szemsz´gbûl mesterk¢lt-
nek, hamisnak, tehÀt ¢rv¢nytelennek tünt; mely legfeljebb rejtve ¢s titokban ûrizheti
l¢trej´tt¢nek szakrÀlis-erotikus parancsÀt. Elemeit tehÀt k´zeg¢bûl kiragadva k´lcs´-
n´zhette ¢s hasznÀlhatta reg¢nyeiben Szentkuthy: s¡llyesztûk, csigÀk, kulisszÀk, fes-
t¢kek, f¡gg´ny´k, cs´rlûk ¢s mesters¢ges f¢nyek metaforÀn tÃli szerepet kaphattak
tehÀt, akÀrcsak a drÀmaszinopszisok vagy szÁnielûadÀsok leÁrÀsa, no meg monolÂ-
gok ¢s szÁnpadi riposztok ä hogy olykor egyenesen k¡l´n´s drÀmÀvÀ vÀlj¢k a reg¢ny-
finÀl¢, mert cselekm¢ny ¢s formÀlÂelv hirtelen ¢s m¢giscsak sz¢tt´rte az epikus müfaj
kereteit.

Ilyenkor a szÁnpad virtuÀlis valÂsÀga tünik igazabbnak az Ãgynevezett ¢rz¢kelhe-
tûn¢l ä ¢s ¢ppen ez utal arra, hogy minden szÁnhÀz ezen a vilÀgon, s a reg¢ny is csak
dÁszlet, maszk, jelmez ¢s szerep ä v¢gsû soron szÁnhÀzi kell¢k, semmi t´bb.

Az ûsi ¢s autentikus ä vagyis: nem anakronisztikus ä szÁnhÀz halvÀny visszf¢nyeit
sajÀt korÀban csak ritkÀn lÀthatta felvillanni Szentkuthy: archaikus k´z´ss¢gek rituÀ-
l¢jÀban p¢ldÀul, cirkuszi elûadÀsokban ¢s talÀn azokban a r´gt´nz´tt, commedia
dell'arte jellegü elûadÀsokban, amelyeket a hÀborÃ idej¢n improvizÀltak maguknak,
s amelyek nyomÀn meglepet¢ssel tapasztalhatta, hogy normÀlisan lapos polgÀrok mi-
lyen remek szÁn¢szekk¢ vÀlhatnak; s ekk¢nt ´r´kÁtette meg ezeket a pillanatokat a BI-
ANCA LANZA DI CASALANZç-ban is.

De volt m¢g egy ter¡let, amelyen sz¢pen ´ssze¢rhetett archaikus szÁnpad, barokk
fantÀzia, hiedelmekben megûrz´tt rÁtus ¢s mutatvÀnyos szÂrakoztatÀs ä m¢gpedig a
bÀbok univerzumÀban. °s ennek bizonysÀgÀul szÀmukra m¢g müvet is Árt Szentkuthy
ä jelenlegi ismereteink szerint egyed¡l nekik, szÁnpadi müveket.

TalÀn az sem v¢letlen, hogy ¢ppen az ́ tvenes ¢vekben sz¡lettek bÀbdrÀmÀi, amikor
oly sokf¢le indokkal szakÁthatott a l¢lektani ÀbrÀzolÀssal ä de amikor mindjÀrt trilÂgiÀt
tervezett: UDVARI GYçSZ, UDVARI NçSZ ¢s UDVARI FRçSZ cÁmen, Àm kettû k¢sz¡lt csak
el, amelyek sz´veg¢t a N¢pmüvel¢si Int¢zet adta ki àBÀbszÁnpadÊ-f¡zeteiben, 1954-ben
az elsût ¢s 1956-ban a mÀsodikat.

Az UDVARI GYçSZ a francia grand guignol ¢s a magyar Vit¢z LÀszlÂ t´m¢rdek fel-
hasznÀlhatÂ motÁvumÀval kelti ¢letre a siratÀsnak ÀlcÀzott kollektÁv hullarablÀs ¢s pa-
rÀd¢s k¢pmutatÀs karnevÀljÀt, amely a halott kirÀly ravatala mellett marakodÂ udvari
n¢p ¢let¢t bet´lti: LeprÀna hercegnû, Vip¢ria grÂfnû, a selypegû VÁzfejü mÀrki ¢s a
p¡sp´k gÀtlÀstalan, bÀr kegyesnek ÀlcÀzott mohÂsÀgÀval, mely a rabolhatÂ kincsek¢rt
m¢g a ravatalt is felborÁtja, hogy ettûl feltÀmadjon maga a kirÀly, belekeveredjen a
àbunyÂbaÊ, hogy v¢g¡l Ãgy kelljen ism¢t agyonverni, s a àD´grovÀciÂ ultimÂÊ nyomÀn
csak a bohÂc ¢s a szerzetes maradjon, hadd kornyikÀljÀk f¡lt¢pûen a gyÀszdalt ä immÀr
az ́ nmagÀt kiv¢gzett udvari n¢p f´l´tt is. T́ rt¢nelmi farce, a vÀsÀri bÀbszÁnhÀzak ple-
bejus indulata ¢s ä 1954-et Árunk: SztÀlin nemr¢g halt meg ä rejtett politikai fintor
teszi elevenn¢ az eltÃlzott gesztusok, ÀtlÀthatatlan mozgatÂk, ÀlruhÀk ¢s szenved¢ly-
ÀradÀsok kavalkÀdjÀt: a groteszkum bÀbszÁnpadi valÂsÀg formÀjÀt ´lti, nincs mÀs rea-
litÀsa, csak a t´rv¢nyerûre emelt t¢boly¢.

Az UDVARI NçSZ az ellens¢gtûl k´r¡lzÀrt Las Hienas vÀrosÀban jÀtszÂdik ä az idû-
pont itt is l¢nyeges: 1956 ä, amelyben a lovag ¢s zsoldoskapitÀny: Don Brutale a k´zeli
g´d´rbe menti rablott kincseit, mÁg sokkarÀtos kegyei¢rt k¢t asszony vetekszik: a sz¡-
zess¢g¢t mÀr hatvan ¢ve csak neki ûrzû Dalessa ¢s az ifjÃ, bÀjos, rikÀcsolÂ Gaudamor.

Nagy AndrÀs: Szentkuthy MiklÂs: írÂ ¢s kom¢diÀs ã 1311



A vereked¢ss¢ fajulÂ nûi vet¢lked¢sbe persze mind t´bben kapcsolÂdnak be, amikor
bet´r az ellens¢g, mÁg a rablott kincseket is tovÀbblopjÀk a g´d´rbûl ¢lelmesebb tol-
vajok. A finÀl¢ban tehÀt valamennyi szereplû a kincsek hült hely¢n p¡f´li egymÀst,
persze mindhiÀba; mÁgnem a gyûztesen be´z´nlû szarac¢nok csapÀsai nyomÀn rÀjuk
omlik a palota, s ´n- ¢s k´zpusztÁtÂ agÂniÀjuk v¢g¢n mÀr csak egy csÀmpÀs papagÀj
szÀll be, s elrikÀcsolja a ä sokat jelentû ä szentenciÀt: àKik n¢p¡k¢rt ¢ltek-haltak... IllatozÂ
kriptÀt kaptakÊ ä merthogy orrfacsarÂ büz szÀll fel a g´d´rbûl.

A trilÂgiÀt zÀrÂ UDVARI FRçSZ-rÂl csak sejt¢seink lehetnek: a botcsinÀlta betegek ¢s
k¢pzelt doktorok tervezett, inverz Moliªre-parafrÀzisa nyilvÀn ugyanazt a k´zvetlen
testis¢get jelenÁtette volna meg a bÀbok r¢v¢n, amelyet tÀrgy voltuk ¢s stilizÀciÂjuk
nyomÀn ¢ppen Àltaluk lehet. ¹nz¢s, hatalomvÀgy, k¢pmutatÀs ¢s gyermeki gÀtlÀsta-
lansÀg ä a gyÀsz ¢s nÀsz nyomÀn ä erûteljes nyerses¢ggel mutatkozik meg a betegs¢-
gekben; no ¢s ez ¢ppoly archaikus motÁvuma vÀsÀri bÀbjÀt¢koknak, mint amennyire
teret adhat kifinomult ¢s rafinÀlt l¢lektani divatoknak is. °s ä talÀn ä fonÀkjÀrÂl utalhat
arra, amit Szentkuthy hamisÁtott ´ncenzori jelent¢s¢ben Ágy fogalmazott meg: àa bÀb-
szÁnhÀz v¢res hancÃrozÀsai m´g´tt a krisztusi erk´lcs ´r´kimÀdÀsa lÀngolÊ.

SzÁndarab azonban ebben az ¢letmüben nem sz¡letett, ¢s ez a nem rendkÁv¡l sokat
jelent egy ilyen formÀtumÃ ÁrÂtÂl ¢s kom¢diÀstÂl. R¢szben annak felismer¢s¢t jelenti,
hogy müv¢szi alkata nem hajlÁthatÂ ehhez a müfajhoz: egyetemes metaforikÀja, ref-
lektÁv l¢lekelemz¢se ¢ppÃgy ellentmond a drÀmaÁrÀsnak, mint a k¡l´nf¢le szereplûk-
bûl m¢giscsak egys¢gesen ÀradÂ, ´sszet¢veszthetetlen monolÂg, a virtuÂz essz¢izÀlÀs
¢s az ÁrÂi kommentÀrok mindentudÀsa ä amit sem az Ãgynevezett drÀmaisÀg, sem a
szÁnszerüs¢g nem alakÁthat valÂsÀgos drÀmÀvÀ valÂsÀgos szÁnpad szÀmÀra.

°s ¢ppen ez lehet az igazsÀg mÀsik fele: hogy mennyiben valÂsÀgos az a polgÀri,
Ãgynevezett: àmodernÊ szÁnpad, amelyet legfeljebb l¢tez¢se ¢s mük´d¢se àlegitimÀlÊ.
Hogy talÀn ¢ppen onnan szÀmüzt¢k mindazt, amit egykor a szÁnhÀz jelentett: masz-
kokat, jÀt¢kot, szertartÀst, improvizÀciÂt, kultuszt, obszcenitÀst, rÁtust ä hogy csak a
puszta h¢j maradjon, polgÀri talÀlkahely, lÀtszatvilÀg: eredeti fogalmÀhoz k¢pest merû
anakronizmus.

Ez¢rt besz¢lt a futballozÂ Szent Ferencrûl, szents¢g ¢s n¢pszÂrakoztatÂ jÀt¢k in-
kongruenciÀjÀrÂl.

Hacsak.
Hacsak elû nem ker¡l a spÀjzbÂl vagy ¢ppen megsÀrgult folyÂiratok m¢ly¢rûl, netÀn

a Petûfi MÃzeum dobozaibÂl egy mü. Nem is mü ä Szentkuthyhoz m¢ltÂan nyilvÀn
egy eg¢sz drÀmaf¡z¢r. Vagy az ÂriÀsnaplÂbÂl hullik majd el¢nk. Tûle ugyanis kitelik.
Csak tr¢fÀbÂl. Posztumusz fricska, hogy megleck¢ztesse elhamarkodott teor¢mÀinkat.
°s akkor ¢n mint az UDVARI GYçSZ balekja ott zihÀlok majd a m¢ltÂsÀgteljesen rÀm
omlott eml¢kmü alatt. Hogy csÁnjÀn kell bÀnni ´ntudatos hipot¢zisekkel.

çm akkor majd valahogy Ãgy kell zÀrnom elûadÀsomat, hogy: àSzent Ferenc bra-
vÃrosan vezeti a labdÀt, lepasszolja jobbsz¢lre, visszakapja, Àtt´r a tizenhatoson, lû;
gÂl!Ê
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