
Ahu szon egye dik szá zad ele jén mind a ha zai, 
mind a kül föl di iro da lom mal fog lal ko zó tör -
té nész szá má ra prob lé mát je len te nek a múlt 

szá zad ká non já val kap cso la tos kér dé sek. Kü lö nö -
sen igaz ez ak kor, ha e kor ter mé keny drá ma ter -
mé sé bôl pró bál nánk ki vá lasz ta ni azo kat a mû ve -
ket, ame lyek ké sôbb is a szín há zi és az iro dal mi re -
cep ció fó ku szát ké pez nék. Ter mé sze te sen bi zo nyos 
írók, pél dául Cse hov, Pi ran del lo, Brecht, Be ckett, 
Ge net, ma már meg ke rül he tet le nek, hi szen élet -
mû vük az újabb és újabb kér dés fel te vé sek szá má -
ra nyi tot tak, nyit nak ho ri zon tot. Az ô ese tük ben 
ta lán nem fel té te lez nagy jós te het sé get az a ki je len -
tés, hogy al ko tá saik ké sôbb is kö te le zô ol vas mány -
ként, az ál ta lá nos mû velt ség ré szét ké pe zik majd. 
Azon ban rend kí vül sok olyan drá ma írót tud nánk 
fel so rol ni, kik nek „sor sa” egyelô re két sé ges, s ezek 
kö zé tar to zik Ten nes see Wil li ams is.  

 
„…amed dig a drá ma él” 

 

P e ter Shaf fer sze rint az ame ri kai író ne ve csak 
ab ban az eset ben nem ma rad fenn, ha ma ga a 
drá ma mû fa ja tû nik el (Wil li ams, 2000). Az 

író-társ meg jegy zé se el sô ol va sat ra hí zel gô, ám kö -
ze lebb rôl meg vizs gál va pon to san az el len ke zô jét is 
je lent he ti. Kér dé ses ugyanis az, hogy lé te zik-e drá -
ma on to ló giai ér te lem ben, il let ve meg le het-e ha -
tá roz ni azo kat a tu laj don sá go kat, me lyek miatt a 
szö veg drá má nak mi nô sül. Ma sok kal in kább el fo -
ga dott az a né zet, hogy ez a mû fa ji ság, a mû höz va -
ló vi szony ban te rem tô dik meg, vagyis a drá ma nem 
on to ló giai, sok kal in kább funk cio ná lis fo ga lom: 
„a hasz ná lat (…) az a je len ség, amely a dra ma ti kus 
szö ve ge ket meg kü lön böz te ti más szö ve gek tôl, pon -
to sab ban a hasz ná lat so rán bár mi lyen szö veg bôl 
(…) dra ma ti kus szö veg jö het lét re” (Ké ke si Kun, 
2000, 94). Ar ról van szó te hát, Birch fo gal mi sá gát 
hasz nál va, hogy „ha egy szö ve get az ol va sás, az írás 

az elem zés, a pró ba, az elôadás és a be fo ga dás ak -
tu sa so rán dra ma ti kus szö veg ként hasz nál nak, 
akkor az dra ma ti kus szö veg gé vá lik” (idé zi Ké ke si 
Kun, 2000, 94).  

Shaf fer mon da tát te hát úgy is ér tel mez het jük, 
hogy Ten nes see Wil li ams élet mû ve az ál ta la kép -
vi selt dra ma tur giá val egyen ér ték ben le het/ma rad -
hat re le váns. Azon ban egyes szín ház tör té né szek, 
ilyen Pe ter Sim handl is, pon to san ezt a po e ti kát 
kér dô je le zik meg: „a sze xuá lis li be ra li zá ló dás el ter -
je dé sé vel ezek a drá mák ké sôbb el vesz tet ték vonz -
ere jük lé nye ges há nya dát, és ezért már csak rit kán 
sze re pel nek a szín há zak mû so rain” (Sim handl, 
1996, 298). Ez az íté let per sze igen csak szûk lá tó -
kö rû, hi szen az ame ri kai drá ma író mû veit ki zá ró -
lag csak po li ti kai re fe ren ci a li tás men tén haj lan dó 
ol vas ni, ami az iro dal mi szö ve gek szá má ra igen -
csak rö vid sza va tos sá gi idôt biz to sít (ér de kes, hogy 
pél dául Brecht ese té ben fel sem me rül az a kér dés, 
hogy a tár sa dal mi dis kur zus meg vál to zá sa miatt 
eset leg drá mái ér vény te len né vál tak). Ezen kí vül az 
sem igaz, hogy rit kán játsszák Ten nes see Wil li ams 
drá máit, hi szen az er rôl szó ló ada tok könnyen cá -
fol ják a ki je len tést. Sim handl te hát, bár hely te le -
nül fo gal maz za meg a prob lé mát, mégis egy lé nye -
ges kér dés re ta pint rá: ar ra ugyanis, hogy mennyi -
re pro vo kál ják ezek a mû vek a je len kor ol va só já -
nak ho ri zont ját. A szín ház tör té net szem pont já ból 
per sze lé nye ges A vágy vil la mo sá nak, a Macs ka a for -
ró bá dog te tôn nek vagy az Or pheusz alá száll nak az 
is me re te, hi szen olyan szí né szek, ren de zôk kap cso -
lód nak ezek hez a szö ve gek hez, mint Mar lon Brando, 
Lau ren ce Oli vier, Wi vi an Leight stb. Mindez azon -
ban nem biz to sít ja e drá mák po zí ció ját a vi lág iro -
da lom ka no ni kus mû vei kö zött, „csu pán” az adott 
kor szín há zá nak, vagy szín há zi em be ré nek tör té -
ne té ben váll nak lé nye ges adat tá. Az iro da lom tu dós 
szá má ra te hát az az iga zi kér dés, hogy mennyi ben 
meg szó lít ha tó ma Ten nes see Wil li ams élet mû ve.

SERESS ÁKOS 

Ál /arc 
Sze rep mint sze mé lyi ség Ten nes see Wil li ams drá mái ban
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A szét szó ró dott sze mé lyi ség maszk jai 
 

K é ke si Kun Ár pád sze rint a nyelv hasz ná lat, a 
vi lág hoz, s a szub jek ti vi tás hoz va ló vi szony 
meg vál to zá sa, va la mint a rep re zen tá ció fel nyi -

tá sa jel lem zi azo kat a mû ve ket, me lyek a mo dern -
ség iro dal mi ha gyo má nyá val szem ben már ho ri zont -
vál tó nak, poszt mo dern nek mi nô sül nek (Ké ke si 
Kun, 1998, 105–147). Per sze le het nek még vi ták 
ar ról, mit is ér tünk poszt mo dern kor, il let ve poszt -
mo dern drá ma alatt, hi szen pél dául Eli nor Fuchs 
vé le ménye is az, hogy a poszt mo der niz mus ról „a fél 
szín há zi vi lág azt gon dol ja, hogy már vé ge, a má sik 
fe le pedig még el sem ju tott oda” (Fuchs, 1996, 
186). En nek el le né re úgy gon do lom, el mond ha tó, 
hogy a Ké ke si Kun ál tal fel so rolt szem pon tok, kü -
lö nö sen a nyel vi ség gel, s a szub jek ti vi tás sal kap cso -
la tos kér dé sek nap jaink ban meg ha tá roz zák mind a 
mû vek kel, mind a mû vek rôl foly ta tott dis kur zust.  

Két ség te len, hogy Io nes có hoz vagy Be cket thez 
vi szo nyít va úgy tû nik, Ten nes see Wil li ams drá mái 
sok kal in kább is mét lik, sem mint megújít ják a Strin -
berg, Cse hov, Shaw ha tá sá ra kiala kult dra ma tur -
giai ha gyo mányt. Az ame ri kai író nyelv hasz ná la tát 
még nem ha tá roz za meg az a di lem ma, mely meg -
kér dô je le zi a nyelv min den ha tó sá gá ba ve tett hi tet, 
s fi gu rái sem jut nak el a felis me ré sig, hogy a kom -
mu ni ká ció csôd je egyet je lent a bel sô vi lág, az in -
he rens igaz ság ki be szé lé sé nek, leírá sá nak le he tet -
len sé gé vel. Né hány ki vé tel tôl el te kint ve (mint pél -
dául az Üveg fi gu rák), nem ta lá lunk pél dát a rep re -
zen tá ció fel nyi tá sá ra, ezek a drá mák in kább a 
pol gá ri il lú zió szín ház ke re tei kö zött kép zel he tôk 
el; her me ti ku san zárt fikci o ná lis vi lá guk szi mu lál -
ja a va ló sá got, s hiány zik min den olyan de konst -
ruk tív moz za nat, vagy ak tus, mely le lep lez né ezt 
az il lú ziót. Ami miatt még sem je lent het jük ki egyér -
tel mûen, hogy Ten nes see Wil li ams élet mû ve mar -
gi ná lis nak te kint he tô a hu sza dik szá zad drá ma tör -
té ne té ben (s ép pen ezért ér dek te len né vált a mai 
ol va sók szá má ra), az a sze mé lyi ség kü lön bö zô sze -
re pek köz ti szét hul lá sá nak, el tû né sé nek áb rá zo lása.  

A ro man ti ka drá ma tör té ne tét még nagy ban befo -
lyá sol ta He gel kon cep ció ja, mely az arisz to te lé szi ha -
gyo mánnyal szem ben nem a cse lek vést, ha nem a jel -

le met tart ja a drá ma leg fôbb al ko tó ele mé nek, ám a 
hu sza dik szá zad iro dal mi és fi lo zófiai dis kurzu sában 
egy re erô tel je seb ben ér zé kel he tô az Én, mint a világ 
je lei nek ér tel met adó köz pont meg kér dô je le zé sének 
ta pasz ta la ta. A né met fi lo zó fus sze rint, a be széd és 
cse lek vés for rá sa az „át ha tó egyé ni ség, amely bôl 
min den kü lö nös szó, az ér zü let nek, tettnek és viselke -
dé si mód nak min den egyes vo nása fa kad”. Ez az „át -
 ha tó egyé ni ség rôl” szó ló, a sze mé lyi sé get komplex, 
kon zisz tens struk tú ra ként leíró dis kurzus már egyre 
in kább el hal kul a múlt szá zad ele jén. Jól pél dáz za 
ezt Pi ran del lo 1921-ben meg je lent drá mája, a Hat 
sze rep szer zôt ke res, mely egy részt re la ti vi zálja és 
meg kér dô je le zi a hús-vér em ber sze mé lyi sé gének 
va ló di sá gát a fiktív nek te kin tett sze re pé vel szemben, 
más részt de konst ru ál ja az e sze mé lyi ség egy sé gességé -
rôl al ko tott ké pet (vö.: Pi ran del lo, 1983, 325–326).1 

Pi ran del lo szá má ra te hát már nem ko he rens ka -
rak tert je lent a sze mé lyi ség, sok kal in kább egy mo -
le ku lá hoz ha son ló komp le xum ként kép ze li el, mely -
nek van ugyan megis mer he tô, va ló di cent ru ma, ám 
azt szám ta lan sze rep ve szi kö rül. A poszt mo dern kor 
dis kur zu sa már en nél is ra di ká li sab ban de konst ru -
ál ja az egyé ni ség be ve tett hi tet. Fou cault az Ember 
ha lá lá ról be szél, sze rin te „az em ber va la ha egy alak -
zat volt a nyelv két lét mód ja kö zött; vagy in kább 
csak ak kor jött lét re, ami kor a nyelv, miu tán a rep -
re zen tá ció bel se jé ben gyö ke ret vert és mintegy felol -
dó dott ben ne, csak a sa ját szét for gá cso ló dá sa árán 
sza ba dult meg tô le: az em ber sa ját alak za tát egy tö -
re dé kes nyelv ré sei ben al kot ta meg” (Fo u cault, 2000, 
431). Paul De Man pe dig ké sôbb Niets chét idéz ve 
mu tat rá ar ra, hogy az in te ri o ri tás ról al ko tott kép mi -
lyen csúsz ta tá sok men tén jött lét re.2 Fel vetô dik te -
hát a kér dés, hogy e mö gött a szám ta lan szerep-ré -
szecs ke mö gött lé te zik-e va la mi lyen vég sô va lóság? 

Ten nes see Wil li ams mû vei nek egyik le het sé ges 
in terp re tá ció ja te hát a sze mé lyi ség gel kap cso la tos 
di lem mák men tén jö het lét re. Mint lát ni fog juk, 
ezek a drá mák is oszt ják azt a pi ran del lói né ze tet, 
mely sze rint az önazo nos ság kép ze tét a sze re pek 
lán co la ta vált ja föl, ám kö zel ke rül nek Paul de Man-
 hoz annyi ban, hogy meg kér dô je le zik a masz kok 
mö gött rej lô vég sô va ló sá got. Úgy is fo gal maz -
hatunk, hogy a wil li ams -i drá mák az ál-ar cok egy -

1 Wil li ams mû veit ele mez ve Jack son is hi vat ko zik Pi ran del lo drá má já ra (Jack son, 1966, 80) 
2 „Az em be ri in di vi dua li zá ció és az em be ri szub jek tum mint pri vi le gi zált lá tó pont gon do la ta me ta fo ra csu pán, amellyel az 

em ber meg vé di ma gát sa ját je len tô ség nél kü li sé gé tôl az zal, hogy sa ját vi lág in terp re tá ció ját az egész uni ver zum ra rá kény -
sze rí ti és a hiú sá gát kielé gí tô em ber-köz pon tú je len tés-hal mazt be he lyet te sí ti azok he lyé be, ame lyek ôt a koz mi kus rend 
át me ne ti vé let len jé be re du kál ják” (de Man, 1979, 111).
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más ban tük rö zô dô so ro za tát hoz zák lét re. Elô ször 
a szer zôi be széd ak tus, te hát az inst ruk ció az, mely 
a drá ma egy faj ta ke ret nyel ve ként ve zér li a „pro so -
po peia” (de Man, 1997) fo lya ma tát, vagyis hogy a 
be fo ga dás fo lya ma tá ban a dra ma ti kus fi gu ra „ar cot 
kap jon”, tehát egy faj ta sze mé lyi ség gé áll jon össze 
(szer zôn itt egy olyan funk ciót ér tek, mely meg te -
rem ti a dra ma tikus szö veg ko he ren ciá ját, te hát tá -
jé koz tat azok ról a mo tí vu mok ról, me lyek a dia ló -
gus so rán nem mu tat koz nak meg). Gya kor la ti lag 
ez a be széd ak tus mondja ki a fi gu ra ne vét, tá jé koz -
tat cse le ke de tei rôl, s a leg több eset ben be mu tat ja 
kül sô meg je le né sét is, utalva bi zo nyos jel leg be li sa -
já tos sá gok ra. Ek kor ala kul ki az el sô maszk, ami az 
új raol va sás fo lya ma tá ban, az in terp re tá ciós ho ri -
zont tól füg gôen más és más lesz. Ten nes see Wil -
liams ese té ben azért vá lik bo nyo lul tab bá ez a prob -
lé ma, mert itt nem csak a szer zôi be széd ak tus tö -
rek szik ar ra, hogy egy faj ta kül sô né zô pont ból jelle -
mez ze a sze rep lô ket; egyes fi gu rák kal kap cso lat ban 
meg fi gyel he tô, amint be széd ak tu saik so rán meg -
kí sér lik, hogy sa ját ma gu kat bi zo nyos sze rep ben 
rep re zen tál ják, vagyis, hogy má sok szá má ra meg -
ha tá roz zák ön nön lé te zé sük in terp re tá ciós le he tô -
sé geit. Eb ben a fo lya mat ban egy újabb maszk jön 
lét re, mely nek funk ció ja, hogy el ta kar ja az el sôt; a 
drá mák vég sô tra gi ku ma ként azon ban ez a rep re -
zen tált kép le lep le zô dik, s ku darc ba ful lad a sze -
rep lô min den kí sér le te, mely sa ját in di vi duu má nak 
meg te rem té sé re szol gált.  

A le lep le zés eb ben az eset ben ta lán nem is jó szó, 
hi szen ez egy olyan ese ményt je löl, mely Tartuffe 
ese té re igaz: a ha zug sá gok vég sô cá fo la ta ott a valódi 
sze mé lyi ség megis me ré sé hez ve zet. Ez zel szem ben 
Ten nes see Wil li ams drá mái nak pa ra do xo na az, 
hogy a va ló sá gos ar cot ma ga a sze rep ját szás hoz ná 
lét re. Mi vel „nem lé te zik kul tú rá tól füg get len emberi 
ter mé szet, s kul tú ra alatt itt nem el sô sor ban konk -
rét vi sel ke dé si min ták – szo ká sok, ha gyo má nyok – 
ér ten dôk, sok kal in kább a vi sel ke dést kor mány zó 
el lenôr zô rend sze rek: ter vek, elôírá sok, sza bá lyok, 
inst ruk ciók…” (Ge ertz, 1973, 49), az egyén számára 
ha tal mi és tár sa dal mi dis kur zu sok szab ják meg az 
iden ti tás kép zés fel té te leit és le he tô sé geit. Az Én -azo -
nos ság te hát „tár sa dal mi konst ruk ció lé vén” va ló já -
ban „kul tu rá lis iden ti tás” (Ass man, 2004, 131), így 

a sze mé lyes iden ti tás is a má sok ré szé rôl az egyén -
nel szem ben tá masz tott „el vá rá sok és az eb bôl faka -
dó fe le lôs ség tu da ta” (134). Ugyanak kor a mû vek 
fô hô sei, Blan che, Brick, Chan ce stb. ere de ti leg olyan 
tár sa dal mi el vá rás, il let ve ha tal mi dis kur zus fe lôl 
rep re zen tá lód nak, mely a ho mo sze xua li tás, ne mi 
be teg ség, sze gény ség miatt iden ti tá suk, egyé ni sé -
gük kon túr jai nak felol dá sá ra tö rek szik. A fi gu rák 
sze rep ját szá sá nak oka egy részt te hát az, hogy el rejt -
se ôket a ki re kesz tô, el né mí tó me cha niz mu sok elôl.  

A Ten nes see Wil li ams drá máit át ha tó szo ciá lis 
dis kur zu sok el sô sor ban az élet kor, az anya gi hely -
zet, a sze xuá lis von zás és von zó dás alap ján po zício -
 nál ják a fi gu rá kat. A szép ség, fiatal ság, gaz dag ság 
és he te ro sze xua li tás tró pu sai le he tô sé get ad nak egy 
kiemelt hely zet ben lé vô, egyé ni ség gel ren del ke zô 
szub jek tum re to ri ká já nak meg te rem té sé re. 
E minták nak tör té nô meg nem fe le lés azon ban 
(mint ahogy ar ra fen tebb is utal tam), egy olyan me -
cha niz must imp li kál, mely az egyént arc ta lan fi gu -
ra ként rep re zen tál ja; az ame ri kai író sze rep lôi nek 
te hát nem ma rad más le he tô sé ge, mint a meg té -
vesz tés, mi kor is egy olyan jel rend szer hasz ná la tá -
ra tesz nek kí sérletet, mely hez az ôket kö rül ve vô 
kö zös ség sze mio ti kai rend sze re az egyé ni ség kép -
ze tét kap csolja. Ahogy Bigs by meg fo gal maz ta, 
„visszauta sít ják a szá muk ra fel kí nált sze re pe ket – 
Blan che az er kölcs telen nô, Xa vier, a csa var gó, 
Brick, a ho mo sze xuá lis – s meg pró bál ják ha tás ta -
la ní ta ni azt a nar ra tí vát, mely fel dol goz za és el zár -
ja ôket” (Bigs by, 1992, 42). A küz de lem azon ban 
hiá ba va ló, hi szen vé gül is fény derül a csúsz ta tás -
ra, s a je len tés (vagy je len tô ség), mely a sze rep lô 
tes tét az azt bir tok ló bel sô tar ta lommal ru ház ta vol -
na fel, el tû nik a jel-je lölt köz ti üres ség ben.  

 
Ta va szi gyü mölcs ker tek, té li fák, 

Blan che Du bo is a Vágy vil la mo sán 
 

Avágy vil la mo sa két ség te le nül egyi ke ma radt a 
leg nép sze rûbb, leg több kri ti kai reflexi ót ki -
vál tó Ten nes see Wil li ams mû vek nek. Per sze 

nagy sze re pet ját szott eb ben Elia Ka zan, aki nek töb -
bek kö zött Mar lon Bran dót is fel vo nul ta tó ren de -
zé se egyes kri ti ku sok sze rint „min den idôk leg hí -
re sebb ame ri kai elôadá sa” (Ad ler, 1996, 66).3  

3 Bran do alak ja szel lem ként kí sért a ké sôb bi elôadá sok ban, nagy ban meg ne he zít ve an nak a szí nész nek a dol gát, aki Stan -
ley meg for má lá sát kap ta felada tául: a kri ti kák vissza té rô mo men tu ma az, mi kor az ítész össze ha son lít ja a két ala kí tást 
(már mint Bran dó ét és a je len le git), megem lít ve, hogy az ál ta la lá tott já ték ugyan fel hasz nál ta azo kat a kli sé ket, me lye ket 
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A szín há zi si ker te hát itt is ga ran tált volt, bár e mû 
té má ja az elô zô drá máé hoz ké pest „jó val zor dabb 
és pa to lo gi ku sabb” (Krutch, 1947, 687). Míg Lau -
rá nál csak hal vá nyan kör vo na la zó dott az a prob lé -
ma, me lyet az idô el mú lá sa és a sze gény ség je lent, 
itt már na gyobb hang súly esik a sze rep lô iden ti tá -
sát meg ha tá ro zó me cha niz mu sok ra.  

Ké sôbb is utal ni fo gok ar ra, hogy Ten nes see Wil -
li ams inst ruk ciói nem csak leír ják a sze rep lô kül sô 
meg je le né sét, de hal vá nyan jel zik is azo kat a mo tí -
vu mo kat, me lyek a tör té né sek so rán lé nye ges sé vál -
nak. Ugyanak kor per sze ér de kes, hogy mennyi re 
le het az ilyen szer zôi be széd ak tu so kat inst ruk ció -
nak ne vez ni, hi szen eze ket a jel zé se ket ki zá ró lag 
csak egy ol va só-be fo ga dó tud ja de kó dol ni, a szín -
há zi rep re zen tá ció szem pont já ból meg va ló sít ha tat -
la nok. Itt is, a fô sze rep lô leírá sa kor rész le tes ké pet 
ka punk ki né ze té rôl, az ál ta la vi selt ele gáns ru hák -
ról, egy utol só, szin te oda ve tett nek tû nô meg jegy -
zés vá lik iga zán fon tos sá: „Bi zony ta lan ma ga tar tá -
sa, fe hér ru há ja va la hogy moly lep ké re em lé kez tet”. 
Eb ben az eset ben ta lán is mét ér de mes össze vet ni az 
an gol ere de ti szö ve get a for dí tás sal, hi szen az elôb -
bi in kább úgy fo gal maz, hogy „van va la mi bi zony -
ta lan vi sel ke dé sé ben, ugyanígy fe hér ru há já ban, ami 
egy moly lep ké re em lé kez tet” (I.). Nyil ván va ló, hogy 
ez a ha son lat egy elôadás so rán nem jut iga zán ér -
vény re, hi szen nem le het egyér tel mûen be ha tá rol -
ni a né zô asszo ciá ciós le he tô sé geit, ám egy ol va só 
szá má ra fel hív ja a fi gyel met ar ra a diszk re pan ciá ra, 
mely Blan che meg je le né sét jel lem zi. Fel lé pé se, fi nom 
öl tö zé ke el- kü lön böz te ti at tól a kör nye zet tôl, aho va 
ér ke zett, mint ha a New Or le ans- ban élôk kö zön sé -
ges sé gé vel szem ben ô már egy ma ga sabb szint fe lé 
nyí ló ho ri zon tot kép vi sel ne. Mégis, lé nye épp egy 
kö zön sé ges kis ro var ra em lé kez tet, va la mi te hát 
meg za var ja ezt a rep re zen tá ciót, va la mi jel zi a fi gu ra 
és az ál ta la el ját sza ni kí vánt sze rep köz ti disszo nan -
ciát. Blan che nem il lik be le az úri nô ru hái ba, pon -
to sab ban nem úgy il lik be le, mint ha an nak jo gos 
tu laj do no sa vol na; nem tud ja vi sel ni ezt a jel mezt, 
ha nem akár egy kár te vô nek te kin tett, könnyen el -
pusz tít ha tó moly lep ke bú jik el ben nük. Ugyanak -
kor az inst ruk ció utal ar ra is, hogy „Blan che meg 
fog sem mi sül ni a mû vé gén” így „kosz tüm je a ké -
sôb bi ese mé nye ket jel zi elô re” (Cor ri gan, 1988, 51).  

Mi ként így a „ha bos, fe hér ru ha” mo tí vu má hoz 
egy szer re ren del he tô egy szép és gaz dag nô, va la -
mint egy kár té kony ro var kép ze te, te hát (vi se lô jé -
tôl füg gôen), je lent het ele gan ciát, de vál hat ne vet -
sé ges sé is, Blan che ne vé nek me ta fo ri ká ja is egy más -
sal el len té tes asszo ciá ció kat imp li kál hat. Ma ga a ne -
me si hang zás is meg té vesz tô, hi szen gaz dag ság ra, 
elô ke lô szár ma zás ra utal, azon ban már a mû ele -
jén ki de rül, hogy a csa lá di va gyon el ve szett és en -
nek hiá nyá ban a fran cia szár ma zás sem ér töb bet a 
len gyel nél (mint azt ké sôbb Stan ley hang sú lyoz za 
is). Ér de ke sebb azon ban a név je len té se, me lyet a 
fô sze rep lô a kö vet ke zô képp in terp re tál: „[f]ran cia 
név. Azt je len ti er dô, li get, Blan che pe dig azt je len -
ti, fe hér, a ket tô együtt: fe hér li get. Mint egy ta va -
szi gyü möl csös kert. Er rôl meg je gyez he ti.” (II I.) 

A fe hér szín te hát a sze rep lô in terp re tá ció já ban 
a vi rág zást, a ta vaszt, vagyis a fiatal sá got idé zi fel. 
Be szél ge tô part ne re, Mitch szá má ra min den képp 
hang sú lyoz ni akar ja ez utób bit, en nek ér de ké ben 
ha zu dik is: an nak el le né re, hogy, mi ként azt az 
inst ruk ció ból tud juk „mintegy öt év vel idô sebb 
Stel lá nál”, ál lí tá sa sze rint ô, már mint Blan che a 
fiata labb kö zel egy év vel. Ez a ha zug ság ad okot 
ar ra, hogy a „fe hér li get” me ta fo rá já nak, vagy in -
kább al le gó riá já nak egy má sik ma gya rá za tát ve -
gyük fi gye lem be: a fe hér ség ugyanis nem csak a 
vi rág zó gyü mölcs fák kép ze tét kelt he ti fel, ha nem 
a hó val fe dett tá jét is. Ez pe dig már össze kap csol -
ha tó a ha lál il let ve az öre ge dés fo gal má val, így a 
Blan che Du bo is név je löl het egy, a sze rep lô ál tal 
rep re zentál ni akart szub jek tum mal el len té tes po -
zí ció ban lévô fi gu rát. Ugyanak kor a sze rep lô ne -
vé nek hang zá sa bi zo nyos an gol sza va kat is já ték -
ba hoz: Blanche ha son lít a to blan che szó ra, mely -
nek je len té se fe hé rít, utal va ar ra, hogy a fi gu ra meg -
pró bál ja éle té nek bi zo nyos folt jait el tün tet ni 
(Pa gan, 1993, 64–65). Ezen a pon ton össze kap -
csol ha tó az an gol il let ve a fran cia ki fe je zé sek je -
len té se, hi szen a hó is ér tel mez he tô egy ben az el -
ta ka rás, el fe dés mo tí vu ma ként, amely egy olyan 
meg té vesz tô ak tus ra utal, ami nem en ge di mé -
lyebb re ha tol ni a vizs gá ló dó te kin te tet. Ezt az utób -
bi ol va sa tot erô sí ti meg az, hogy a sze rep lô kö vet -
ke zô be széd ak tu sá val a lám pa el fe dé sé re ké ri part -
ne rét, mi vel ál lí tá sa sze rint nem bír ja a csu pasz vil -

elôd je ha gyo má nyo zott rá, jó val el ma radt at tól (pél dául: Gibbs, 1956, 92). Nagy feladat nak szá mít te hát el sza kad ni et tôl 
a ha gyo mány tól, mely nem mel les leg Stan leyt, mint „szen ve dô lel kü le tû”, s nem pe dig „bru tá lis” fi gu ra ként fog ja fel (Bent -
ley pél dául emiatt vá dol ja Ka zant az zal, hogy átír ta a szö veg je len té sét – Bent ley, 1953, 87) 
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lany kör té ket, ahogy sem mi lyen nyers dur va sá got 
sem. Olyan at ti tû döt pró bál hang sú lyoz ni ez zel, 
mely a mû vé szet, a kul tú ra se gít sé gé vel pró bál fe -
lülemel ked ni a pri mi ti viz mu son. Ké sôbb azon ban 
lát ni fog juk, hogy a Blan che val lo má sá ban a lámpa -
 el fe dés már egy má sik kon tex tus ban sze re pel, a 
szín le lés, sze rep ját szás szi no ni má ja lesz.  

Ahogy te hát Az if jú ság szép ma da rá ban, itt is a 
gaz dag sá got, fiatal sá got és a szép sé get hang sú lyozza 
a sze rep lô kül sô meg je le né se, ugyanak kor már a 
mû ele jén vannak uta lá so k ar ra, hogy ez a faj ta ön -
rep re zen tá ció si ker te len lesz. Ugyanar ra a szerep -
ját szás ra lá tunk pél dát, lé nye ges kü lönb ség Blanche 
ese té ben azon ban, hogy a sze rep ját szás már nem a 
kör nye zet bôl va ló kiemel ke dést szol gál ja, az ál ta la 
vi selt maszk funk ció ja sok kal in kább az, hogy el -
rejt se a mö göt te lé vôt. Az ál-arc itt nem el sô sor ban 
lát tat, ha nem fel fog ja és el te re li a vi se lô jé re irá nyuló 
te kin te tet. Ezért, míg Chan ce Wa y ne csak a mû vé -
gén is me ri fel, hogy min den cse le ke de te és be széd -
ak tu sa tu laj don kép pen csak egy ha zug ság alá tá -
masz tá sá ra irá nyult, A vágy vil la mo sá nak sze rep lôje 
vé gig tud ja ezt, és meg is fo gal maz za:  

 
BLAN CHE: (…) Pe dig va la ki nek csak ész re kell ven ni, 

hogy a vi lá gon vagy, ha me ne dé ket kell ta -
lál nod. Így az tán az em ber nek….ra gyog nia 
kell, vil log nia….szí nes pa pír er nyôt ten ni a 
lám pá ra. De most fé lek…na gyon fé lek. Nem 
tu dom, med dig bí rom még a szín le lést. Nem 
elég a lágy ság. Lágy nak kell len ni és von zó -
nak. És én…én már her va dok! (V.) 

 
A fi gu ra nem azért akar ja, hogy ész re ve gyék, mert 
ez zel egy olyan tár sa dal mi nar ra tí vá ba tud na he -
lyez ked ni, mely ki tün te tett po zí ció ba jut tat ná, ha -
nem mert me ne dé ket ke res az ôt kö rül ve vôk kel 
kiala kí tott in ter szub jek tív vi szony ban. Is mét te hát 
a szép ség vá lik a leg hang sú lyo sab bá, ám itt már egy 
tel je sen más vi szony rend szert imp li kál a sze rep lô 
kül sô meg je le né se. Lát ni fog juk, hogy a szép ség 
Chan ce Wa y ne, te hát egy fér fi ese té ben cso dá la tot 
kelt és le he tô sé get ad a kiemel ke dés re, va la mint a 
töb biek kel szem ben egy faj ta ha tal mat biz to sít. Ezért 
van az, hogy Az if jú ság szép ma da rá nak fô hô se meg -
pró bál hat ja a hoz zá von zó dó nô ket hasz nál ni. Blan -
che szá má ra a szép ség már sok kal in kább egy faj ta 
kö te les ség; a sze xuá lis von zás hiá nyá ban egy nô 
arc ta lan, ész re vét len ma rad („Az em be rek meg se 
lát nak…fér fiak legalábbis…ész re sem ve szik, hogy 
a vi lá gon vagy, ha le nem fek het nek ve led”). Fo -

lya ma to san von zó nak és fiatal nak kell mu tat koz -
nia, ki kell kény sze rí te nie a bó kot má sok ból, hi -
szen szá má ra lét kér dés, hogy el fo gad ják ab ban a 
sze rep ben, ami ben lát sza ni akar. Blan che- nak nincs 
más le he tô sé ge, mint hogy meg fe lel jen egy olyan 
ha ta lom nak, mely sze xuá li san mé ri fel és osz tá lyoz -
za ôt; azon ban pon to san ez a fo lya mat ve zet el a 
pros ti tú ció hoz is. Ar ról a prob lé má ról van szó, mely 
a to váb bi mû vek ben is vissza tér majd: az a fo lya -
mat, mely ere de ti leg elô nyö sebb po zí ció ba jut tat -
ná a fi gu rát, vé gül a ki re kesz tés hez ve zet. Fon tos 
azon ban is mét hang sú lyoz ni a kü lönb sé get, hogy 
Wayne nem kény sze rült ar ra az út ra, amit vá lasz -
tott, vol tak más al ter na tí vái is. Blan che sa ját iden -
ti tá sát csak a sze xua li tás fe lôl tud ja meg ha tá roz ni, 
hi szen a fal lo cent ri kus tár sa dal mi dis kur zus csak 
er re ad le he tô sé get; a pros ti tú ció itt te hát nem a 
pénz szer zés, ha nem egy faj ta pa ra dox iden ti tás kép -
zés esz kö ze.  

A fe hér, ha bos ru ha és a lám pa er nyô mel lett a 
vil la mos az a mo tí vum, mely el len té tes ér tel me zé -
sek já té kát in dít hat ja el. A fô sze rep lô úgy jut el hú -
gá hoz az Ely si u mi me zôk ut cá ba, hogy fel száll a 
Vágy, ké sôbb pe dig a Te me tô ne vû vil la mos ra. Er -
re az uta zás ra Blan che ké sôbb utal is a Stel lá val foly -
ta tott vi tá ban:  

 
BLAN CHE: Ami rôl te be szélsz, az a bru tá lis vágy…Egy -

sze rûen csak…vágy!…An nak a vil la mos nak, 
an nak a csö röm pö lô tra gacs nak a ne ve, ame -
lyik ezen a ne gye den za ka tol vé gig, az egyik 
szûk ut cán fel, a má si kon le… 

 
Blan che a sze xua li tás tár gya ként jut el az Ely si u mi 
me zôk re, így bi zo nyos ér te lem ben már va ló ban 
halott, mi kor fel száll a Te me tô ne vû vil la mos ra. 
Ugyan ak kor Stel la la ká sa nem idé zi azt az ér ték teli 
ál la po tot, me lyet a gö rög mi to ló giá ra tett uta lás fel -
té te lez: az ott élô nôk mind, a „bru tá lis vágy” fe lôl 
ér tel me zôd nek, tu laj don kép pen mind en nek a 
vágy nak a tár gyai. Stan ley, ahogy mond ja, ki rángat -
ta fe le sé ge alól az osz lo po kat, s éle tü ket a ve ge tatív 
örö mök szint jé re re du kál ta. Blan che a pros ti tú ciótól 
me ne kül ve ér ke zik ide, ki re kesz tés re ítélt szub jek -
tum ként, aki mégis kí sér le tet tesz ar ra, hogy az új 
kör nye zet ben más ala po kon ha tá roz za meg sa ját 
iden ti tá sát. Sze rep já té ka so rán am bi va lens po zícióba 
ke rül: egy fe lôl har col ni pró bál a kö zön sé ges ség, te -
hát a vágy el len, mely tes tét ki zsák má nyol ta, ugyan -
ak kor mégis olyan masz kot vi sel, mely pon to san a 
vá gya ko zó te kin te tet hi va tott fel kel te ni. Mint ar ról 
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már volt szó, Blan che a fér fiak sze xua li tá sá tól függ, 
szük sé ge van az ôt bá mu ló te kin te tek re, hi szen 
iden ti tá sa csak e fe lôl ér tel me zôd het. Szub jek tu ma 
a sze xuá lis ér dek lô dés fé nyé ben jö het lét re, ugyan -
ak kor pont ez a sze xua li tás pusz tít ja el; eb bôl a kör -
bôl csak egy há zas ság ment het né ki, mely egy részt 
a vágy le gá lis tár gyá vá ten né, más részt az anya ság 
ál la po ta meg vál toz tat ná a hoz zá fû zô dô ne mi vi -
szonyt. Lu ce Iri ga ray megál la pí tá sa igaz er re az 
esetre is, mi sze rint „a nô, a ma ga el zárt sá gá ban ott -
hon, már régóta sem mi más nem le het, mint anya” 
(Iri ga ray, 1985, 83). A „be zárt nô” sze re pe mel lett 
csak egy al ter na tí va lé te zik, ez pe dig az „ut cai nô” 
(uo. 117), azon ban a nem be zárt ság eb ben az eset -
ben nem sza bad sá got je lent, ha nem ki re kesz tô és 
meg bé lyeg zô me cha niz mu sok so ro za tát. Ez utóbbi 
tí pus ba tar toz na Blan che is, aki már nem ren del -
ke zik sem ott hon nal, sem le he tô sé gek kel ar ra, hogy 
be tölt se a „tisz tes sé ges nô” sze re pét; az a fal lo cent -
ri kus ha ta lom, mely Blan che szá má ra csak a szexua -
li tást, te hát a vá gyat kí nál ta fel az iden ti tás kép zés 
alap ja ként, most pon to san emiatt re kesz ti ki, s ezál -
tal te szi arc ta lan ná a fi gu rát. 

To vább bo nyo lít ja a kér dést, hogy nem csupán 
ô az egyet len meg bé lyeg zett sze rep lô a drá má ban. 
Azt a fo lya ma tot, mely a fô sze rep lô el zá rá sá val ér 
vé get, szin tén egy ki re kesz tô ak tus hoz za lét re; a 
prob lé ma az, hogy ezt a ki re kesz tést ma ga Blan che 
hajt ja vég re. Pon to sab ban szól va, mi kor elíté li fér -
je ho mo sze xua li tá sát, ugyanan nak a ha ta lom nak a 
re to ri ká ja ar ti ku lá ló dik raj ta ke resz tül, mely utá na 
már ôve le te szi meg ezt. A más ne mi iden ti tás sal 
ren del ke zô szub jek tum „de ge ne rált nak” mi nô sül 
(az an gol ere de ti szö veg ben Stel la pon to san ezt a 
jel zôt hasz nál ja), így a hoz zá va ló vi szony az un -
dor ban nyil vá nul / nyil vá nul hat meg. A tár sa dal mi 
inst ruk ciók elôír ják Blan che szá má ra a férfitôl va -
ló el ha tá ro ló dást,4 ugyanak kor ez ké sôbb olyan po -
zí ció ba jut tat ja, ahol már tô le ha tá ro lód nak el; úgy 
fest, a fi gu rát moz ga tó erô vo na lak vissza von ha tat -
la nul csak az el zá rást je lö lik ki vég cél ként. Blan che 
ál-ar ca, mint ar ról már volt szó, a meg bé lyeg zett 
sze mélyt hi va tott el ta kar ni, ám ez újabb meg bé -
lyeg zés hez ve zet: Stan ley nem le lep le zi fe le sé gé nek 
test vé rét, ha nem új ra pros ti tuál ja, majd az ily mó -
don ki hasz nált, a vágy szem pont já ból ér ték te len -
né lett tes tet el zá rás ra íté li. Eb ben a „nagy játsz má -

ban” Blan che Du bo is ar ca az el dob ha tó, ki cse rél -
he tô pó ker la pok dá mái hoz lesz ha son ló; ér té két ki -
zá ró lag a hasz ná lat szab ja meg, s mi kor a nô ket sze -
xuá li san osz tá lyo zó te kin tet, a vágy szá má ra ér dek -
te len né vá lik, el tû nik, mi köz ben Stan ley uj jai már 
„meg ke re sik Stel la blú zá nak nyí lá sát”.  

 
Az if jú ság maszk jai 

Chan ce Wa y ne, a Her ceg nô és a Vágy vil la mo sa 
 

Az if jú ság szép ma da ra szin tén egyi ke azon 
mûvek nek, me lyek szín re vi te le szí nész- és ren -
de zô óriá sok köz re mû kö dé sé vel tör tént. Az 

1959-es elôadást szin tén Elia Ka zan ren dez te, a fô -
sze rep lôt pe dig ezút tal Paul New man tes te sí tet te 
meg, s ké sôbb is olyan sztá rok ne vei tûn tek fel a 
be mu ta tók pla kát ján, mint Chris to pher Wal ken, 
Al Pa ci no, Du stin Hoff man stb. En nek el le né re a 
kri ti ku sok nem fo gad ták szí ve sen a mû vet; volt, aki 
egye ne sen „pu ri tán nak” bé lye gez te az ame ri kai írót, 
mond ván, hogy nem tesz mást, mint a vi lág er kölcs -
te len sé gét bí rál ja (Gas sel, 1959. 8–9). Jó val fel ké -
szül tebb elem zôk in kább azt a pesszi miz must ki -
fo gá sol ják, mely sze rin tük Wil li ams vi lá gát jel lem -
zi: „[h]a Ten nes see Wil li ams egy a domb ol da lon 
ál ló fá ról ír, ak kor az biz tos, hogy öreg és kor hadt. 
A kör nyék pe dig tel je sen el ha gya tott” – ír ja Os car 
Ham mer stein 1960-ban (id. Ro u let, 1996, 177). 
Ne héz len ne vi tat koz ni ez zel az utol só ál lí tás sal, 
ugyanak kor az esz té ti kai ér té ket nem az ha tá roz za 
meg, hogy a mû té má ja mennyi re bo rú lá tó; ép pen 
ezért e meg jegy zé sek tel je sen ir re le váns nak te kint -
he tôk az iro da lom tör té net szem pont já ból. 

A drá ma cí me ar ra utal, hogy itt el sô sor ban az 
idô és an nak el mú lá sá hoz va ló vi szony lesz az ala -
kok fô trau má ja. A szer zôi inst ruk ció na gyon ér -
zék le te sen ír ja le a fô sze rep lô Chan ce Wa y ne alak -
ját: meg tud juk, hogy „kis sé már rit ku ló, szô ke haja” 
van, va la mint „még nem le het har minc éves de 
ennél töb bet mu tat. Ar ca ugyan már bom lás nak in -
du ló, de azért még szív szo rí tóan szép. Alak ját még 
nem kezd te ki az idô, ez a test fe hér pi zsa mák vi -
se lé sé re ter mett.” Az ame ri kai író ra jel lem zôek ezek 
az ér zék le tes leírá sok, me lyek gya kor la ti lag elô re 
meg fo gal maz zák a drá ma fôbb irány vo na lait. Chan -
ce ha ja bár szô ke még, de rit kul, ar ca pe dig egy -
szer re szép, és már bom lás nak in dult. Ezek az uta -

4 A ho mo sze xua li tás eb ben a mû ben még nem kap ki fe je zet ten hang sú lyos sze re pet. Ké sôbb a Macs ka a for ró bá dog te tôn 
címû drá ma elem zé se kor új ra vissza tér egy ilyen há zas ság mo tí vu ma. Ott azon ban már nem az un dor és a ki re kesz tés, ha -
nem az el hall ga tás lesz a fôbb reak ció. 
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lá sok gya kor la ti lag két ál la pot köz ti ha tá ron he lye -
zik el a fi gu rát, a fiatal ság, s an nak el mú lá sa ha tá -
rán. Fel tû nô, hogy az inst ruk ció nagy hang súlyt 
fek tet a sze rep lô ar cá nak elem zé sé re; az ere de ti an -
gol szö veg utal ar ra, hogy iga zá ból Wa y ne ar cán 
lát juk, az öre ge dés je leit, hi szen tes te még tö ké le -
tes. Ez a bom ló arc ér zé kel te ti iga zán, hogy itt mirôl 
is van szó: Chan ce min denáron fiatal sá gát, szép sé -
gét akar ja mu tat ni a kül vi lág nak, ám a maszk lassan 
le hám lik, fel bom lik. Ugyanak kor a fe hér selyem -
pi zsa ma is utal a jel mez, a sze rep ját szás prob le ma -
ti ká já ra; fel té te le zi a gaz dag sá got, a lu xust a sze rep -
lô po zí ció já ban, ám va la hol mégis érez he tô a szö -
veg ben, hogy ez a test, hiá ba il lik tö ké le te sen hozzá, 
ide gen eb ben a ru há ban. Chan ce Wa y ne el sô pil -
la nat ban szép, gaz dag fiatal ként tû nik fel, ám ezek 
a mo tí vu mok olyan el len pont ként je len nek meg a 
szö veg ben, me lyek szép las san fel fej tik a fô sze rep -
lô rôl el sô ol va sat ra meg fo gal ma zó dó ké pet.  

Ugyanígy ér de kes a sze rep lô ne ve is, amit, mint 
azt az el sô je lent ben ha mar meg tud juk, a fô sze rep -
lô tit kol ni kí ván, hi szen öt dol lárt fi zet Flynak a 
hall ga tá sért. A név je len té se Esély, ami olyan fi gu -
rá ra utal, aki má sok szá má ra és ma ga szá má ra is 
ren del ke zik le he tô sé gek kel. Ezt a her ceg nô vel foly -
ta tott el sô pár be szé dé ben hang sú lyoz za is: 

 
HER CEG NÔ: Ó…. Jaj ne kem…ré me set ál mod tam 
CHAN CE: De nincs sem mi baj. Chan ce itt van veled. 

(I. 1) 
 
A fi gu ra ha son ló képp in do kol ja azt is, hogy az oxi -
gén masz kot rossz hely re tet te: 
 
CHAN CE: Én azt hit tem her ceg nô, hogy nem lesz 

több ilyen ro ha mod. Azt hit tem, ha ve led 
va gyok…(I. 1) 

 
Lát ha tó te hát, hogy a fi gu ra sa ját ma gát meg pró -
bál ja egy olyan sze rep ben rep re zen tál ni, mely 
kieme li má sok kö zül, fon to sab bá, nél kü löz he tet -
len né te szi ôt. Ez zel szem ben a Her ceg nô fel sem 
is me ri („ki cso da?” kér dez vissza a fen tebb idé zett 
mon dat után), ne ve sem mit sem je lent a szá má ra, 
il let ve Chan ce je len lé te nem, hogy meg nyug ta tó, 
de tu laj don kép pen ô idé zi elô a krí zis hely ze tet, mi -
vel fi gyel met len sé ge miatt nem tud ja idô ben oda -
ad ni az oxi gén masz kot.  

A nôi sze rep lô meg szó la lá sa dra ma tur giai szem -
pont ból is ér de kes, hi szen egy faj ta tö rés pont ként 
je le nik meg a szö veg ben. Bár a je le net ele jén a fi -

gye lem fó kusz pont já ba ke rül, Scud der és Chan ce 
pár be szé de alatt né ma ma rad, el sô be széd ak tu sa 
ak kor kö vet ke zik be, mi kor ez a pár be széd egy re 
fe szül teb bé vá lik, fel me rül Ha e venly ne ve, majd a 
kaszt rá ció. A fe szült ség csúcs pont ján Chan ce fel -
hív ja Non nie né nit, aki vi szont le te szi a kagy lót. 
Rög tön, itt az el sô je le net ben több, egy mást ke -
resz te zô tör té net re ka punk uta lást; ami kor azon -
ban az egyik ki bon ta koz ni lát szik, hir te len fél be is 
sza kad. Chan ce és a Her ceg nô vi szony rend sze re 
még ki sem bon ta koz hat, mi kor meg tud juk, hogy 
a fi gu rá nak va la mi miatt nem sza ba dott vol na 
vissza tér nie szü lô vá ro sá ba, s fo lya ma to san uta lá -
so kat ka punk egy olyan tör té net re, mely mo zaik -
sze rûen, az ál ta lunk lá tott / ol va sott tör té net re pe -
dé sei közt bú jik meg. A be fo ga dó egy szer re több 
drá má val ta lál ko zik, me lyek egy faj ta szupp le men -
tá ris és in ter tex tu á lis fo lya mat ban kiegé szí tik, de 
idôn ként meg is sza kít ják egy mást. Az egyik szö -
ve get Chan ce, Ha e venly és a vá ros la kói, a má si -
kat Chan ce és a Her ceg nô vi szony rend sze re ha tá -
roz za meg. Az el sô je le net ez utób bi val in dul, mie -
lôtt azon ban vá laszt kap hat nánk kér dé seink re, 
mely a fi gu rák ki lé té vel kap cso la tos, Scud der be -
lé pé sé vel kez de tét ve szi egy újabb el be szé lés, mely 
újabb kér dé se ket imp li kál. A Her ceg nô be széd ak -
tu sá val ugyanak kor is mét az el sô vi szony rend szer, 
az el sô drá ma ho ri zont ja tû nik fel, mely el fed ni 
lát szik a má so di kat. Ez, a több drá mát sû rí tô, egy -
más ra ré teg zô dra ma tur gia kér dé sek so ro za tát hoz -
za lét re. Úgy tû nik, mint ha kü lön tör té ne tek kel, s 
vá la szok kal len ne dol gunk, me lyek nek nincs kö -
zük egy más hoz, ám, mint lát ni fog juk, pon to san 
a vá la szok el bi zony ta la ní tá sa, a fi gu rák ál tal ját -
szott sze re pek le lep le zé se a cél ja en nek a drá ma -
kon cep ció nak.  

Chan ce élet tör té ne té rôl elô ször a Her ceg nô vel 
foly ta tott pár be széd bôl szer zünk tu do mást: 

 
CHAN CE: Eb ben a vá ros ban, St. Clo ud ban jöt tem a vi -

lág ra, itt él tem, amíg el nem men tem, tíz év -
vel ezelôtt…(…). Az a kis ban da, amely nek 
tag ja vol tam, job ban mond va ve zé re, ki zá ró -
lag va gyo nos és elô ke lô köly kök bôl ve rô dött 
össze – ki vé ve en gem. Ne kem nem volt egye -
bem csak… 

HER CEG NÔ: Csak a szép sé ged…Mondd ki! Mondd ki 
egész bát ran! SZÉP Vol tál! (…)(I. 2) 

 
Eb bôl az el be szé lé sé bôl egy olyan sze rep lô tör té -
nete bon ta ko zik ki, aki sze gény sé ge miatt nem le -
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het egy szin ten tár sai val, tár sa dal mi lag alul po zí ci -
o nált hely zet ben van. Egyet len hasz nál ha tó ér ték -
kel ren del ke zik csak, ez pe dig a szép sé ge, mely 
kieme li a hoz zá ha son lók kö zül. Chan ce min den 
vá gya az, hogy egy olyan sze rep ben lás sák, mely 
kieme li a név te len, szür ke, ál ta la „unal mas nak” tar -
tott kö zeg bôl. Két le he tô sé ge nyí lik er re: az éne ke -
si kar rier, a „sztár ság” és a pros ti tú ció. Part ne ré vel 
foly ta tott pár be széd ben Chan ce azt ál lít ja, hogy 
mind ket tô úton elin dult, ám pénz te len sé ge, ala -
csony po zí ció ja miatt, szá má ra csak a má so dik volt 
jár ha tó. Job ban mond va in kább ar ról van szó, hogy 
csak ez az esz köz áll ren del ke zé sé re ah hoz, hogy 
elér je cél ját. Chan ce meg be csült, pre fe rált „fô hôs -
ként” rep re zen tál ná ön ma gát, azon ban köz ben 
olyan esz kö zök höz nyúl, me lyek a kul tu rá lis dis -
kur zu sok ál tal meg ha tá ro zott vi lág ta pasz ta lat ban 
un do rí tó nak, bün te ten dô nek mi nô sül nek. Min den 
be széd ak tu sa, cse le ke de te az in di vi dua li zá ciót szol -
gál ja, kü lön böz ni akar má sok tól, ám vé gül szem -
be kell néz nie a ténnyel, hogy csak egy új ra és új -
ra rep ro du kál ha tó sze rep ál tal imp li kált le he tô sé -
ge ket haj tot ta vég re. Az if jú ság szép ma da rá nak fô -
sze rep lô je nem egyé ni ség, és sor sa sem egyé ni: 
ahogy a Her ceg nô meg fo gal maz za, ô is csak egy 
Franz Al ber tzart, aki nek szub jek tu ma nem rejt 
mást, mint „rég füst be ment am bí ció kat, kis pisz -
kos ügye ket, ta lán né hány zsa ro lá si kí sér le tet is, 
ame lyek azon ban min dig fél re si ke rül tek, és va la -
mit, na gyon ke ve set, ami az if jú kor szép sé gé bôl és 
va rá zsá ból meg ma radt” (II I.) 

Chan ce tu laj don kép pen az zal men ti fel sa ját ma -
gát, hogy nem volt más út szá má ra, mint amit vá -
lasz tott. Ál lí tá sa sze rint min den te het sé ge meg volt 
a szí né szi kar rier hez, így a cél az ô ese té ben szen -
te sít het te az esz közt. Sôt, Boss Fin ley is ki zá ró lag 
a pénz miatt ül döz te el lá nya mel lôl, így a pros ti -
tú ciót is a sze re lem miatt vál lal ta. Ugyan csak Ha e -
venly miatt pró bál ja meg zsa rol ni a Her ceg nôt, majd 
ami kor ez nem si ke rül, ki tar tott já vá vá lik. Ami kor 
azon ban Chan ce a bár ban ta lál ko zik múlt já nak sze -
rep lôi vel, fény de rül az ál ta la el mon dott tör té net 
vak folt jai ra. Iro ni kus pél dá ját lát juk an nak a tény -
nek, me lyet Hans Blu men berg úgy fo gal ma zott 
meg: „az em lé ke zés nek nin cse nek tisz ta té nyei”. 
A vá ros la kók ugyanis egy tel je sen más em lé ke zet -
tel ren del kez nek, mint Chan ce Wa y ne; Non nie né -
ni le lep lezi a sze rep lô szí né szi ál mait, hi szen mi -
kor a fér fi az ál ta luk el nyert díj jal di csek szik, ki de -
rül, hogy csak di csé ret ben ré sze sül tek, ami gya kor -
la ti lag a ne gye dik he lyet je len ti. Meg tud juk azt is, 

hogy pon to san Chan ce volt az, aki be le sült a sze -
rep be, mégis el sô, il let ve má so dik he lye zett nek te -
kin ti sa ját ma gát. Non nie sze rint te hát nem igaz az, 
hogy a fô sze rep lô ar ra az út ra kény sze rült, me lyen 
most van:  

 
NON NIE: Jaj, Chan ce! Még most sincs ké sô! Még most 

is jö het nél, mond hat nád: „Néz zé tek, be le -
sül tem a szö veg be, le ma rad tam a ver se nyen, 
meg buk tam…” De te megint úgy jöt tél 
vissza, ez zel a…(II. 2) 

 
Jan Ass man sze rint, „egy meg ha tá ro zott sze mély 
egyé ni em lé ke ze te kom mu ni ká ciós fo lya ma tok ban 
va ló rész vé te le ré vén épül ki. A kü lön fé le tár sa dal -
mi cso por tok ba va ló be le szö vô dés az (…) ami az 
egyé ni em lé ke zet kiépü lé sét mû köd te ti. Az em lé -
ke zet a kom mu ni ká ció ban él és ma rad fönn; ha ez 
utób bi meg sza kad, il let ve ha a kom mu ni ká ció ban 
köz ve tí tett va ló ság vo nat ko zá si ke re tei vál to zást 
szen ved nek, vagy akár elenyész nek, a kö vet kez -
mény: felej tés” (Ass man, 2004, 37). Chan ce ki sza -
kadt ab ból a kö zeg bôl, amely múlt já nak ta nú ja volt, 
s amely ugyanazok kal a ta pasz ta la tok kal ren del ke -
zik, mint ô, en nél fog va em lé keit olyan cso por tok 
szá má ra kom mu ni kál ta, me lyek nem ren del kez tek 
elég in for má ció val ah hoz, hogy meg kér dô je lez zék, 
vagy pon to sít sák a sze rep lô el be szé lé seit. Adott volt 
szá má ra a le he tô ség, hogy egyes té nye ket meg hami -
sít son, il let ve el hall gas son. Ami kor azon ban vissza -
 tér St. Clo ud ba ez a „múl tha mi sí tás” le lep le zô dik, 
szem be sül nie kell az zal a ténnyel, hogy a kö zös ség 
kom mu ni ká ciós ak tu sai ban már egy olyan nar ra -
tí va jött lét re, mely a fô sze rep lôt egy részt ki re kesz -
ti em lé keik bôl, más részt meg is bé lyeg zi. Nem haj -
lan dóak a bár ban ve le éne kel ni (ahogy ezt ré gen 
tet ték), ke rü lik a tár sa sá gát, sôt, fel sem is me rik. 
Chan ce hiá ba pró bál ja ön ma gát a töb bie ké nél elô -
nyö sebb sze rep ben rep re zen tál ni, mo zi sztár ként 
fel tûn ni, az ál ta la el ha gyott kö zös ség dis kur zu sá -
ban már csak olyan arc cal ren del kez het, mely hez 
va ló vi szonyt a gyû lö let, gúny, vagy meg ve tés jel -
lem zi. Jól mu tat ja ezt Scotty és Bud pár be zé de: 

 
BUD: Sze rin ted hány imá dó ja van Chan ce Wa y ne- nek? 
SCOTTY: Ren ge teg. És mi lyen tü rel me sek! Éve kig ké pe sek 

vár ni, hogy vég re vi szont lás sák a mo zi vász non, 
egy öt má sod per cig tar tó tö meg je le net ben. 

 
Nem csu pán ar ról van szó azon ban, hogy Chance 
Wa y ne sze rep ját szá sa ne vet sé ges sé vá lik az ôt kö -
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rül ve vôk kö ré ben. Tom Ju nior a je le net vé gén ki -
mond ja azt a tit kot, mely a fô sze rep lô ki re kesz té -
sé nek va ló di oka: Chan ce élet mód ja kö vet kez té -
ben olyan be teg sé get ka pott, mely miatt sze rel mét 
ké sôbb meg kel lett ope rál ni. Mi vel „a ne mi be te -
gek száz öt ven évig az el me ba jo sok kal kö zös tér ben 
él nek, (…) ez az együtt lét az utób biak ra olyan 
tartós bé lye get süt, amely a mo dern tu dat szá má ra 
valami lyen ho má lyos ro kon ság ról árul ko dik” 
(Foucault, 2004, 127). A sze xuá lis úton ter je dô kór 
te hát, az ôrü let hez ha son lóan, vagy az zal össze fo -
nód va, az el hall ga tást il let ve az el zá rást von ta ma -
ga után. Itt is lát hat juk, hogy a sze rep lô az egyik 
tör té net ben el hall gat ja ezt a tényt, a má sik ban pe -
dig az hall gat tat ja el, il let ve ítél te ti ki re kesz tés re ôt. 
Chan ce Wayne egy részt vég képp szem be sül az zal, 
hogy az ál ta la pre fe rált sze rep nek nem tud meg fe -
lel ni, ám sor sa nem emiatt vá lik iga zán tra gi kus sá; 
tu laj don kép pen pon to san azok az esz kö zök, il let -
ve az a fo lya mat, mely a sze rep lô kiemel ke dé sét 
szol gál ta jut tat ja ab ba a po zí ció ba, ahol már „va ló -
já ban nem más ô, mint egy más ra hal mo zott ki re -
kesz té sek sé má ja” (Fo u cault, 2004, 119). 

A két tör té ne tet va ló já ban a be teg ség mo tí vu ma 
kö ti össze: Chan ce és Ha e venly drá má já ban a fô -
sze rep lô emiatt vá lik ki re kesz tet té, a Her ceg nô vel 
pe dig már, mint név te len, arc ta lan fi gu ra ta lál ko -
zik, aki bár ki vel be he lyet te sít he tô, hi szen egye di -
sé gét felemész tet te az ôt ül dö zô me cha niz mus. Azt 
az el sôd le ges ol va sa tot, me lyet ma guk a sze rep lôk 
fo gal maz nak meg a mû vé gén, szin tén a ne mi be -
teg ség kér dô je lez het jük meg. Chan ce ugyanis sa -
ját tra gé diá ját a kö vet ke zô képp fo gal maz za meg: 

 
CHAN CE: Hát ak kor az idô, el rá gott, ahogy a pat kány 

le rág ja a csap dá ba szo rult lá bát, és az tán, ami -
kor a lá bát le rág ta, és új ra sza bad, már nem 
tud fut ni, már nem tud jár ni, el fo lyik a vé re, 
meg dög lik. (II I.) 

 
Az if jú ság szép ma da ra cím is ezt a vég kö vet kez te -
tést tá maszt ja alá, je lez ve, hogy a sze rep lôk tra gé -
diá ját az idô el mú lá sa okoz za. Ez azon ban csak 
rész ben igaz; a Her ceg nô tör té ne té ben va ló ban azt 
lát juk, hogy a fiatal ság és a szép ség el vesz té se egyet 
je lent het a bu kás sal és a fe lej tés sel, ám mégis ma -
rad tak szá má ra le he tô sé gek. Bár St. Claud ban csak 
„vén mo zi sztár ként” aposzt ro fál ják, a drá ma vé -
gén fel csil lan szá má ra a re mény, hogy vissza tér -
hes sen, vagy legalábbis ab ban a ki tün te tett po zí -
ció ban ma rad has son, mely be szép sé ge és fiatal sá -

ga ré vén ju tott. A tü kör be néz ve ô még lát hat ja 
Ales sand ra Del La go, a sztár ar cát, Wa y ne -é azon -
ban már el mo só dik mel let te; ép pen ezért nem jö -
het lét re az az azo no su lás, mely re a fô sze rep lô fel -
ké ri a né zô ket a mû vé gén. Az a bé lyeg, mely nek 
vi se lé sé re a ne mi be teg ség miatt kény sze rült, olyan 
tár sa dal mi po zí ció ba so dor ta a fi gu rát, ahol már 
nem le het sé ges sem mi faj ta kö zös ség vál la lás vagy 
azo no su lás. A mû vé ge egy szer re fel nyit ja és le zár -
ja a rep re zen tá ciót: a fô sze rep lô kap cso la tot pró -
bál te rem te ni a né zôk kel, ám ez zel Chan ce Wa y -
ne pont azt a tár sa dal mat szó lít ja meg, mely ki re -
kesz tet te ôt, s így, mint ide gen, fer tô zött test ma -
rad egye dül a szín pa don, aki nek hang ja nem ké pes 
át tör ni a ne gye dik fa lat. 

A rep re zen tá ció fel nyi tá sa il let ve an nak si ker te -
len sé ge más szem pont ból is meg kö ze lít he tô; 
Thomas P. Ad ler vet te ész re, hogy a mi se en abym 
fo lya ma tá ban e mû meg ket tô zi a mi se en scé ne szín -
há zi szi tuá ció ját Boss Fin ley té vé sze rep lé se kor. 
Chan ce ugyanis ek kor a né zô kö zön ség ré sze lesz, 
Tom hoz ha son lóan ke rül át a pla tea te ré be, ez zel 
mintegy át is lép ve a ne gye dik fa lat (Ad ler, 1997, 
145). Ez alap ján azt mond hat nánk, hogy Az if jú ság 
szép ma da ra egy ben le vá laszt ha tó a pol gá ri il lú zió -
szín ház ha gyo má nyá ról, s az In gar de ni ér te lem ben 
vett nyi tott szín pa dot kép ze li el a rep re zen tá ció te -
re ként. A be fo ga dó val va ló kap cso la tot aka dá lyozza 
meg ugyanak kor a szö veg in ter me di a li tá sa, mely 
egy olyan ol va sa tot imp li kál hat, ami nem szín házi, 
ha nem filmes szi tuá ció ban kép ze li el Chan ce tör -
té ne té nek rep re zen tá ció ját. Ezt a meg kö ze lí tést tá -
maszt hat ja alá, hogy a Her ceg nô mo zi sztár, aki sze -
rint kar rier jét egy a filmben köz ked vel té vált tech -
ni ka, a pre mier plán tet te tönk re, hi szen ez lát ha -
tó vá tet te öreg sé gét. A szer zôi inst ruk ciók idôn ként 
ér tel mez he tôk a „clo se up” hasz ná la ta ként, pél dául 
ami kor Chan ce élet tör té ne té nek el mon dá sa kor a 
„ri val dá hoz lép”, így mintegy fel na gyít va ke rül a fi -
gye lem fó ku szá ba. A mû ek kor mint ha a pre mier 
plánt hasz nál va emel né ki a sze rep lôt, ép pen ezért 
mond hat ja Al bert E. Kal son, hogy Az if jú ság szép 
ma da ra te kint he tô egy „film szín pad ra tör té nô pro -
jek ció já nak”. Az ame ri kai kri ti kus rész le te sen elem -
zi és mu tat ja ki a film tech ni kái nak Wil li ams dra -
ma tur giá já ra gya ko rolt ha tá sát, mely sze rin te össze -
füg gés ben van Pis ca tor work shop ja i val (me lye ken 
az ame ri kai író is részt vett), il let ve a Hol ly wood -
ban el töl tött évek kel (Kal son, 1977, 774–94). Bár 
az in ter me di a li tás itt nem ha tá roz za meg olyan mar -
kán san a szö ve get, mint mond juk ké sôbb a mi ni -
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ma lis ta pró za ese té ben, Kal son ér ve lé se min den -
képp el fo gad ha tó vá tesz egy ilyen ér tel me zést. Sôt, 
Ör kény Ist ván for dí tá sa is mint ha ezt erô sí te né: a 
szer zôi inst ruk ció Chan ce Wa y ne be mu ta tá sa kor 
a ma gyar szö veg ben mint ha egy ka me ra moz gá sát 
ír ná le. Az „amit ed dig nem lát tunk” be ve ze tés ar ra 
utal, hogy a be fo ga dó fi gyel mé nek orien tá ció ját 
egy filmké szí tés kor hasz nált esz köz ve zér li, vagyis 
ez ha tá roz za meg a né zô ál tal ta pasz tal ha tó lát -
ványt. Az an gol szö veg ugyanak kor ki fej ti, hogy 
Chan ce ar ca az ab la kon be szû rô dô fény miatt vá -
lik lát ha tó vá („[a]s the sut ters are ope ned we see him 
cle arly for the first ti me”). Az, hogy a szö veg idôn -
ként filmes esz kö zök hasz ná la tát hoz za já ték ba, 
le zár ja te hát a rep re zen tá ciót, hi szen eb ben az eset -
ben nem jö het lét re kap cso lat a fikci o ná lis és a reá -
lis tér kö zött. 

Az el hall ga tás, el zá rás me cha niz mu sa mû kö dik 
Ha e venly ese té ben is, aki nek meg cson kí tott, ki -
sem mi zett tes te az ap ja aka ra ta ál tal moz ga tott bá -
bú ként tû nik fel. Mind Chan ce- hez, mind Boss Fin -
le y- hez fû zô dô vi szony rend sze ré ben a lány gya kor -
la ti lag egy faj ta tárgy ként, esz köz ként sze re pel, ám 
vég ered mény ben le is lep le zi sze rep ját szá su kat. 
Wa y ne ese té ben két sé ges, hogy Ha e venly a kar -
riert, vagy a sze rel met je len ti szá má ra, mint ha csak 
ô len ne a meg fe le lô part ner ah hoz, hogy a fér fi meg -
va ló sít sa nagy ra tö rô ál mait. A Her ceg nô és Sally 
tele fon be szél ge té se so rán, mely ere de ti leg a fô sze -
replô kar rier jé nek ér de ké ben jött lét re, Chan ce egy -
re in kább el fe led ke zik a lány ról, ki zá ró lag ön ma -
ga vá lik hang sú lyos sá: 

 
CHAN CE: Ele get fe cseg tél! Be szélj már ró lam és Haeven -

ly rôl! 
(….) 
Hé! Ró lam miért nem be szélsz? 
(…) 
Ró lam, ró lam te bes tia! (II I.) 

 
A két meg bé lyeg zett fi gu ra ta lál ko zá sa nem jö -

he tett lét re, ugyanígy nyil ván va ló kép te len ség az, 
hogy eset leg mo zi sztár ként tûn je nek fel. A kü lönb -
ség ket te jük kö zött, hogy Ha e venly felis me ri, ô már 
csak esz köz le het, míg Chan ce szá má ra csak a drá -
ma vé gén de rül ki, hogy va ló já ban csak egy mo zi -
sztár poggyá sza volt. 

„Nem len ne fur csa, ha igaz len ne?” 
Brick, Mar ga ret és a ho mo sze xua li tás 

 

A ta nul mány be ve ze tô jé ben meg fo gal ma zott 
elmé let és a fen ti elem zé sek mód sze re azt imp -
li kál ná, hogy a Macs ka a for ró bá dog te tôn cí mû 

mû fô sze rep lô jé nek ese té ben is a maszk vi se lés re 
tett kí sér le te ket mu tas sam ki. Egy ilyen el já rás való -
szí nû leg hi tel te le ní te né ma gát a teo re ti kus ala pot, 
amely bôl az elem zés kiin dult, s a szö veg „meg erô -
 sza ko lá sa” köz ben a kon cep ció pre kon cep ció ként 
lep le zôd ne le. E mû ugyanis ki asz ti ku san for dít ja 
meg az ed di gi drá mák ban töb bé-ke vés bé ha son ló 
alap szi tuá ciót: nem a köz pon ti fi gu ra sze rep ját szá -
sá ról lesz szó, ha nem épp el len ke zô leg, ô az, aki 
meg pró bál ja le lep lez ni kör nye ze tét. Mag gie, a 
macs ka alak ja va ló ban fel fog ha tó Blan che Du bo is 
el len té te ként annyi ban,5 hogy az igaz ság el fe dé se 
vagy meg szé pí té se he lyett ô már „szem be néz a krí -
zis sel és meg pró bál a va ló vi lág ban él ni” (McGlinn, 
1977, 511). Per sze két sé ges, hogy a Pol lit csa lád 
ré sze ként mennyi re vál hat Mar ga ret az igaz ság meg -
fo gal ma zó já vá; er re utal Brick utol só mon da ta is, 
ame lyet (a mû vé gét mintegy elô re je lez ve) a cím -
ben idéz tem.6 Nem csak fe le sé ge ér zel mei nek ki gú -
nyo lá sa ez, ha nem egy olyan iró niá val meg fo gal -
ma zott kér dés, amely vé gül aláás sa és meg kér dô -
je le zi a nôi sze rep lô po zí ció ját. Mint lát ni fog juk, 
a zár lat két ér tel mû: egy részt a fô sze rep lô gyô zel -
met arat el len fe lei fö lött, ugyanak kor ezt egy va lót -
lan ál lí tás sal éri el; Mag gie te hát va ló já ban ré sze sé -
vé vá lik an nak a ha zug sá go kon ala pu ló re to ri ká -
nak, mely el len fel lép. 

A Macs ka a for ró bá dog te tôn cí mû mû vel kap cso -
lat ban te hát könnyen fel ve tô dik egy olyan in terp -
re tá ció, mely sze rint Mar ga ret „ma ga a kí mé let len 
igaz ság, vagyis a rák, mellyel a Pol litt csa lád nak 
meg kell ta nul nia él ni” (Ca fa gna, 1997, 122). Több 
pél dá val is alá tá maszt hat nánk azt az ér tel me zést, 
hogy Mag gie meg pró bál szem be for dul ni az igaz -
ság gal, míg a csa lád ta gok in kább me ne kül nek tô -
le (pél dául Mar ga ret: Ez az igaz ság! Mi olyan ször -
nyû eb ben? Ne kem nem az… / Brick: A ha zug ság 
szö ve vé nyé ben élünk. Az egyik kiút be lô le az ital, 
a má sik a ha lál…). Bár mily egyér tel mû nek is tû nik 
ez, egy tü ze te sebb ol va sá si stra té gia fel fe dez het 
olyan vak fol to kat, me lyek akár aláás hat ják és el bi -

5 Di an ne Ca fa gna ta nul má nya (mely re ké sôbb is hi vat koz ni fo gok), rész le te sen elem zi azo kat a mo tí vu mo kat, me lyek bôl 
jól ki bont ha tó e két sze rep lô el len té tes po zí ció ja (Ca fa gna, 1997) 

6 Is mét a sa ját for dí tá so mat hasz nál tam, az ere de ti szö veg ben így hang zik a kér dés: Wo uldn’t it be funny if that was true?
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zony ta la nít hat ják a Mag gie po zí ció já val kap cso la -
tos meg lá tá so kat. Ki de rül pél dául az, hogy a sze -
rep lô éle tét a Pol lit csa lád ba va ló be ke rü lé se elôtt 
ugyan csak a ha zug ság ha tá roz ta meg: 

 
MAR GA RET: Min dig olya nok nak kel lett hí ze leg nem, 

aki ket utál tam, csak azért mert ôk gaz da -
gok vol tak, én pe dig sze gény, mint a temp -
lom ege re. Ne ked fo gal mad sincs ró la, mi 
az. (…) Ezt ér zi az em ber, ha kol dus sze -
gény, és hí ze leg nie kell a ro ko nai nak, pe -
dig gyû lö li ôket, csak mert azo ké a pénz 
(…) Hát ezért va gyok olyan, mint a macs -
ka a for ró bá dog te tôn. (I.) 

 
A Ten nes see Wil li ams drá mák egyik alap mo tí vuma 
tér vissza is mét, ne ve ze te sen a pénz, mely hez va ló 
vi szony po zí ci o nál ja, il let ve uta sít ja kény szer pá lyá -
ra a sze rep lô ket. Mag gie is ugyanúgy sze rep ját szás -
ra kény sze rül, mint Blan che vagy Chan ce, bár az ô 
maszk já nak funk ció ja itt nem el sô sor ban az, hogy 
vi se lô jét egy tár sa dal mi lag pre fe rál tabb po zí ció ban 
lát tas sa, ha nem, hogy egy olyan vi szony rend szert 
ala kít son ki, mely ké sôbb eb be a po zí ció ba jut tat -
hat ja. Ese té ben a ha zug ság olyannyi ra össze fo nó -
dott a va gyon nal, hogy tu laj don kép pen meg kér dô -
je lez he ti Brick iránt ér zett sze rel mét. Az, hogy 
Maggie, fér jét vé gül meg pró bál ja új ra be von ni egy 
he te ro sze xuá lis kap cso lat ba, je lent het pénz szer zési 
szán dé kot is (Bigs by, 1992, 56). Le het, hogy Mar -
ga ret va ló já ban pár ja és nem el len pár ja Goo per fe -
le sé gé nek, aki az örök ség meg szer zé se ér de ké ben 
gye re keit és anya sá gát, mint egy faj ta „tô két” hasz -
nál ja fel. Er re a ha son ló ság ra Big Dad dy is utal: „ez 
a te pá rod for má sabb, mint Goo pe ré, de va la hogy 
mégis ha son lí ta nak egy más ra.” (II) 

E ta nul mány nem te kin ti felada tá nak, hogy ál -
lást fog lal jon a kü lön bö zô ol va sa tok mel lett vagy 
el len. Csu pán azt sze ret ném be mu tat ni, hogy 
mennyi re nem le het egyér tel mûen meg ha tá roz ni 
egy sze rep lô jel le mét, vagy po zí ció ját. Ugyanak kor 
va ló já ban mindegy, hogy Mag gie a sa ját és kör nye -
ze te ál-ar cá nak le lep le zé séért har co ló hôs, vagy ma -
ga is az il lú zió új ra ter me lé sé ben vesz részt. A nincs -
te len ség bôl va ló já ban a ha zug ság ré vén ke rült ki, 
s a mû vé gén ugyanezt kell ten nie, hogy meg ma -
rad has son eb ben a po zí ció ban. A Pol lit csa lád tag -
jai egy olyan rend szer (sy stem) ré szei,7 mely a vi -

lág ta pasz ta la tot a pén zen ke resz tül biz to sít ja szá -
muk ra; ez ha tá roz za meg a dol gok ér té két, a vi -
szonyo kat, ez ad ér tel met és je len tést lé te zé sük nek. 
Big Dad dy és fe le sé gé nek eu ró pai kör út ja va ló já -
ban ha szon ta lan tár gyak meg vá sár lá sá ra szol gált, 
míg Gooper ap ja hal dok lá sát va gyon szer zé si le he -
tô ség ként fog ja fel (Bigs by, 1992, 56). Eb ben a 
„mer kan ti lis ta ta pasz ta lat ban” a pénz vá lik az zá a 
jel lé, mely a vi lág dol gait (a ja va kat) rep re zen tál ja 
(vö.: Fo u cault, 2000, 200–240). Ez a pénz-jel ta -
lán még ön ké nye seb ben mû kö dik, mint a nyelv, 
hi szen a gaz da sá gi vál to zá sok ha tá sá ra gyor sab ban 
vál toz nak az ér té kek, és a dol gok, anya gi von za tuk 
függ vé nyé ben, fel cse rél he tô vé vál nak (Mae gye re -
kei pél dául egyál ta lán nem em be ri lény ként, ha -
nem egy „cir ku szi ál lat sze li dí tô szám (sic)” fel lé pô -
i ként je len nek meg, mint ar ra Mar ga ret fel is hív ja 
a fi gyel met az el sô fel vo nás ban). A sze rep lôk szá -
má ra te hát az je len ti a va ló sá got, ami nek van ma -
te riá li san ki fe jez he tô ér té ke; ez a vi szony la gos ság 
ugyanúgy le he tet len né teszi szá muk ra az igaz ság 
meg ta pasz ta lá sát, mint (és ez zel a rosszul si ke rült 
ha son lat tal egy ben visszautal nék Wil li ams le ve lé -
re) ahogy egy hal sem ma rad hat a víz fel szín fö lött. 
Hogy e gon do lat sort is mét Bri cket idéz ve zár jam: 
„Le het, hogy ôk ta lán csak azért kény te le nek ha -
zud ni, mert él nek…le het, hogy én vé let le nül csak 
at tól le szek ôszin te, hogy már nem is élek…”. 

Mar ga ret te hát olyan rend szer ré sze se, mely ben 
a ha zug ság eli mi nál ha tat lan té nye zô, ré sze és egy -
ben fel té te le a sze rep lôk lé té nek. Azon ban, ahogy 
Az if jú ság szép ma da rá ban és A vágy vil la mo sá ban 
lát hat tuk, a maszk vi se lé sen kí vül egy másfaj ta ha -
zug ság is mû kö dik Wi li ams vi lá gá ban, ez pe dig az 
el hall ga tás. A Macs ka a for ró bá dog te tôn- ben ez utób -
bi vá lik iga zán sú lyos sá, mint ha a va ló ság el ken dô -
zé sé nek kö vet kez mé nye egyen ér té kû lenne a Big 
Dad dy tes tét felemész tô ha lá los be teg ség gel:  

 
MAR GA RET: (…) Ha az em ber kép ze le té ben vagy em -

lé ke ze té ben gennyed va la mi nem se gít a 
hall ga tás. (…) A hall ga tás tól csak nö vek -
szik a baj. Csönd ben ter jed, gennyed, és 
rossz in du la tú vá lesz… (I.) 

 
Egy de konst ruk tív (és egy ben rossz in du la tú) ér tel -
me zés könnyen el bi zony ta la nít hat ja Ca fa gna azon 
– ál ta lam már idé zett – megál la pí tá sát, hogy Maggie 

7 Brick nek, a 29. ol dal te te jén idé zett mon da ta az ere de ti szö veg ben így hang zik: „[m]en da city is a sy stem that we li ve 
in.”(kieme lés tô lem – S. Á)
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mint a rák emész ti fel a Pol lit csa lád ha zug sá gai -
nak szö ve tét. Mint ar ról már volt szó, e drá ma fô -
szerep lô je sem men tes tel je sen at tól a sze rep ját szás -
tól és azok tól a csúsz ta tá sok tól, mely kör nye ze tét 
(és ál ta lá ban a Wil li ams- mû vek alak jait) jel lem zi. 
Ugyan ak kor Bigs by ki je len té se (mely re a fe je zet ele -
jén hi vat koz tam) helyt ál ló: Mar ga ret va ló ban el kü -
lö nül a töb bi fi gu rá tól (el sô sor ban Blan che- tól) 
annyi ban, hogy nem el fed ni pró bál ja a va ló sá got, 
ha nem meg kí sér li fel szín re hoz ni azt. A sze rep lô 
ép pen ezért nem a be teg ség hez, ha nem az azt gyó -
gyí tó se bész hez ha son lít, aki ké pes rá lát ni a nem 
tu da to sult, vagy el ken dô zött igaz sá gok ra.  

A cím ben már je lez tem, hogy mi is le het az az 
el ken dô zött tény, az a nem tu da to sult igaz ság, 
amellyel a Pol lit csa lád nak szem be kel le ne néz nie. 
Könnyen fel ve tôd het egy olyan ol va sat, mely szerint 
Brick ho mo sze xua li tá sa az oka Mar ga ret gyer mek -
te len sé gé nek, az al ko ho liz mus nak, és ez ad le hetô -
sé get, vagy in kább ez imp li kál ja Goo per és Mae ma -
ni pu lá cióit és ha zug sá gait. Ér de kes, hogy a Macska 
a for ró bá dog te tôn dra ma tur giá ját itt ugyanaz az el -
foj tás és el hall ga tás jel lem zi, mellyel Brick sa ját 
nemi iden ti tá sát ke ze li. Csak Skip per más sá gát tár -
gyal ják ugyanis egyér tel mûen, s még Mar ga ret is 
csak hal vá nyan utal ar ra, hogy fér je eset leg vi szo -
noz ta ba rát ja ér zel meit. Sôt: az utol só fel vo nás mó -
do sí tott vál to za tá ban, mely alap ján Elia Ka zan meg -
ren dez te a mû vet, a fér fi új ra kap cso la tot te remt fe -
le sé gé vel, sôt cso dál ni, bá mul ni kez di ôt. Fel vet he -
tô és iga zol ha tó egy olyan ol va sat, mely sze rint itt 
csu pán a fér fiak kö zöt ti kap cso la tok egy má sik as -
pek tu sát mu tat ja be a szer zô, egy „tisz ta” és „igaz” 
ba rát sá got, mely nem a pó ke re zé sen és egyéb sport -
te vé keny sé ge ken alap szik, s mely en nél fog va a 
Stan le y -i masz ku lin dis kur zus szem szö gé bôl gya -
nús nak, „kaszt rált nak”, de ge ne rált nak tûn het8 
(Lilly, 1996, 70). Nem ta lá lunk a drá má ban olyan 
szö veg he lyet, mely exp li ci ten ki mon da ná Brick ho -
mo sze xua li tá sát. Mark Lilly sze rint en nek oka is -
mét Wil li ams élet raj zá ban ke re sen dô, vagyis, sze -
rin te ar ról van szó, hogy ma ga a szer zô is ne mi 
iden ti tá sá nak el hall ga tá sá ra kény sze rült, ép pen 
ezért a me leg ség prob lé má ja rej tett kód ként van je -
len szö ve gei ben (uo.). Az író egy ve le ké szült in -
ter jú ban be szél ar ról is, hogy „ve szé lyes a nyílt ho -
mo sze xua li tás”, s ami kor ôró la is ki de rült ne mi 
iden ti tá sa, kö zép is ko lá sok ran da lí roz tak a há za kö -

rül, kü lön bö zô sér té se ket kia bál va (id. Pa gan, 1997, 
70). Ugyanak kor az is tény, mint ar ra Geor ge 
Michel le Sa rot te is rá mu tat, hogy a da rab meg jelené -
sé nek idô sza ká ban, te hát 1947-ben, ho mo sze xuá -
lis ka rak te rek nem je len het tek meg a szín pa don 
(id. Pa gan, 1997, 65). Ez a prob lé ma per sze nem 
csak az öt ve nes évek re igaz, hi szen Peggy Phe lan 
pél dául a 1989-es évek Ang liá já nak po li ti kai dis -
kur zu sá ban mu tat ta ki a til tást (Phe lan, 1999). Saját 
ne mûek hez von zó dó hô sök te hát egye dül no vel -
lák ban vagy re gé nyek ben, úgy mond csak egy fik -
cio ná lis tér ben tûn het tek fel (per sze ez fel ve ti azt a 
kér dést, hogy mennyi re vá lik va lós sá az a ho mo -
sze xua li tás, me lyet egy szí nész tes te sít meg). Pon -
to san ezért Wil li ams in kább pró zai írá sai ban sze -
re pel tet me leg fi gu rá kat, mint pél dául a The Mys -
teries of the Joy Rio (A Joy Rio rej té je 1941), The Angel 
in the Al co ve (Az an gyal és az al kóv 1943), The Re -
semb lan ce bet we en a Vi o lin Ca se and a Coffin (A ha -
son ló ság egy he ge dû tok és egy bô rönd kö zött 
1949) és One Arm (Egy kar 1942–1945) (uo.). 
Maga a mû te hát ugyanúgy nem ke zel he ti nyíl tan 
a ho mo sze xua li tást, mint ahogy Brick, hi szen annak 
be val lá sa egy ben az el hall ga tást von ja ma ga után. 
Ép pen ezért vá lik ne he zen ele mez he tô vé a szö veg, 
hi szen a sze rep lôk rôl ki mon dott ál lí tá sok fo lya ma -
to san meg kér dô je lez he tô vé vál nak: ahogy Mar gare -
tet sem le het egyér tel mûen az igaz ság kép vi se lô je -
ként ke zel ni, úgy tu laj don kép pen Brick ho mo sze -
xua li tá sá ra sem ta lá lunk egyér tel mû bi zo nyí té kot.  

Adó dik te hát két ol va sat, me lyek kö zött egyik 
sem le het „va ló dibb” vagy „he lye sebb” a má sik nál. 
Az egyik ér tel me zés ben Brick nem me leg, így va -
ló já ban Mar ga ret ma ni pu lá ció já nak ál do za ta, s a 
Skip per rel va ló ba rát ság az „egyet len igaz do log” 
ab ban az ér te lem ben, hogy men tes min den anya gi 
ér dek tôl. A tra gé dia va ló já ban ak kor kö vet ke zik be, 
mi kor ki de rül, hogy a ba rát ság egyik ré sze va ló já -
ban „per verz” és megen ged he tet len von za lom. 
A má sik ol va sat ban Brick lá tens ho mo sze xuá lis, aki 
sem ma gá nak, sem ap já nak, sem Mar ga ret nek nem 
vall ja ezt be, az al ko hol (csakúgy, mint a ha lál) egy 
olyan di men zió ba jut tat ja, ahol mind az igaz ság, 
mind a ha zug ság ér vé nyét vesz ti. „Va jon Brick ho -
mo sze xuá lis?” – te szi fel a kér dést a leg több ko ra -
be li kri ti ka, ám meg is egyez nek ab ban, hogy hiába 
„pró bál juk meg ke res ni a kul csot a je len tés hez. Ez 
a kulcs el ve szett, vagy szán dé ko san el rej tet ték” 

8 Stel la is ezt a ki fe je zést hasz nál ja az an gol szö veg ben, mi kor Blan che fér jé rôl be szél.
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(Kerr, 1955). A „zá rat” húsz év múl va sem si ke rül 
fel tör ni, ez lát szik John Si mon kri ti ká já ból: „Bricket 
egy bûn gyöt ri – de me lyik? A ho mo sze xua li tás? 
Vagy an nak el hall ga tá sa? Vagy egy sze rûen csak az, 
hogy fe le lôs Skip per ha lá láért?9 (Si mon, 1974) 

Jel lem zô Ten nes see Wil li ams- re az a megol dás, 
hogy a szer zôi inst ruk ciót idôn ként az ön reflexi vi -
tás te re ként ke ze li, ahol hang sú lyoz hat ja sa ját je -
len lé tét a szö veg ben, il let ve egy faj ta nar rá tor ként 
kom men tál hat ja a tör té né se ket. Eze ket a kom men -
tá ro kat ugyanak kor a szín ház mé diu ma nem tud -
ja köz ve tí te ni, így csak az ol va sás kor nye rik el ér -
tel mü ket. Itt vi szont fel tûn het, hogy a szö veg idôn -
ként já ték ba hoz za a ho mo sze xua li tást úgy, hogy 
nem gon dos ko dik an nak ér tel me zé sé rôl. Jó pél da 
er re a dísz let ter ve zô nek írt jegy zet: a lát vány rész -
le tes leírá sa köz ben a kö vet ke zô meg jegy zést ol vas -
hat juk: „[v]ala ha eb ben a szo bá ban élt két agg le -
gény pár – Jack Straw és Pe ter Ochel lo –, és azóta 
nem sok vál to zott”. Nyil ván va ló, hogy ez az in for -
má ció tel je sen lé nyeg te len a szín re vi tel szem pont -
já ból, ugyanak kor az ol va sás kor rög tön fel me rül a 
kér dés, hogy a szö veg miért köz li ezt a tényt. Az, 
hogy a há ló szo ba, mely je len leg egy há zas pár tu -
laj do na, egy kor két nôt len fér fi lak he lye volt, már 
a tör té né sek meg kez dé se elôtt fó kusz pont ba he lye -
zi a ho mo sze xua li tást, bár a két tu laj do nos más sá -
gát Brick, nem pe dig a nar rá tor mond ja ki a mû vé -
ge fe lé. Ké sôbb a szer zôi inst ruk ció, vagy in kább a 
nar rá tor, utal fér fi sze rep lô jé nek ne mi iden ti tá sá -
val kap cso la tos kér dé sek re úgy, hogy fel ve ti mind -
két ol va sat le he tô sé gét, ám nem pró bál meg egyik 
mel lett sem ál lást fog lal ni: „[a]mi rôl Big Dad dy fé -
lén ken és kí no san, Brick pe dig va dul, dü höd ten vi -
tat ko zik, megen ged he tet len do log; s Skip per a ha -
lá lá val akar ta bi zo nyí ta ni, hogy nem is lé te zik. Ezt 
a kö rül ményt, ha igaz vol na, a „lát szat” megôr zé se 
vé gett ak kor is el kel le ne ta gad ni a vi lág elôtt, és 
ta lán ez a mag va an nak a „ha zug ság”-nak, amely -
tôl un do rát Brick ital ba igyek szik foj ta ni. Le het, 
hogy ezért rop pant össze. De le het az is, hogy ez 
csak az egyet len ok a sok egyéb kö zött, és ta lán 
nem is a leg fon to sabb. (…)” (II.)  

Az inst ruk ció be szé lô je sze rint a „drá mai fi gu -
rá ban megis me ré se után is min dig kell, hogy ma -
rad jon né mi ti tok za tos ság” ép pen ezért bi zony ta -
la nít ja el a sze rep lô rôl kiala kít ha tó le het sé ges ol va -
sa to kat. Ezen a pon ton né mi önel lent mon dás fi -

gyel he tô meg a szer zôi be széd ak tus ban: egy fe lôl a 
„le het” (ma y be) szó bi zony ta lan sá got fe jez ki, mint -
ha a szer zô ma ga sem len ne ké pes ural ni sa ját szö -
ve gét, s au ten ti kus vá laszt ad ni azok ra a kér dé sek -
re, me lyek Bri ckel kap cso lat ban fel me rül nek. 
A szer zô po zí ció ját a szö veg gép ve szi át (de Man), 
mely nek mû kö dé sét, vagyis a je lek irá nyít ha tat lan 
já té kát, az írás fi zi kai ak tu sát el vég zô em be ri szub -
jek tum kép te len át lát ni. Ugyanak kor a da ra bot egy 
há ló hoz is ha son lít ja, mellyel akár egy „ma da rat” 
tud ja be fog ni és meg mu tat ni „em be ri lé nyek za va -
ros, mú ló, vil ló dzó- de vad fe szült ség gel töl tött -egy -
más ra ha tá sát egy kö zös krí zis vi har fel hô jé ben”. Az 
or ni to ló gus sal va ló ha son lat már egy olyan szer zôt 
fel té te lez, aki szá má ra a szö veg egy esz köz ar ra, 
hogy a vi lág ne he zen meg ra gad ha tó dol gait „be ke -
rít se” és áb rá zol ja. Az elôb bi vel szem ben itt már 
egy olyan szer zô vel ta lál ko zunk, aki a mi me ti kus 
pa ra dig ma men tén fog ja fel az iro dal mat, és hisz a 
nyelv je len tés hor do zó ere jé ben: vagyis a da rab ar -
ról szól, ami rôl ô akar ja, hogy szól jon, ép pen ezért 
ô ren del ke zik az au ten ti kus ol va sat tal is. Ta lán ez 
az el lent mon dás is a ho mo sze xua li tás vál la lá sá nak, 
il let ve el hall ga tá sá nak függ vé nye: mint ha a szer zô 
je lez ni akar ná azt a más sá got, mely sze rep lô jé nek 
po zí ció ját el kü lön böz te ti a töb bie ké tôl, ugyanak -
kor ab ban a pil la nat ban el is tá vo lít ja ma gá tól a szö -
ve get, tud ván, hogy egy ilyen ka rak ter fel tû né se 
egy ben a mû meg szó lít ha tó sá gát aka dá lyoz ná.  

Bár me lyik ol va sat mel lett dön tünk is, egy do log 
egyér tel mû nek lát szik: ez pe dig a ho mo sze xua li tás 
ag resszív eluta sí tá sa. Brick a me leg ség kü lön bö zô 
ne ga tív elô je lû szi no ni máit so rol ja fel, mint pél dául 
„ka csá zó bu ze ráns”, „ba ju szos né ne”, „ho mo kos” 
stb. Sôt, be szá mol ar ról is, hogy ami kor egy klub -
tár suk kal kap cso lat ban fel me rült a gya nú, hogy sa -
ját ne mé hez von zó dik, ki re kesz tet ték ma guk köz -
ül és elül döz ték az egye tem kör nyé ké rôl. Ahogy 
Blanche un do ro dott fér je más sá gá tól, s en nek kö -
vet kez té ben elin dí tot ta azt a fo lya ma tot, amely vé -
gül sa ját ki re kesz té sé hez ve ze tett, Brick úgy vá lik 
fe le lôs sé ba rát ja ha lá lá ban, s a ki re kesz tés eb ben az 
eset ben is a sze rep lô el len for dul. Mindegy te hát, 
hogy Brick a tra gé dia miatt lett al ko ho lis ta, vagy, 
mert felis mer te ön ma gá ban is azt a bé lye get, mely 
un dort és meg ve tést vál tott ki be lô le; ké sôb bi po -
zí ció ját itt is an nak a tár sa dal mi dis kur zus nak az 
ar ti ku lá ció ja idé zi elô, mely a ho mo sze xua li tás hoz 

9 Ér de kes meg fi gyel ni, hogy a ho mo sze xua li tást bûn nek te kin ti a kri ti kus, mely hez ké pest az ön gyil kos ság ban va ló rész vé -
telt a csak szó val em lí ti.
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va ló vi szonyt az eluta sí tás ban ha tá roz za meg. 
A szer zôi inst ruk ció sze rint, mi kor Brick a „fer de -
haj la mú” szót ki mond ja, „föl mér het jük, mi lyen 
nagy erô vel és mé lyen plán tál ta be le kon ven cio ná -
lis er köl csi fel fo gá sát az a vi lág, mely an nak ide jén 
ko rai ba bért font a hom lo ká ra.” Mint ahogy ar ról 
már az ed di gi drá mák ese té ben is szó volt, a sze -
rep lôk po zí ció ja, iden ti tá sa a tár sa dal mi el vá rá sok 
függ vé nyé ben jön lét re. Brick az egyé ni ség, a sztár 
sze re pé ben tû nik fel, ám, hogy meg tud ja tar ta ni 
ezt a rep re zen tá ciót, tá vol kell ma gát he lyez nie min -
den tôl, ami po zí ció ját aláás hat ná. El kell te hát fo -
gad nia, sôt, új ra kell ter mel nie azt az ér ték ren det, 
amely ôt a hie rar chia csú csá ra he lye zi. A ho mo sze -
xua li tás eluta sí tá sa so rán te hát fo lya ma to san sa ját 
po zí ció ját erô sí ti meg, ugyanak kor pa ra dox mó don 
pon to san ez ve zet ah hoz, hogy kies sen a tár sa dal -
mi lag pre fe rált sze rep bôl.  

A ho mo sze xua li tás olyan szel lem Brick ese tében, 
mint ami lyen nel Ham let ta lál ko zik: ez a meg fog -
ha tat lan, kö rülír ha tat lan je len ség, mely nek lé te zé -
sét a tár sa da lom tilt ja, vagy ta gad ja, dön tés kény -
szer be hoz za a sze rep lôt. Ugyanak kor bár me lyik 
al ter na tí vát vá laszt ja is, vé gül mindegyik bu ká sá -
hoz ve zet. Mi ként a dán ki rályfi, Wil li ams fi gu rá ja 
is a kiu tat ke re si, ami ez eset ben az al ko hol, mely 
se gít (a mot tó nak vá lasz tott Dy lan Tho mas – idé -

zet tel szól va) „át lép ni az éj sza ká ba”. Big Dad dy vi -
lá gá ban a he te ro sze xua li tás ér ték kép zô té nye zô: 

 
BIG DAD DY: Ha ha! (…) Ci cá zok egy ki csit a nôk kel! 

(…) Te Brick, ben nem csak úgy forr va la -
mi! Bi zony fiam. Fur csát mon dok, el se 
hin néd más nak. Még min dig kí vá nom a 
nôt, pe dig ma va gyok hat van öt éves. (II.) 

 
A ho mo sze xua li tás sal va ló ta lál ko zás után ugyanak -
kor Brick szá má ra a vágy, bár mi lyen is le gyen az, 
un do rí tó ha zug ság gá vá lik. Míg Big Dad dy üvölt, 
„mi kor meg sza kad a nap vi lág”, fia vár ja azt a kat -
ta nást, amely át ve ze ti egy má sik di men zió ba; a más -
ság gya nú ja egy olyan fo lya ma tot idéz elô, mely 
átér té ke li a fi gu ra vi lá gát, s meg kér dô je le zi az ôt 
kö rül ve vôk kel kiala kí tott vi szony rend szert (csak -
úgy, ahogy azt Ham let ese té ben lát juk). Ho mo sze -
xuá lis ként a vágy il le ga li tá sa re kesz ti ki Bri cket, míg 
a má sik eset ben az em be ri kap cso la tok tisz ta sá gá -
ba ve tett hit kér dô je le zô dig meg. Akár hogy is, az 
Elia Ka zan ál tal ja va solt be fe je zés sem mi kép pen 
sem helyt ál ló: a fér fi nem tér het vissza fe le sé gé hez 
az al ko hol má mo rá ból, hi szen, mint mond ja, csak 
ez il let ve a ha lál ment he ti ki ôt ab ból a vi lág ból, 
mely a ki re kesz tés me cha niz mu sá nak kö vet kez mé -
nye ként át lát hat ha tat lan ná vált. 
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