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Egy villamost
vágynak neveztek

Mióta megismertem, foglalkoztat ez a
Tennessee Williams-dráma. Milyen pontos
már a címe is. Egy villamost vágynak
neveztek. Nincs birtokos viszony. Nem
csoda, mi közünk lehetne érzelmek köz-
lekedési eszközeihez. Még az is kérdés,
vajon változtatják-e a helyüket, és ha igen,
ilyen energiaigényes szerkezetek
segítségére rászorulnak-e. Igy el kell fo-
gadni, azokról lesz szó, akik ott élnek a
nekem furcsa nevű villamosok között.

Williams pokoli tudatos költő, nem
enged a véletlennek teret. Akkor pedig
minden apróságnak oka van. Annak, hogy
ami megtörténik, mért történik néhány
hónap alatt. Blanche mért használja a Du
Bois nevet, holott, bár rövid ideig, Allan
Grey felesége volt. Folytathatnám a sort,
de minek. Apró kövek, amelyek nélkül
nem maradnának meg a hatalmasak sem a
helyükön. Nézzük hát.

Két villamosra kell szállnia Blanche-
nak, hogy húga lakásához érjen az Elí-
ziumi Mezők megálló sarokházába, a
Vágy az első, a második a Temető.

Nekem szokatlan elnevezések. Nálunk
mindennek száma van, a földalatti kivé-
telével. Egyetlen földalattink van, fölös-
leges a megjelölés. Időnként közlekedik
színházbusz, vásárbusz. Sőt temetővilla-
mosunk is van. Hogy hányas a száma, nem
tudom. Ott jár a lebontott Nemzeti Színház
helye és a temetők között.

Nagy úr a megszokás. Az utcáknak
nálunk is nevük van. Bár laktam már a
916-os utcában is. Idegen volt, idegen
maradt volna mindig, úgy tűnik, nem-csak
énnekem. Rövidesen megváltoztatták,
nevet kapott, Jakab József nevét. Mi sem
csak emberekről nevezünk el utcákat.
Laktam a Mérleg utca és Október hatodika
utca sarkán is.

A Tisza Kálmán téren születtem, ott
nőttem föl, a mai Köztársaság téren. A
Tisza Kálmán tér a gyerekkoromat jelenti,
a legtávolabbról sem idézi az igen kevéssé
kedvelt politikust. Nem tudom, mások
hogy vannak evvel, nekem élesen szétválik
az utcanév és akiről elnevezték.
Gondolom, aki másfajta elnevezésekbe
született bele, annak azok szakadnak el
eredeti jelentésüktől, válnak

automatikusan használt helymegjelöléssé.
Eddig soha nem jutott eszembe, pedig

fura. Petőfit fölidézi a Múzeum-kert, azóta
is, amióta tudom, hogy azon a márciusi
napon nem járt arra. És fölidézi a Pilvax
köz, a kávéház. Semmiképpen sem a nevét
viselő belvárosi utca.

Valahogy így van, tapasztalatom szerint,
a személynevekkel is. Kis, Nagy, Király,
Huszár, Katona, Kovács, Takács, Herceg
nem termetre, mesterségre, rangra utal.
Ma már nem.

József Attila írja: „Török, tatár, tót,
román kavarog e szívben" - és ezeken túl
is lehet sorolni a nemzeteket, melyek fiai,
távoli utódai vagy megőrizték a nevükben
eredetüket, vagy megmagyarosították.
Anouilh drámájában Henrik király Becket
Tamást kis szászomnak hív-ja. Ismerek
Szász, Német, Török, Görög, Tatár, Tóth,
Román, Székely, Szláv, sőt Cseh
vezetéknevű embereket is. Egyik sem utal
más nemzethez tartozásra.

Ha nálunk így van, miért volna másutt
föltétlenül másként?

E dráma szereplője Blanche du Bois és
Stella du Bois. A szavak: fehér, liget,
csillag. Bár még ez a liget, ez se biztos.
Blanche másként magyarázza, és ő csak
tudja, végtére ez az ő neve. Amikor Mitch
megkérdi: Miss Du Bois? így válaszol:
Francia név. Fákat jelent, és a Blanche azt
jelenti, hogy fehér, a kettő együtt fehér
fákat jelent. Mint egy gyümölcsöskert
tavasszal. Erről megjegyez-heti.

Igazán előzékeny, idegen nevét lefor-
dítja, hogy könnyebb legyen emlékezni rá.
Nem érzi hótiszta ligetnek önmagát. A
szavak jelentésének nagy valószínűséggel
annyi köze van a történésekhez, mint ha
valaki trónkövetelőként lép föl Király
vezetékneve miatt. Vagy mintha
misztikumot sugallna az a hölgy, akit
történetesen Ligeti Blankának hívnak.

Bár, ha ezt a Ligeti Blanka kisasszonyt
Budapesten nevezik Blanche-nak, esetleg
még Du Bois-nak is, az azért jelent
valamit. Vagy azt, hogy megtartotta, őrzi
francia eredetét, vagy, rosszabb esetben,
hogy a magyar változat nem elég előkelő
számára. Vagy a származásához ragasz-
kodik, vagy az elképzeléséhez.

A többi név is származást jelöl. Stanley
amerikai keresztnév, természetesen,
hiszen ott született. Vezetékneve, Ko-
walski, lengyel. Büszke amerikai voltára,
érzékeny lengyel származására. Igen
ingerülten kéri ki magának, hogy polyák-
nak nevezzék. Érzékenysége abban nem

gátolja, hogy kártyapartnerét, Pablo
Gonzalest olajosképűnek szólítsa. Úgy
látszik, ez így van azon a tájon. Pablo sem
nevét vagy mesterségét használja a
vendéglősnek, azt kérdi, mért nem megy
le valaki a kínaihoz, amikor megéhezik.
Másik partnerük Steve Hubbel, neve után
amerikai is lehet, a felesége, Eunice már
kevésbé. A dráma résztvevője még Harold
Mitchell, egy néger asszony, dél-amerikai
virágárusnő és egy fiatal férfi.
Mindnyájukkal találkozunk. És Blanche
beszél a rég halott Allan Greyről, a fiúról,
akihez feleségül ment. Mindig fiú-ként
említi, nagyon fiatalon halt meg. A neve
azt jelenti, hogy ősz, jelenti azt is, hogy
szürke. Lehet válogatni. Csak nincs köze
az emberhez, aki viselte. Az őszt az
életkora zárja ki, a szürkét a története.

Nem véletlen, hogy New Orleans a
helyszín. Nem asszociációk, csak a város
jellege miatt. Milliónál több lakosa vegyes
olyannyira, hogy itt természetes,
közvetlen, szívélyes a kapcsolat a fajok
között. A térképen a Mexikói-öböl partján
találtam rá, a harmincadik szélességi
körön, ami meghatározza az időjárást, a
forróságot. Az itt élők hozzászokhattak,
idegenek nehezen viselik. Minél
északabbról érkeznek, annál nehezebben.

Blanche Laurelből jött, a Washingtonnal
majdnem egy magasságban levő kis-
városból. A régi otthon még északabbra
lehetett. Du Bois az Erie-tó közelében van,
s akár Laurelben, itt is százezernél
kevesebb ember él.

Érdekesebb betegségnek magyarázni az
örökös fürdést. Valójában szokatlanul
meleg van. A két helység Egyenlítőtől
egyre északabbra távolodó fekvése pró-
zaibb magyarázat.

Tudatos választás a személyek, helyek
elnevezése. Mind jelent valamit. De egyik
sem azt, amit a szó önmagában jelöl.

Nem véletlenek az életkorok sem. Stella
huszonöt éves, férje, Stanley huszonnyolc-
harminc. Barátja, Mitch is ennyi idős.
Blanche egykorú a két férfival.
Harmincéves, Stellánál mindössze öt évvel
öregebb. Még bőven KISZ-élet-korúak
mind a hárman. Ha egy helyen nőttek
volna föl, iskolatársak, osztály-társak
lehettek volna.

Mennyi indulat feszíti Stanleyt, hogy
kora miatt is meggúnyolja a vele szinte
egyidős Blanche-t. Milyen kifosztott
Blanche, ha egyetlen kapaszkodója, tu-
lajdona tünékeny szépsége.

Nevek, korok után kicsit meg kéne nézni
az embereket.



Stella május közepén, nővére érkezé-
sekor kisbabát vár, de még nem látszik
rajta. Blanche elhurcolásakor, szeptem-
berben már megszületett a bébi. Az ifjú
anya környezetétől fokozott figyelmet,
gyöngédséget várhat. Meg is kapja. Mint
mindig. Ügyes, a legparányibb kellemet-
lenségtől is megóvja magát. Hogy milyen
áron, az már nem az ő gondja.

Szelíd, gyönge ember. Oltalomra szorul.
.1 szerző utasítása: jó családból való

fiatalasszony, huszonöt év körüli, nevel-
tetése nyilvánvalóan egészen más, mint a
férjéé. Első elhangzó mondata szelíd
rendreutasítás: Ne ordíts így velem. Csak
ez után üdvözli a férje mellett álló barátot,
Mitchet. Indokolt, hisz Stanley az utcáról
kiabál föl neki. Nem szép dolog, nem illik
ilyen hangosan beszélni. Valóban nem
illik. Azután Stella kérdez. Nem teheti
halk előkelőséggel, mert akkor az utcán
álló nem hallja meg. Ilyen-formán ő is
illetlenül hangos. Á különbség annyi, hogy
rá nem szól senki.

Igy kezdődik a dráma.
Stella mássága az első pillanatban nyil-

vánvaló kell legyen. Kiabálása, a fölhají-
tott csomag utáni kapkodása nem válasz-
taná el élesen a környezettől. Marad az
öltözködése, hajviselete. És a rendreuta-
sítása.

A családi birtokon, hatalmas, hófehér
oszlopos házban nevelkedett. Távoli ősök
szerezték, távoli ősök vesztegették el.
Stella apja még valahogy felszínen tudta
tartani, a kivédhetetlen bajok halálakor
kezdődtek. Keményebb, nehézségekkel teli
élet várt volna a családtagokkal együtt a
kisebbik lányra is. Ha vállalta volna. Nem
ezt választotta.

Elhagyta a gyámolításra szoruló csa-
ládot, otthont. Távozását ügyesen indo-
kolta. Könnyít az otthon maradókon, ha
legalább róla nem kell gondoskodniok
tovább. Hogy ő is megpróbálhat gon-
doskodni valakiről, az szóba sem került.

Nem kedveli a kínos helyzeteket. Ha a
valóság nem elég kellemes számára, nem
vesz róla tudomást. Vagy megszépíti.
Szóval. Akkor is, ha a tettekkel
próbálkozás segítene. De az ilyesmi nem
neki való. Gyöngéd lelke elutasítja a rút
valót.

Érthető. O csak a háttérben meghúzó-
dó, üde, kedves jelenség.

És szelíd a végtelenségig, hogy el ne
felejtsem.

Amikor úgy döntött, könnyít a család
terhein, elhagyja otthonát, a birtok fo

tóit magával vitte. Mutogatja mindenki-
nek a több mint tíz esztendeje megder-
medt: pillanatot, a ház rég volt állapotát.
Kár, hogy az idő csak a képen áll meg,
embereken, épületen rombol. Áldozatok
talán képesek féken tartani a pusztulást, de
Stella minderről semmit se tud. Épp a
megváltozott helyzet elől menekült.

A gondok elől.
De büszke családjára, a régi házra.

Férje, barátai mind ismerik a fehér osz-
lopokat. Stanley is csak képről, mesékből
ismeri a régi házat, életet. A család-
tagokat még fotóról sem.

Stella elköltözésekor nem szakított
hozzátartozóival. Csak még az esküvő-jén
sem tartott igényt jelenlétükre. Idő-
közönként hazalátogatott. Egyedül. Eze-
ken a szomorú látogatásokon találkozott
csak nővérével is.

Rokonai temetésére utazott haza. Minden
esetben részt kért a gyász pompájából.

Ami megelőzte, betegség, halálfélelem,
verekedés a tűnő életért és a küzdelem
végén a halál mind nővérére hárult. Orvosi
ellátás, reménytelen harcok borsos ára,
luxustemetések költségei. De hát mindig
méltó szertartás kel-lett. Ha az élet már
nem lehetett méltó a rég volt
előkelőséghez, vagyonhoz, legalább a
temetés legyen az. Az egy-mást követő
temetések sora.

Blanche szavaival: a Nagy Kaszás, a
Könyörtelen ott vert sátrat a küszöbükön.

Így oszlottak meg a nővérek élményei.
Blanche a reménytelennel viaskodott
szüntelen. Megkísérelte megmenteni
családtagjait, otthonát és önmagát. Egyik
sem sikerült.

Kemény ellenfél a reménytelen.
Stella eközben élte a maga életét.

Könnyen sír, valószínűleg elsírta magát a
fényűző, komor szertartásokon. A te-
metések között igen kellemesen élt, jól
érezte magát. Többnyire.

Agyban feltétlenül.
Ami azon kívül esik, már nem minden

elfogadható a számára. De, szerencséjére,
nem is túl fontos.

Attól tartok, ha közelebbről vizsgálgatja
az ember, sokat veszít a szelíd ártatlanság
iránt érzett szimpátiából.

A föladott otthont jól hasznosítja. El-
múlt fényét, gondtalanságát meséli, biz-
tosítván így környezetében a maga más-
ságát. Percig sem zavarja, azért hagyta ott,
mert amire oly sokat hivatkozik, az
életforma, régen eltűnt. Már csak az ő
meséiben él. Az azért váratlanul éri,

hogy maguk a falak is eltűntek, a régi
birtok már nem az övék.

Rejtély, mért éri váratlanul. Még az
idegen, a szomszéd Eunice is elmondja
Blanche-sal való első találkozásakor: Lát-
tam a birtok képét, a hatalmas, fehér osz-
lopos házat. Egy ekkora házat pokoli
nehéz lehet fönntartani. Azt is tudja,
elmondja, Blanche iskolában tanít. Elég
nyilvánvalónak tűnik, hogy nyomorúságos
tanári fizetésből ilyen nagyságrendű
feladatok nem megoldhatók. Sorozatos
temetések, betegségek nélkül sem.

Nem szeretek igaztalan lenni, belátom,
Stella leckéje se könnyű. Hazautazni
minden temetésre, és úgy élni tovább,
mintha semmi változás nem történt volna.
De félteni nem kell, hála szerencsés
természetének, megoldja.

Valószínű, nem teszi boldoggá a
Blanche érkezését hírül adó távirat. Nő-
vére sosem találkozott a férjével, még
egymás fényképét se látták soha. A távol
élő testvérnek megszépíti leveleiben New
Orleans-i életét, környezetét, körülmé-
nyeit, férjét, társaságát. Mindent, amiről
beszámol. Szavaiból meg az itteniek ér-
tesülnek meglevő jelenként a megszépített
múltról, gyerek koráról. Nem kellemes,
ha a valóság szembesül a róla festett
képpel. Sokat azért nem töpreng.
Stanleyvel nem közli Blanche jövetelét.

Stanley még Blanche vendégeskedése
idején is büszke teljesítményére, hogy
sikerült lerángatnia Stellát a nagy fehér
ház oszlopairól. Nem sejti, hogy Stella a
dűlőben levő oszlopokról menekült hozzá,
már épp nem volt miről lerángatnia. Ez az
aprócska tény sokat elvesz a nagy tett
fenségéből. Cserébe sokat hozzáad Stella
valóságkerülő létformája képéhez. Igy jó,
nem inog az egyensúly.

Kedveli a környezete. Blanche érkezé-
sekor nincs otthon, Eunice igyekszik
kedveskedni a vendéggel, a néger asszony
Stella után siet, hazahívja.

Első beszélgetésük elég keserves.
Blanche elmondja, hozott néhány csinos
ruhát, ne jöjjön zavarba, ha húga kedves
barátaival találkozik. Stella fél, nővére
nem fogja kedvesnek találni őket, Stanley
barátai mindnyájan ...

- Lengyelek? - kérdi Blanche.
Keverék népség - válaszol Stella.

Az is meglepő, legalábbis nekem az,
ami az említett dialóg előtt elhangzik,
amikor Blanche fölméri a nem várt kö-
rülményeket. Nincs ajtó a két szoba kö-
zött. Vajon Stanley illendőnek találja-e
ott-tartózkodását?



Stella magától értetődő megnyugtatása:
 Stanley lengyel, hisz tudod.
Blanche az anyanyelve irodalmát ta-

nítja. Poe-t, a két Browningot kitűnően
ismeri. Erre a válaszra rákérdez.

- Ó, igen. Az valami olyasmi, mint az ír,
ugye?

Stella nem felel, kénytelen folytatni.
Csak nem olyan - előkelő?
Ez az útbaigazítás a későbbiekben in-

gerült kifakadásra készteti Stanleyt.
Én nem vagyok polyák. A Lengyel-

országból származó emberek lengyelek,
nem polyákok. Különben én százszáza-
lékos amerikai vagyok, a föld legnagyobb
országában születtem, nevelkedtem, és
pokoli büszke vagyok rá, engem sose
nevezzen többé polyáknak.

Nálunk távoli a két kifejezés, nyilván-
valóan pejoratív a polyák. Az angol
nyelvben közelebb van. Poland az ország,
Poles a lengyelek, és Polack a pejoratív
forma. Is. Mert egyszerűen azt is jelenti,
hogy lengyel. A kifejezés választása nem
jelent szükségszerűen indulatot.

Nem mentegetni, érteni szeretném
Blanche-t. Stellát is. Vajon mért mondja
amerikai születésű férjét lengyelnek, s
miért hiszi a származását meghatározó-nak
az illemre?

Szereti Stanleyt, meggyőződése, ő az
egyetlen barátai közül, aki bizonyosan
karriert csinál.

Nem tudom a magyarázatát, hadd térjek
vissza a nővérek első beszélgetéséhez.

Blanche bizonytalan, vajon hogy fo-
gadja őt az ismeretlen családtag. Stella
ismét megnyugtatja, a maga sajátos mód-
ján.

- Ragyogóan megérthetitek egymást, ha
nem próbálod összehasonlítani a régiekkel,
akikkel odahaza érintkeztünk.

Blanche vert ember, amikor az Elíziumi
Mezők megálló sarokházában, testvérénél
keres menedéket, amíg összeszedi egy
kicsit magát.
Túl akar jutni a nehezén, azonnal el-
mondja a birtok elvesztét, azt is, ami a
véget megelőzte. Nem számon kérni jött,
segítséget kér. Mégis kibukik belőle Stella
döbbenete láttán:

- Te hagytad cserben, nem én! Én
maradtam.

A kishúgot megrendíti öröknek, vál-
tozhatatlannak tudott birtoka elvesztése.
Olyannyira, hogy Blanche kénytelen rá-
kiáltani.

- Itt ülsz, és engem vádolsz!

Williams igen fontosnak tartja a két
utolsó szót, kurziválja. Mint másutt is azt,
amit kiemelendőnek ítél.

A maga mentségére Blanche fölidézi
fájdalmas, keserű emlékeit. Mindazt, amit
az utolsó években odahaza látott, amit
végigélt. Sűrű egymásutánban a be-
tegségeket, a reménytelenséget, a gon-
doskodást, a haldoklók iszonyatos ka-
paszkodását még egy kevés életért, a maga
elviselhetetlen tehetetlenségét, egyikükön
se tudott segíteni. Lefejtette kezéről a
kétségbeesetten kapaszkodó ujjakat, és
fizetett, fizetett szüntelen. Orvosnak,
sírásónak, papnak. Mindenki-nek. Míg
eltemette az egész családot, már csak a
távoli testvére maradt. Élményei
szemrehányást is előhívnak.

Én hagytam elveszni! Hol voltál te!
Agyban a polyákoddal!

Itt két szó kurzív, az én és a te.
Stella sír. A régi otthont ő hagyta

cserben, az elvesztét is ő siratja meg.
Blanche ellágyul könnyei láttán.

- ó , Stella, Stella, te sírsz!
 Meglep?
 Bocsáss meg. Nem ezt akartam.
Stella sír. A dráma végén is sír.
Érzékeny lélek. Nem szereti látni az

eredményt, amelynek előidézésében nem
kis része volt.

Mondom, érzékeny lélek.
Ideje áttérnem Stanleyre.
Segítőkésznek ismerjük meg. Kérés

nélkül vállalja a pókerpartival járó föl-
fordulást a soron következő Mitch helyett,
hogy ne tegyék ki beteg anyját a játék
lármájának.

Felesége családjáról mindent tud, amit
elmondott neki. Részletekbe menően az
életüket addig, amíg cl nem hagyta ott-
honát. Semmilyen személyes tapasztalata
nincs. Említettem, a birtokot fotóról is-
meri, a családtagokat elbeszélésből.

Meg merném kockáztatni, ő korunk
ideális megtestesítője.

Katonáskodása idején ismerte meg
Stellát. Műszaki alakulatnál szolgált, ér-
dekli a gépek működése, egy szinten
kijavítani is képes a hibát.

A törvény, amely a mozgást, használatot
lehetővé teszi, nem érdekli. Nem az ő
dolga, nem tartozik rá.

Házassága is jól működik. Ugyan-ilyen
alapokon.

Amikor rádiója, autója elromlik, büty-
köli maga vagy megcsináltatja. A va-
gyonához tartozik, gondját viseli. Az is-
meretlen birtokot is a maga vagyona ré-
szének tudja, a Code Napoleon alapján.
Tanulmányozta a vonatkozó részt. Ami

a feleségé, az a férjé is. Ha Stella nem
szigetelné el egymástól régi és új otthonát,
Stanley észrevehetné a bajokat. S ha
zavart észlel, valószínű, korrigálja is.

De nem tud semmiről.
Úgy értem, a gondokról nem tud.

Honnan tudhatna? Büszke arra, hogy a régi
ház oszlopait kirántotta Stella alól, a
megszokott életformájával együtt. Büszke
arra, amit cserébe adni tud, meggyőződése
szerint boldogok. Mért csorbítaná Stella a
büszkeségét olyan apróságokkal, hogy
azért menekült hozzá, mert régi léte
összedűlőben volt, gondok, nehézségek
várták. A megszokott életformája
megszűnt. A továbbiakban Stanley volt
hivatott gondtalansága biztosítására, Így
kevésbé hízelgő a dolog. Hagyja, hadd
éljen tovább férje képzeletében
csorbítatlanul a birtok, a gazdagság, a
fényes élet.

Stanley elégedett a világgal, jól meg-van
a környezetével.

Egyedül Blanche-sal ellenséges, talál-
kozásuk pillanatától. Még mielőtt ven-
dégének módja lett volna megbántani, vagy
neki bántást vélni a szavak, gesztusok
mögött. Ha mindaz, ami Blanche lényében,
életvitelében, szokásaiban idegesítő, csak
később derül ki, az előlegezett ellenszenvet
magyaráznia kell vala-minek.

Stanley vezér a barátai, ismerősei között
mindenben, a tekecsapatban is. Hódolathoz
szokott, sikerhez. Nőknél is.

Talán azonnali ellenszenve oka mind-
össze annyi, hogy ez az idegen nő meg-
látja és nem csodálja őt. Holott ezt a
csekélységet elvárja a világtól.

A drámát végigkíséri a környék zenéje,
hol halk, hol hangosabb szomorú
zongoraszó. Hallatszik találkozásuk pil-
lanatában is.

Amint rájön, hogy az ismeretlen csak
felesége nővére lehet, éled mindaz, amit
hallott róla. Azonnal mondja, fél, hogy
Blanche faragatlannak tartja, megjegyzi,
Stella sokat mesélt a nővéréről. Tragikus
házasságáról is tud.

Az elmaradt bámulatért azonnal fizet. És
pontosak az ütései.

- Egyszer már házas volt, ugye?
Ennél a kérdésnél a megszokott zon-

goraszót polka hangjai zavarják meg.
- Igen. Amikor egész fiatal voltam -

válaszolja.
Stanley pontosan ismeri házassága tör-

ténetét. Már annyit, amennyit Stella tudott,
mesélt róla. Mégis továbbkérdez.

- Mi történt?



A fiú meghalt. Félek, én - én rosszul
eszek.

Ha vívóteremben volnánk, találatot
jeleznének. Ott sportszerűek a feltételek,
egyenlő az esély.

Itt nem.
Blanche menedékért jött ide, a furcsa

nevű villamosok, megállók világába,
Erőgyűjtésért jövője további,
kikerülhetetlen küzdelmei előtt. Még a
legdurvább profi bokszmeccsen is adnak
lélegzetvételnyi szünetet a kemény
menetek között, hogy folytatni lehessen,
Reménytelen helyzetben, az utolsó menet
előtt .s Pedig akkor valójában eldőlt már a
meccs.

Stanley elvakult verekedő. A rég
szőnyegre küldöttet is üti, egyre erősebb
ütések kel. Erejét akkor már nem kell
megosztania támadás és védekezés között.
Az ellenfél képtelen visszaütni.

A sport szabályai szerint ilyenkor már
nem illik folytatni.

Stanleyt törvény, szabály csak akkor
érdekli, amikor őt védi. Magaszeretete,
hiúsága hajtja. Folytatja, bár már nem
szabályt - törvényt sért.

Azt hiszem, e kettő különbsége pokoli
fontos ebben a drámában. No meg persze
az életünkben is. Hogy is van ez?

Szabály az, amiben megállapodunk.
Kivételt tenni lehet.

Törvény alól nincs kivétel. És nem
rajtunk múlik, érvényes-c. Nem emberi
elhatározás eredményéről beszélek,

létünket szabályozó erőkről. Amelyek
akkor is érvényesek, ha még nem ismertük
föl őket, akkor is, ha igyekszünk nem
venni tudomásul a megismerteket.

Stanley az örök, változhatatlan birtok
képét őrzi, ehhez ragaszkodik. A dráma
során kiderül, mindenfelé vannak barátai,
ismerősei, minden állításnak utána-nézet
valakivel, aki épp arra jár. Értesülései
tények, bár igen felszínen maradó tények.
Legvalószínűtlenebb feltevései-nek is
bizonyságát keresi. A nyilvánvalóban is
kételkedik. Kivéve a maszlagban, amit
Stella hitet el vele.

Blanche-ról azt tudja, gondtalan, fény-
űző életből jött ide, lenézi őt. Ha nincs
meg a birtok, az ő vagyona is, akkor
Blanche eladta. A sziklaszilárd vagyon
más úton nem tűnhetett el. Blanche be-
csapta őt.

Stella nővére érkezése másnapján meg-
kéri Stanleyt, próbáljon megértő lenni
Blanche-sal. Váratlanul érte szűkös élet-
formájuk.

- Nézd, én a leveleimben megpróbál-

tam valamennyire szépíteni a körülmé-
nyeinken.

Stanley nem furcsállja, hogy Stella
azokat a körülményeket érzi folyamato-
san, tíz esztendő óta megszépítésre szo-
rulónak, amelyek között boldog, elégedett.
Egyszer már legyőzte a régi élet-formát,
Blanche megjelenése új harcra ösztönzi.
Ot kell legyőznie.

Stella elmondja férjének, hogy a birtok
elveszett. Stanley azt kérdi:

- Akkor hol a pénz, amiért eladta a
birtokot?

Hiábavaló a magyarázat.
- Nem adta el - elveszett, elveszett!

Stanley kutatni kezd az eltűnt pénz, az
eltűnt vagyon romjai után. Blanche csaló a
szemében, a legundorítóbb csaló, hiszen
őt csalta meg. S bár nyomozó-munkájában
többen segítik, pénznek, vagyonnak
nyoma sem maradt. De a szorgos
nyomozás mégsem marad eredménytelen.
Megismeri Blanche élete romjait.
Romokat, melyekből még egy-szer
megpróbál fölépíteni egy emberszabású
életet. Szerényet, nyugalmasat, igazat.

Stanley, ha már a vagyon visszaperlé-
sére nem talál adatokat, kapott informá-
cióit arra használja, hogy szétzúzza velük
Blanche épülni kezdő életét.

Nem a maga becsapottsága miatti dü-
hében teszi. A becsület, a barátság nevé-
ben.

Nem színlel, valóban így érzi.
Mitch a barátja. Nem véletlen szom-

szédság hívta életre barátságukat. Egy
században katonáskodtak, egy helyen
dolgoznak. Nem engedheti becsapni őt.

Mitch az édesanyjával él, már nem
sokáig. Anyjának jó esetben talán ha né-
hány hónapnyi élete van. Mindketten
tudják, a küszöbükön várakozik a búcsú.
Belenyugodtak, már amennyire eb-be
belenyugodni lehet. Mitch jó fiú, bár-mit
megtenne, ami meghosszabbítja az életet.
De nincs mit tennie.

A haldokló nyugtalan fia sorsa miatt.
Könnyebben megbékélne a halállal, ha
Mitchet nem hagyná egyedül.

Mitch megszereti Blanche-t, feleségül
akarja. Szerelmén túl a házasság reménye
az egyetlen, amit még az anyjáért tehet.
Megadhatná a halála nyugalmát.

Stanley csak Blanche-on akar ütni. Hogy
ütése elveszi a haldokló megnyugvását,
barátja szerelmét és békéjét, azt észre sem
veszi. Ha csak annyit is tudna barátjáról,
mint Blanche a megismerkedésük utáni
percekben, ismerhetné rég halott
szerelméről kapott ezüsttárcáját,

a belevésett Elizabeth Browning-szonett
sorait, mielőtt bármit tesz, gondolhatna a
Mitchet fogva tartó emlékre.

Ha önmagán, a maga indulatain túl
másra is képes volna figyelni, örülne,
óvná a lehetőséget, amely barátját
viszszaperli a halottól. De, akár Stella, ő
is csak a maga vágyaival törődik, csak
magával foglalkozik. Pillanatra sem
tagadja meg magát.

Ellenfélnek érzi a testvérénél menedéket
keresőt. Le kell győznie.

Amikor a csalást nem tudja rábizonyí-
tani, kiderül, csak magára hagyottan nem
bírt megoldani erejét fölülmúló fel-
adatokat, akkor szétzúzza a tervbe vett
házasságot, épülni kezdő életét.

Ez se elég.
Kidobja hótiszta otthonából. Születés-

napi ajándékként jegyet vált a laureli
buszra. Tudja, hogy oda Blanche nem
mehet vissza. Megsértette a kisváros tár-
sadalma szabályait.

Magyarán, kidobja az utcára, ahová
véleménye szerint való, hisz kiderült, az
utóbbi időkben mily sok fiatal emberrel
feküdt le.

Vele nem. Vele, aki elvárja a nők hó-
dolatát.

Annyira nem, hogy az első alkalom-kor,
amikor kettesben maradnak, a morált
kivont karddal védő hős kénytelen
erőszakhoz folyamodni. Másképp nem
megy.

Feszült helyzet. Bármikor megszólal-hat
a telefon, közölhetik, Stella fiút vagy
lányt szült. Mozgalmas nap végét feszíti a
várakozás. Blanche születésnapja éj-
szakája ez. Megelőzően kidobta Stanley
valójában az utcára, születésnapi aján-
dékként. Ezen a napon bizonyosodott meg
Mitch arról, hogy Stanley Blanche
múltjáról az igazat mondta, megóva őt
méltatlan házasságától.

Gyorsan követik egymást az esemé-
nyek. Délután Blanche még megoldott-
nak tudja az életét. Órák alatt lett nyo-
masztóbb, reménytelenebb a helyzete,
mint érkezésekor volt. Minden Stanley
morális fölháborodása következménye-
ként. És ez még nem minden, Stanley
fokozni tud.

Erőszakkal a hitvesi ágyba hurcolja.
Megnyugodhatna, vendégét sikerült

végletekig aláznia. Bebizonyította fölé-
nyét, a maga módján, természetesen.
Hiába. Még mindig nem érzi eléggé a
győzelmét.

Blanche elmondja húgának ezt az iszo-
nyú éjszakát.

Rosszul teszi.



Stanley nem vállalhatja, amit tett, Stella
nem hiheti el, ami történt. Mi marad?
Őrültté nyilvánítani azt, aki a számuk-ra

kellemetlen igazságot kimondani
merészeli.

Így a legegyszerűbb.
Ha Stella elfogadja a valót valónak,

hogyan élhet tovább ugyanúgy? Végül
még zavar csúszhatna felhőtlen boldog-
ságukba. Sem Stella, sem Stanley nem
szereti a zavaró dolgokat. Es mért épp
most kéne elkezdeni barátkozni a való-
sággal, amikor oly jól megvannak retusált
életükben?

Bármi áron, de maradjon minden za-
vartalan.

Úgy bizony.
És Stella sír megint. Nem bírja érzé-

keny lelke végignézni, amikor testvérét
elhurcolják. Vigaszra szorul, megkapja a
vigaszt. A megnyugtatást, hogy nem
tehetett mást.

Blanche őrültekházába záratása szük-
ségszerű. Legfőképp azért, hogy a
könnyen síró Stella továbbra se
kényszerül-jön elfogadni a valóságot.
Folytathassa nyugodtan maga választotta
életét, kiáltó megkülönböztető jegyekkel
hangsúlyozhassa, nem való durva
környezeté-be, finomabb, előkelőbb,
nemesebb.

És Blanche? Róla mit tudunk?
Rövid házasságáról annyit, amennyit

Mitchnek elmond.
Tizenhat évesen Allan Grey felesége

lett. A fiú szép volt, tehetséges költő.
Kétségbeesetten próbált belé kapaszkodni,
segítséget várt tőle.

- Semmit nem tudtam, kivéve azt, hogy
elviselhetetlenül szeretem, de anélkül,
hogy képes volnék segíteni rajta vagy
segíteni magamon. Aztán rájöttem. A
lehető legkeservesebb módon. Hirtelen
bementem egy szobába, amiről úgy
gondoltam, hogy üres - és amelyik nem
volt üres, két ember volt bent ... a fiú,
akihez feleségül mentem, és egy idősebb
férfi, aki évek óta a barátja volt.

Itt a pillanat.
Már tudja, a fiú mihez kéri a segítségét.

Tudja azt is, mindkettőjük sorsa dől el.
Gondolkodni is van kevés ideje.
Hármasban, mintha semmi se történt
volna, elmennek a kaszinóba. Isznak. A
zenekar a Varsovianát játssza. Táncol a
fiúval, akihez feleségül ment. Akit ti-
zennégy év távolából is így említ: a fiú,
akihez feleségül mentem. Mi mást tehet-
ne? A halottak nem öregszenek velünk,
Allan Grey fiú marad, amíg van, aki
emlékszik még rá.

Táncolnak, Blanche nem képes ural-
kodni magán. Ennyit mond:

- Láttam! Tudom! Undorítasz!
Bizonyos, hogy Mitchnek beszél először

arról a napról. Keresi a szavakat,
fésületlenek, zaklatottak, megfogalma-
zatlanok a mondatai.

A fiú eltépte magát Blanchc-tól, ki-
rohant a kaszinóból.

- Néhány perccel később egy lövés .. . A
szájába dugta a revolvert és lőtt.

Odabent szól a Varsoviana. Blanche
hallja akkor, és hallja azóta mindig, ami-
kor változtathatna az életén. Figyelmezteti
ez a polka.

Rokonságot érzek Blanche és Camus
Bukásának Vezeklő Bírója között. Csak
az még keserűbb. Hogy is mondja?

„Az ember néha megtéved, kétkedik a
nyilvánvaló valóságban, még akkor is, ha
felfedezte egy jó élet titkait. . . De ha már
egyszer az ember nem szereti az életét, ha
tudja, hogy meg kell változnia, nincs nagy
választéka, igaz? Mit csináljon, hogy más
ember legyen? Ez ugye-bár lehetetlen.
Semmivé kéne válnia, megfeledkeznie
magáról másért, legalábbis
egyetlenegyszer. De hogyan ?" (Szávai
Nándor fordítása.)

Mintha mindkettőjük története arra
figyelmeztetne, hogy felelünk az életün-
kért. A magunk életéért. Ami másokéval
mindig összefügg.

A fiú, akihez Blanche feleségül ment,
foggal-körömmel ki akarta verekedni
magát a homoszexualitásból. Talán sike-
rülhetett volna, nagyon fiatal volt, nagyon
menekülni akart. Amint bizonyossá vált,
hogy a nő, akit szeret, aki szereti őt,
magára hagyta, megoldotta a problémáját.
Befejezte azt az életet, amelyet fölvállalni
nem tudott.

Hogy Blanche segíthetett volna rajta,
kérdés.

Önmagán segíthetett volna, ha meg-
próbálja. Csak önmagán, valószínűleg.

Akár az imént idézett Camus-hős, a
Vezeklő Bíró.

Az ő élete is kibillent, holott nem is
ismerte azt, aki mellett közönyösen el-
ment.

Hadd idézzek föl egy keveset az életéből.
Hazafelé tartott egy Szajna-hídon, jó-

kedvűen, elégedetten önmagával és a
világgal. Lány támaszkodott a korláthoz,
ugrani készült. Talán egyetlen szó is
visszatarthatta volna. De nem szólt, pilla-
natnyi habozás után folytatta útját. Hal-
lotta, amint a test a vízbe vágódott,
hallotta a lány sikolyát. Tudta, gyorsan
kell cselekednie. De nem tett semmit.

Más alkalommal, amikor átmegy a hí don,
nevetést hall, amely nem jön se honnan.
Ezután elkerüli a rakpartot, Szajnát.
Amszterdamba költözik, lapot műkincset
őriz. Mutogatja mindenkinek abban a
reményben, hogy végül csak számon
kérik, megbüntetik. Hisz az előzőkért nem
jár büntetés.

A jogrend szerint nem.
Hadd ismételjem meg. Blanche az

mondja azon a vallomásos éjszakán:
- Semmit nem tudtam, kivéve azt hogy

elviselhetetlenül szeretem, mégse vagyok
képes segíteni rajta és segíteni magamon.

Camus Vezeklő Bírója így zárja
története elbeszélését:

„ Ó , leány, vesd magad ismét a vízbe
hadd legyen alkalmam másodszor is hogy
mindkettőnket megmentsem!"

Tisztán látják, a saját cselekedetük
maguk életén változtat. Camus hőse .
büntetést keresi, Williamsé a kiutat.

Úgy tűnik, Williams drámájában lénye
gében megismétlődik valamiképpen régi
történet, Allan Grey története.

Blanche is utolsó lehetőségeként próbál
megkapaszkodni Mitchben. Foggal
körömmel akar visszatalálni a társadalom
szabályai által határolt világba. Ő is meg
találja, aki szereti, aki melléáll. Ő se tudja
megmondani, hol tart, mi elől menekül.
Mitch is váratlanul tudja meg valót.
Hirtelen indulatában ő is félreáll; amikor
Blanche élete lezárul. Az őrültekházába
záratás nem ad sokkal töbL
életlehetőséget a pisztolygolyónál.

Sem Blanche, sem Allan tragédiájában
nem tétlen a környezet. Minden tőlük
telhetőt megtesznek.

Allan Greyről csak annyit tudok, hogy
szép, fiatal, tehetséges költő, érzékeny. És
hogy egy idősebb férfival látja Blanche az
üresnek hitt szobában. Azt mondja:

... a fiú, akihez feleségül mentem és
egy idősebb férfi, aki évek óta a barátja
volt.

Nem szeretek kitalálni semmit. Talán
legyűrhetetlen kíváncsiságom az oka. Az
érdekel, amit olvasok, nem az, amit evvel
vagy valami hasonlóval, vagy külön-
bözővel kapcsolatban magam gondolnék.
Az bizonyosan másik dráma volna. Én
meg épp az olvasottat szeretném érteni.

Williams nem kevés információt gyö-
möszöl bele ebbe a néhány szóba.

A maga választotta halála idején is igen
fiatal Allan évekkel előbb, gyerekként



erült kapcsolatba a homoszexuális
felnőttel. A világgal ismerkedő még
mindenre nyitott, könnyen vezethető
bármilyen útra. Az életét elvevő útra is.
Könnyű zsákmány. Fiatal felnőttként
szabadulni akar a ráerőszakolt életviteltől.
Bizonyság szerelme, menekülése
Blanchehoz. Az idősebb férfi nyilván nem
engei, érte megy a nászútjáról hazatért
otthonába. A magáénak tudja, vigyáz rá.
élt is ér, Blanche undorodik. Zárul a apu a
menekülés előtt. Már úgy tűnik,
megmarad a zsákmány. Számára így vola
rendben, elfogadta a maga
különbözőségét. Ami neki jó, az másnak
is jó lehet. Valószínű, akadhatott volna
olyan partnerra is, aki beéri az egynemű
szeremmel. Allan, bizonyítja, nem éri be.
Nemet mond rá, visszavonhatatlan nemet.
A pont a revolvergolyó. Nem így art
menekülni, de ha más lehetőség ár nem
látszott, így menekült. Az idősebb férfi új
kalandra kényszerül, kezdeti elölről,
másik gyerekkel. Talán több szerencséje
lesz, találhat olyat, aki végérvényesen
mellette marad.

Blanche kiútját is meghiúsítja a
környezet. Az ő menekülésakarása is
végérvényes.

A dráma kezdetén harmincéves. Még
szép, de már tudja, nem tart örökké.
Túlzásig óvja, kifosztottságában egyebe
nincs.

Az utolsó években szegte meg a
társadalom szabályait. Stanleyt
fölháborítja erkölcstelensége. Gyorsan
ítél, gyorsan cselekszik. Blanche
prostituált, tudatja Mitchcsel.

Nyilvánvaló, egy prostituáltat nem lehet
feleségül venni.

Csakhogy.
A tragédiát az okozza, hogy Blanche cm

prostituált. Ahogy Allan se
homoszexuális.

Ha Allan valóban homoszexuális vola,
boldogan élhetne, míg meg nem hal, z
idősebb férfi oldalán.

Ha Blanche prostituált volna, gond
nélkül oldódna meg az élete. Köztudottan
ez igen jövedelmező mesterség egy szép
nő számára húsz- és harmincesztendős
kora között. Ez előtt és tán se ráfizetéses
üzlet. Nemcsak a birtokot lehetett volna
megtartani, rendbe hozatni belőle,
valószínűleg a terjeszkedésre is
megteremtődött volna a lehető-ig

A jövedelem magas, adó nincs. Mi kell
ég? Kis szorgalom, és akár helikopterrel is
érkezhetett volna gazdag látogató-ént
kishúgához. Nemhogy igénybe ven-

nie, tudnia se kéne arról, hogy azon a tájon
egy Vágy nevű villamoson közlekednek.

Stanley se érezte volna ellenfélnek.
Ebben a drámában mindig a gyöngéb-
bekkel viaskodik, azokat győzi le. Blanche
jó alany nagysága bizonyítására.
Szerelmét, családját, vagyonát, állását
elveszítette. Mindent elvettek tőle, ami
maradt, azt maga szórta szét.

Kifosztottan, idegen világba érkezik. Az
éghajlatot is nehezen viseli, a kisvá-
rosokból a milliós nagyvárosba csöppenést
is. Húga valóságos körülményeit is, hisz
leveleiben más képet festett a viszo-
nyairól. Nagy a levelek ábrázolta világ és
a valóság különbsége. Húga választását az
egyenruha varázsának véli. A rég volt
egyenruha vonzásának.

Stanley büszke azokra a körülmények-
re, amelyekben Blanche csalódott. Irritálja
a csupasz villanykörtékre aggatott színes
lampion. Blanche zöld-fehér anyaggal
áthúzza a székeket is. Minden
megmozdulása kihívás a magával szünet
nélkül elégedett férfi számára.

A zavaró színes papírrongyok hang-
súlyozzák az eddigi csupaszságot, az új
huzatok a javítás szükségességét. Két-
ségessé teszik a volt tökéletességet. Ki
örül az ilyesminek?

Stanley, Stella tájékoztatása alapján,
Blanche minden szava, minden tette mö-
gött a lenézés jeleit keresi. Na nem talál-
ja, beleképzeli. Túl szép a magáról kiala-
kított képe. Csak a maga jól idomított, jól
válogatott kis világától várhatja el, hogy
túlszépített portréját az arcának lássák.

Blanche messziről jött, a valóságot látja.
Márpedig sem Stanley, sem Stella nem
hajlandó a valóságot elfogadni.

Kézenfekvő a megoldás. Blanche-t
őrültekházába hurcoltatni. Igazmondása
díjaként épp csak megússza a kényszer-
zubbonyt. A vadidegen orvos jóvoltából.

A dráma szereplői mind jelen vannak,
amikor elviszik. Ismét pókeroznak a fér-
fiak, mint érkezése után. Mintha nem
változott volna semmi.

Stanley még a színes lampiont is letépi a
villanykörtéről. Föllélegezhet, a nevet-
séges, színes papírrongyok végre eltűnnek.
Erősebb, élesebb lesz a fény. És
csupaszabb a villanykörte.

A nevetségest kopárság, sivárság vált-ja
föl.

Nehéz lesz úgy tenni, mintha nem vál-
tozott volna semmi.

A környék zenéje, a szomorú zongora-
hang is más lesz. Trombita zavarja meg.

Először akkor hangzik föl a változott
zene, amikor Stanley ágyba hurcolja
Blanche-t. Amikor a nőnek volt választási
lehetősége, a régi polka, a Varsoviana
figyelmeztette. Az erőszakkal szemben
tehetetlen. Az új zene Stanlevért szól.

Azon az éjszakán megkegyelmezhetett
volna Blanche-nak. Nem tette. Az erő-
szakot választotta, olyan erőszakot, ami-
lyet környezete előtt nem hajlandó vál-
lalni.

Nem illik az önmagáról kialakított,
elhitetett képbe.

Az őrültekházába záratás nem a tör-
téntek, csak a nem vállalásuk következ-
ménye. Amikor elviszik Blanche-t, újra
jelez a trombita, akkor már nemcsak
Stanleynek, mindenkinek, aki tudja az
igazságot.

Többen is tudják. Erről jó előre gon-
doskodott Williams,

Egy helyszínen játszódik a dráma,
Stelláék lakásában. Az ötödik jelenet is,
amelyik úgy indul, hogy a két nő van a
színen, Blanche levelet ír, részleteket
olvas föl belőle Stellának.

A másik, nem látható lakásban Eunice
és Steve veszekszik.

Stelláék és természetesen a nézők is
minden szót hallanak. Nem mintha túl
fontos dolgokról esnék szó közöttük. Az
elhangzó szöveg akár ki is marad-hatna.
A tartalma miatt.

A tény viszont, az áthallás foka, az,
hogy minden szó, hangsúly annyira ért-
hető, hogy Blanche megriad, azt hiszi,
segíteni kell, és az épp hazaérkező Stan-
ley is érdeklődik a történtek után, az a
végső pókerpartinál nyilvánvalóvá teszi,
Eunice és Steve még jobban hallott min-
den szót azon a keserves éjszakán. Azért
jobban, mert az éjszaka hangjai csönde-
sebbek a nappali zajoknál, az azonos
hangerő hangosabbnak hallatszik.

Eunice-ék veszekedése a maga helyén
akár fölöslegesnek is tűnhet.

A végén viszont e miatt a jelenet miatt
lesz nyilvánvaló, hogy egyetlen tiltakozó
szó nélkül nézik végig Blanche igaz-
mondásáért kijáró kálváriáját. E miatt
nem tájékozatlan, hiszékeny szemlélői a
történendőknek.

Tudják az igazat, és semmit nem tesz-
nek érte. Hallgatásukkal a hazug erősza-
kot segítik, az embertelenséget.

Felelősek a történtekért.
Stella is tudja. Kételyeit elmondja

Eunice-nak, aki megkérdi:
Mi mást tehetnél?



- Nem lehet, hogy elhiggyem a tör-
ténetét, és folytassam Stanleyvel az életet.

- Akkor ne hidd el - válaszol Eunice.
Stella megsiratja nővérét, miután rátalált
eltávolítása megoldására.
Mitch is könnyezik, de eltűri.
Tudja, Blanche fél Stanleytől. Többször

elmondja, Stanley gyűlöli őt. Mitch
tiltakozott. De a későbbiekben módja nyílt
Stanley indulatait megismerni. Igazolódott
Blanche minden szava. Nem hiheti
őrültnek.

A zongora szomorú dallamát megzavaró
trombita figyelmeztet. Az immár csupasz
villanykörte világította póker-parti
játékosai és a szelíd kistestvér el-
mulasztotta nemcsak Blanche megmentése,
a maguk megmentése pillanatát is.

Az ő életükben sem múlik el nyomta-
lanul, amit tettek vagy megtenni engedtek.

Azt hiszem, itt válik szét törvény és
szabály.

A szabály változó, változtatható.
Blanche nagy bűne a szabályok szerint az,
hogy sokakkal lefeküdt, végül még
tanítványával, egy tizenhét éves fiúval is.

Ha szétnézek kicsit magam körül, azt
kell látnom, az elítélendő, aki beleveri az
orrát a más ember magánéletébe. A
homoszexualitásra is ez vonatkozik. Most
ilyen a szabály.

Megítélés kérdése, mikor mi bűn, mi
erény. Mi a divat.

Hiszem, a szabály annyira érvényes,
amennyire törvényhez közelít. Akár is-
merjük már a törvényt, akár nem találtunk
még rá, csak keresgéljük.

Nap mint nap látom, parányi kékcin-kék
csak úgy fölröppennek, minden külső
segítség nélkül. Nekem meg hirtelenében
csak egy ismerős jut eszembe, aki erre
képes, Sam Small úr. Mi többiek hasztalan
nyújtogatjuk karunkat az ég felé. Be kell
érnünk az anyafölddel a talpunk alatt. De
ha már rákényszerülünk elfogadni
törvények határolta létünket, legalább
próbáljuk megismerni őket.

Williams megpróbálja, mint előtte már
olyan sokan. Félő, sokan lépnek még a
nyomába, amíg a hasonló történések tör-
vénnyé tisztulnak, tőmondattá fogalmaz-
hatóan.

Addig marad a Vezeklő Bíró, Blanche
du Bois elrontott élete. Bizonyságul, hogy
amit teszünk, a környezeten, kül-világon
talán változtat egy keveset. Rajtunk
változtat. Saját cselekedeteink formálnak,
önmagunkat torzítjuk el, egyre

embertelenebb életet teremtve magunk
köré.

Tudom, most más a divat, népszerűbb
arról szólni, mások felelnek az életünkért,
mások rontják el.

Kár, hogy nem igaz. Mennyivel ké-
nyelmesebb volna.

Éjt nappá téve harsogjuk, megvalósítjuk
önmagunkat. Magyarán, csináljuk, ami
épp eszünkbe jut.

Kérdés, amit megvalósítani igyekszünk
minden poklokon át, valóban az volna az
önmagunk ? Vagy csak hirtelen fölvillanó
ötlet, arckép, amit az épp jelenlevőknek
mutatunk ? Más jelenlevők, másik
önmagunk ?

Messze vezetne, visszatérek Blanche-
hoz.

Igazat mond, őrültekházába jut érte.
Nem abban bűnös, amiért bűnhődik. De
nem bűntelen. Allan Grey haláláért ő is
felel. Ahogy valamikor az ő tönkre-
tételéért is felelnek majd a résztvevők.
Nincs föloldás. A dráma végén a póker-
játékosok immár a maguk drámája kez-
detén játszanak. Őrült képzelgéssé en-
gedték silányítani a valót, amikor el-
mulasztották a tiltakozás pillanatát. A
pillanat, a változtatás lehetősége elmúlt. A
felelősség viszont megmaradt.

Végre értem, mire jó a sok melléma-
gyarázás.

Költészet és valóság, erő és gyöngeség,
egészség és betegség harcán töprengeni
mennyivel magasröptűbb, menynyivel
előzékenyebb.

Legjobban a költészet jelenlétét ked-
velem a dráma szereplőiben.

Elizabeth Browning szonettje két sorát
hordozza magánál évek óta a nehézkesen
földön járó, ettől eltekintve igen prózai
Mitch. Nem maga tehet róla, a
cigarettatárcájába vésették. Mivel do-
hányzik, sűrűn keze ügyébe kerül a köl-
tészet.

Williams a maga kínjaival megpróbál
segítségünkre lenni. Nem okot, követ-
kezményt keres. Elénk festi, hogy mó-
dunk legyen meggondolni, amit tenni
akarunk, megéri-e. Ilyen egyszerű dol-
gokra figyelmeztet.

Hát nem kellemesebb szép szavakon
lovagolni, árnyakkal látszatviadalra kel-
ni? Útvesztőket építeni, véletlenül se
jussunk sehova. Igy olyan jókat lehet
szomorkodni anélkül, hogy a kisujjunkat
mozdítani kéne. Hát nem előkelőbb, ké-
nyelmesebb?

Pár napja amerikai drámaíró nyilatko-
zott a tévé műsorában. Két egyfelvoná-
sosát játsszuk, örült neki. Ő mondta,

onnan tudom. Meg azt is, milyen ritka
hogy nagyszínház egyfelvonásosokat
játszik. A közönség kis része szereti csak
a világ minden táján.

Utána nyilatkozott a mi szakértőnk
Kimondatlanul bár, de lesöpörte Ten-
nessee Williamst is a pályáról, a több
keleti, nyugati drámaíróval együtt
Mondván, az utolsó évtizedek kiemel-
kedő drámai alkotásai az egyfelvonáso-
sok.

Nagy tisztelettel, parányi kétkedésse
fogadtam a megállapítást. Kár két ilyen
szöveget egymás után mondatni el. A
ember a maga végtelen
földhözragadtságában még arra is képes,
hogy hite adjon annak, aki a maga
tapasztalata mondja el. Meg másokét.
Szintén tapasztaltakat.

Tudom, határtalanul tájékozottak va-
gyunk. Nem lehet olyan előadás a vilá-
semelyik pontján, amit meg nem nézünk
Már csak a véleményünk alátámasztása
miatt is. Mert ha az olvasott dráma nem
mindig egyenértékű az előadottal, akkor
véleményalkotásunk föltétele az előadás
Ha az írott dráma olvasása biztos me
ítélni tudását jelentené, soha sehol nem
bukna meg előadás. Sikerszéria
sikerszériát követne.

Lehet, igazságtalan vagyok, kisisko- lás
emlékeim nehezítik a helyzetemet En
még a régi, sokszorosan meghaladott
matekot tanultam. Úgy kezdtük, hogy ne
tegyünk föl olyan kérdéseken hogy két
szekrény meg három elefánt a hány
kelkáposzta. Megrögződhetett saj- nos,
azóta se szeretek összehasonlítani
novellát regénnyel, a Toldit a
Családkörrel, a jános vitézt a Tintásüveggel,

az

egyfelvonásost a több felvonásra osztoi
drámával. Unalmas volna sorolni, mike
nem szeretek még összehasonlítani.

Tudom, zaklatott korunk a rövid írá-
soknak kedvez. Azt viszont nem tudom
akkor miért keresgélem hónapok óta hiá-
ba a kétkötetes Mailer-regényt.

Hagyjuk ezt. Mindig igyekeztem j
játszótárs lenni. Elfogadom helytállónak a
tapasztalatokkal szemben álló véle-
ményt. Kár kicsinyeskedni.

Hagyjuk Williamst és társait is. Nyu-
godjanak békében. Ha nem gondolunk
velük, könnyebb tehetetlenül széttárni a
kart öngyilkosok, alkoholista gyere- kek,
kábítószerek rabjai láttán. Minde- nütt,
ahol magunk tesszük élhetetlenné
magunk életét. Is.

Minél abszurdabbá sikerül torzítanunk a
valóságot, annál többet nevethetünk rajta.
Ez a jókedv persze csak az életbe



szemle
maradottakra vonatkozik. A többi úgyis
néma csend. Őrizzük híven a halotti
csendet.

Nem kell törődni a Williams-féle ok-
vetetlenkedőkkel, akik oda próbálnak meg
hatni: ne torzítsuk el magunkat, és ennek
kapcsán világunkat is. És ha egészen
elhallgattatni mégsem lehet, ám vé-
dekezzünk a hatásuk ellen. Számos lehe-
tőség kínálkozik.

Például:

Fogalmakat ütköztetünk, Aki nem
fogalom, arról nincsen szó.

Lefordítjuk egy régi ház nevét. A
szavak szótári jelentéséből messzemenő
következtetéseket vonunk le a késői utó-
dok jellemére, életvitelére. Ez is rendesen
eltávolít.

És a nevek. A szótári jelentéseik. Az
még csak az igazi, főleg ha több is akad
belőle. Csuda jól lehet velük játszadozni.

Csak az a Micimackó ne volna. Hogy is
kezdődik?

. hajlandó nektek bemutatkozni:
Micimackó.
Amikor először hallottam a nevét, én is

azt kérdeztem, amit ti akartok kérdezni:
»Hát nem fiú? Azt hittem, fiú.«

Én is azt hittem - mondja Róbert
Gida.

De hát akkor nem lehet Mici a neve!
Mért hívod Micinek?

Nem én hívom...
De hát azt mondtad.
Mert úgy hívják. Nem érted, hogy úgy

hívják ?" (A. A. Milne: Micimackó,
Fordította Karinthy Frigyes.)

RADICS VIKTÓRIA

Találkozásom
Saád Katalinnal

Kihívó ez a „színésznőkönyv" (ahogy az
alcím mondja), mégpedig - és ezt
szereténém az alábbiakban kifejteni -
meggyőződésem, hogy átgondolt, komoly
provokációról van szó ezúttal, mögötte
egy autentikus - autentikusságáért küzdő -,
markáns egyéniséggel, Érdemes vele ta-
lálkozni,

Azok, akiknek észjárása a művészetet
intézményes keretek közé zárja, tehát
autonómiáját úgy fogja fel, hogy a mű-
vészi szférát szigorúan különválasztja az
élet gyakorlatától, azok, akik a művészetet
tisztes távolban tartják mindenkori
életüktől, tehát pusztán formális befoga-
dók, mert nem lényük mélyéből figyelik a
műalkotást, nem akarnak, nem képesek
szembesülni vele, lévén számukra a
„műélvezet" csak egyik elidegenült te-
vékenységi vagy szórakozási forma, azok
minden bizonnyal elzárkóznak e találko-
zás elől.

Már a könyv műfaja is normaszegő,
meghatározni is alig lehet: valahol az
esszé, a napló, az irodalmi szociográffa,
dokumentum és fikció találkozási pontján
van, olyan forrponton, ahol élet és
művészet összeütközik és egymásba tör.
Azt mondja Balassa Péter, „a színpad nem
élet és mű szembeállítása, hanem
radikálisan egy pillanattá lényegítése". Itt
ezen eggyé-lényegülés küzdőterén va-
gyunk, a Színész belső tájain. Erről a
belső harcról kapunk helyzetjelentést,
gondolatokat, megérzéseket, vallomást,
tanúbizonyságot a Találkozások lapjain.
Nem regényt olvasunk, nem is színész-
pszichológiát, hanem egy egzisztenciális
probléma közvetlen és szubjektív
megvilágítását. Ez a probléma pedig az
autentikus, tehát esszenciális élet, az
eggyé-lényegült sors kihordásának lehe-
tősége és lehetetlensége. lia a színpad az a
„felfokozott helyszín", ahol az „erősebb
lét" a művészeti lét - az élet gyakorlatában
megnyilvánul, akkor a színház az
esszenciális emberi létezés laboratóriuma,
illetve - irodalmi szinten - a metaforája.
Akkor a „színésznő-könyv" egy belső
forradalmat modellál.

Ám, mivel a koherens, fiktív regény-

világgal szemben a Találkozások aránylag
nyers, diszperzív dialógusai a denotatív,
dokumentáló funkciót erősítik, itt semmi
sem metafora. Az írói módszer, mely
dokumentum és művészet határ-
mezsgyéjén mozog, így adekvát a tárgy-.

gyal, ami élet és mű eggyé
lényegesítéséséről szól. A tartalom és a
forma ilyen illeszkedése a könyvet magát
is olyan „felfokozott helyszínné" teszi,
ahol izzásba jönnek a találkozások. Az
átváltozás, a művészetté válás itt nem
történik meg, mert nem azt akarja: ez
laboratóriumi kutatómunka.

Még semmi sincs befejezve.

Színház mint világszemlélet. A teatrum
mundi régi metaforájának, hogy egzisz-
tencia és esszencia fájdalmasan megha-
sonlott, pejoratív értelme van. Az álságos
világot, a nem autentikus életet jelöli,
mely, menekülve a megismeréstől -
menekülve a szenvedéstől, hisz a meg-
ismerés az apokaliptikus világ megta-
pasztalását jelenti -, úgy tesz, mintha nem
történt volna semmi - feled s szemet huny
annyira úgy tesz, hogy el-hiszi önnön
hazugságait, s maga lesz a megtestesült
hamisság. A teatrum mundi színésze
ócska bulvárdarabokat ját-szik, hogy
meneküljön a konfliktusok, a fájó
szembesülés elől - a felelősségtől! -;
szavaival leplez, érzelmeivel be-öltözik; a
Másik számára pusztán holt tükör,
melyben önnön életét játssza el
önmagának. Trükkök és fogások kész-
letével bizonygatja, hogy él - hogy jól s
szépen él -, és a hozzá tartozókat is
bevonja a játékba: kölcsönösen támo-
gatják egymást a hazugságban.

A teatrum mundi kulisszaerődítményei
uralomra vitték a bábok birodalmát.

Színészet mint antropológia. Ebben a
birodalomban elszórtan vannak olyan zárt
helyek, ahol a bábok meghasonlottjai
élnek: a Színészek. Nyíltan hazudnak ők,
és maszkot kennek az arcukra. Úgy
tesznek, mint akik apokaliptikus világban
élnek: vészjósló jeleket adnak, és véres
konfliktusoktól szenvednek. Olyanok,
mint akiknek széthullott a személyiségük:
lényük darabjait imádkozzák össze.
Szavaik lelepleznek, érzelmeik
lecsupaszítanak. Megváltásért könyö-
rögnek.

Mintha élnének s halnának.
És ezeken a színtereken megtörténik az

átváltozás. A kín a megismerés és


