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Mit ér az ember, ha ír?

Színházi esték Dublinban

Két hét angliai tartózkodás után négy
napot töltöttem az Ír Köztársaságban. Ha
a magyar hétköznapokból átmenet nél-
kül kerültem volna Írországba, talán ke-
vésbé érzékelem az ottani élet ismerősen
otthonos, kemény és sokszor dúlt voná-
sait. Minden csodálkozás nélkül vettem
tudomásul, hogy erőteljes dublini szín-
házi estéim során egyetlen kérdés resz-
ketteti végig a nézőteret: „Mit ér az
ember" - ha ír?

Angolnak lenni nem jelent igazi prob-
lémát. Ha ma nem sikerül valami, hol-
napra elintéződhet az is. Az általam
látott tizenkét londoni előadás közül az
ott vendégszereplő nyugat-berlini GRIPS
együttes Line One című rockmusicalje
jelentett igazi színházi élményt, és Alain
Bennett Kafka's Dickje szerzett valami
bágyadt örömet. Összbenyomásom az
volt, hogy biztonságos és gazdag szín-
padi keretek között, nagy tehetségű, kép-
zett és munkabíró színészek próbálják
múlatni magukat, segítő rendezői kéz
nélkül, tántorogva.

Aztán átkerülök Írországba. A repülőn
megtanulok öt ír kifejezést, így aztán leg-
alább én beszélek pár szót, mert az ősi
nyelvet - hiába tanulják a gyerekek az
iskolában - senki nem használja. Dublin-
ban a jóféle debreceni diftongusokkal
telített ír-angolt beszélik, s a színházi
előadások nagyobb része is angolul szó-
lal meg.

Napközben barátaim iskolákba visz-
nek, ahol tehetséges drámatanárokat lát-
hatok munka közben, bár a drámapeda-
gógia még igencsak kezdetleges fokon áll
náluk. Meglátogatom az ír televízió gyer-
mekosztályát, ahol pontosan tudják, hogy
a BBC-t nézi az egész ország, és nekik
olyan műsort kell csinálniuk, amelynek
nézettségét legalább a benne reklámozott
áruk forgalma bizonyítja. Amatőrökből
lett hivatásos társulat, a TEAM vidéki
bemutatóját látom egy egyházi
iskolában. Az előadása színházi ismeret-
terjesztést és az emberi jogokban való el-
igazodást egyaránt kiemelkedő szinten
szolgálja. Az egyenruhás kamaszok fe-
gyelmezettek, tartózkodók.

Elvisznek Dublin egyetlen óvodájába,
ahol a hároméves íreknek csillog az orra,

s a szeplős karú, langaléta óvónő bűvkö-
rébe kerülök magam is. Körülöttünk a
kideríthetetlen korú kisszékekről csontig
pattogzott le a festék, de mi mind csak
Humpty-Dumptyval vagyunk elfoglalva.
Az óvónő kiválóan dolgozik. Talán, ha
egyszer lesz óvónőképző, majd ott is
taníthat. De most még az sincs. Óvoda
sem igen van, az asszonyok otthon ma-
radnak. Nincs válás, nincs abortusz, de
van „ír család", s így alakul a ritkán lakott
ország egyfajta ifjúsági köztársasággá. A
népesség fele huszonöt és harmincegy
százaléka tizenöt év alatti. Az 1840-es
nagy éhezés (mely elsősorban egy bur-
gonyavész következménye volt) és az
állandó kivándorlás miatt a nyolcmilliós
lakosság kevesebb mint a felére csök-
kent. Ma a köztársaság népessége 3,59
millió. A világ tele van írekkel, s aki ott-
hon marad, annak szembe kell néznie a
harminc százalékos munkanélküliséggel.

Az utcák este néptelenek, a családfők
otthon kortyolják a barna sört vagy ízlel-
getik a drága whiskyt. A barnásszürke
főváros zöld emeletes buszai csupa
négyemeletes házsor közt szaladoznak.
Magasabb épület alig akad. A próbakép-
pen fölépített két toronyházból meg-
szöktek a lakók. Azóta nem építenek
ilyet.

Az Ír Köztársaság térképén az Észak-
Írország határát jelentő vonalat sehol
nem tüntetik fel. A pubok falán, az isko-
lákban és a statisztikai füzetekben a szi-
get körvonalait rajzolják országhatárnak,
s hogy valami mégsem egészen úgy van,
ahogy azt elgondolni jó, mindössze az
jelzi, hogy az észak-írországi területről
lefújta a szél a városokat, még Belfast
sem található meg, csak az üres, zöld
mező fut a tengerig.

Dublinban nem vártam különösebb
színházi élményt. Ám az itt látott három
előadás közül kettő többet ért az angliai
tizenkettőnél, s már nem hiányolhattam
a rendezőt sem.

Patrick Mason két rendezése

Az Abbey Theatre kamaraszínházában, a
százövenhét férőhelyes Peacock Theatre-
ben mutatták be az 1986-os edingburghi
fesztivál fringe-kategóriában első díjas
produkcióját The Great Hunger címen. A
cím nem a szó szerinti nagy éhezésre
utal, hanem inkább minden jónak és
szépnek az éhét jelenti. A játék szöveg-
könyve Tom Maclntyre, a prózaíróként
is ismert, külföldön is többször bemuta-
tott darabok szerzőjének munkája. A

darab Patrick Cavanagh költő poémáján
alapul. „Cavanagh - írja Michael Harding
cikke - életének és költészetének szín-
tere Dél-Ulster ingatag talaja, Észak és
Dél ütköző zónája, maga a bizonytalan-
ság földje, de egyben meghitt táj is, a kép-
zelet vert fallal körülvett városa, ismeret-
len és mit sem ismerő, ahol az ember úgy
szimatol körbe, mint az állat, hogy halá-
lához végre kicsinyke tisztást találjon." A
költő 1904-ben született, apja szerény
farmján. Ott ismerte meg a paraszti éle-
tet, volt cipész, hogy aztán a Yeats utáni
időszak legjelentősebb poétájaként hal-
jon meg Dublinban, 1967-ben.

Patrick Mason, a rendező a manches-
teri egyetemen végzett, s 1977 óta folya-
matosan dolgozik az Abbey két színhá-
zában, a Gate Theatre-ben, sőt még Min-
neapolisba is eljutott.

A nagy éhezés műfaját tekintve költői
játék, a látványszínház érzékletességével
celebrált parasztmisztérium az ír föld-
művesélet hétköznapjairól és ünnepei-
ről, munkaóráiról és álomidejéről, a
magvetés és a hágatás misztériumáról, a
keresztény rémületről és pogány dínom-
dánomról, bűnről és bűnbánatról, szere-
lemről és halálról.

A Peacock kis dobozszínpadát porha-
nyós föld fedi. Rátapad a játékosok nehéz
bakancsára, roggyant nadrágjára, megül
a zsákkötények kis árkaiban, s fölfogja a
mindennapi élet olykor lepuffanó mun-
kaeszközeit is. A színen két meghatározó
elem van: egy jellegzetes ír falusi kapu,
mely csak az utolsó percben nyílik ki,
hogy a halál lovait beengedje a színre, s
egy lepel alól kibomló, repedezett fából
készült, barna szobor, mely a főszereplő
férfi bűnbánó oltáraként és dühe leveze-
tőjeként szolgál. A nőalak alighanem a
rege szerinti idős asszonyból gyönyörű
leánnyá változó Írországot szimbolizálja.
A hátsó falon mennybe futó, bordás vas-
lemez van, a színpad egész szélességében.

A rendező kiváló társat talált elképze-
lései megvalósítására a játék központi
parasztfiguráját játszó Tom Hickeyben.
S bár rajta és a többi színészen is érződik,
hogy nem a rituális színház iskoláján
nőttek föl, hatalmas erejű estével
ajándékozzák meg a közönséget. (Néha
körülnézek, hogy érezném magam, ha
írként nézném végig a művet, s arra kell
gondolnom, okkal sejtem a produkciót
nagy „be-olvasásnak"; az összeszűkült
szemek egy pillanatra sem eresztik el a
színpadot.)

Időről időre tetten érhetők a színészek,
amint egy-egy arckifejezést, mozdulatot



éppen beállítanak magukon. Ez a furcsa
szakadozottság teszi aztán, hogy a szí-
nész ebben a játékban jeleket visel az
arcán, nem folyamatokat követ. S épp ez
a kívülről közelítés adja a játék
rugalmasságát, a szükséges távoltartást is.
A valódi tárgyak, a nyikorgó bádogvödör,
a csorgó víz, az omló föld, a poros
bőrfújtató s a falapátok egyszerre
járulnak hozzá a költői lebegéshez,
jelképekként szolgálva azt, és a játék
rendezőileg gonddal ki-munkált, fájó
érzékletességéhez.

Történet tulajdonképpen nincs. Ese-
ményfoltokból épül a szertartás. Remek,
harsogó kezdés után egymást megunt, de
- természetesen - egymást vállaló pa-
rasztházaspár mozdulatdialógja követ-
kezik. A Jóka ördögének Judit asszonyára
emlékeztető nő nyöszögteti a bádogvöd-
röt, a férfi is próbál matatni valamit.
Mikor a parasztember magára marad,
feszültségét egy bőrfújtató ritmikus mű-
ködtetésével próbálja enyhíteni, majd a
locsolókannából csorgatott vízsugár
megkönnyebbülést jelző hangjára elő-
ször nevet föl a közönség.

Aztán gyors képek: férfiak kapnak
össze bohócverekedés formájában, a kapu
mögött. Csokorban álló nők festenek
maguknak egyre szélesebb és egyre piro-
sabb szájat, s ekkor először jelenik meg
feddőn a pap. De hiába. Az asszonyhad
nem adja meg magát. Vad, pogány éj kez-
dődik, zöld feketemise. Az apró termetű
nők vágtatnak a színpadon, kazalnyi friss
zöld ággal a karjukon. Egy fél erdő költö-
zik elénk, tiporják, zúzzák a hersegő ága-
kat, a nézőteret betölti a gyötrött levelek
illata. Ujjongó, boldog férfiak szédülnek
a játékba, majd ismét megjelenik a pap.
Szemrehányása szavak nélkül is oly erős,
s a papi ruha jelenléte a színpadon olyan
mindent elsöprő hatás, hogy meghőköl a
közönség. Következik az ébredés, a bűn-
bánat ideje. A borostás férfiak lapos sap-
kájukkal kezdik a térdükre tapadt földet
porolni, s ez a mozdulat egyre fokozó-
dó, önbüntető korbácsolássá, teátrális
csapkodássá válik, a papnak bemutatott
„nagy-nagy" bűnbánat jeleként. A rende-
zőnek remek füle van, a zenei aláfestés
mindig helyénvaló és arányos. Megjele-
nik a játék jelrendszeréhez annyira hoz-
zátartozó tárgy, a pénz is. Gyűjtése, csör-
getése megkomponált muzsika.

A játékosok egy pillanattal előbb még
bégető birkák voltak, csengettyűző állat-
kák a nagy megfélemlítettségben. Most
egy kicsi nő madártáncából lesz szárny-
verdeső párosodás, majd bika módra ját-

szott, szent hágatás következik. És köz-
ben sikolyok, könnyek, aztán zokogó
ébredés. A szín üres. A férfi marad csak,
aki az anyaszoborhoz tántorog, írül szó-
longatván: „Metton, metton!", letörli
annak könnyeit, majd üti, üti, zokogva,
tompa pufogással. Függöny.

A második rész a szántás szertartásá-
nak fölidézésével kezdődik. Már éppen
hiányolom az első rész zöld levélhal-
mait, hiszen a rendező hozzászoktatott,
hogy evés, ivás, tapintás erős képzeteit
éljem át, várom, mutat-e valami újabb
anyagot, amely a játék jelenidejűségét és
itteniségét megerősíti. Es ekkor jön a
sörivók szobra. Három férfi munkája
végeztével megemeli fekete színű sörrel
teli irdatlan poharát, s egymásnak tá-
masztott háttal, komótosan inni kezd.
Elsötétül a világ a gyönyörűségtől. A
nagy éhség, a szomjúhozás tökéletes ki-
elégítése fölszívja őket, nincsenek is
jelen, csak a sör van. Böfögni kezdenek.

Megjelenik a feleség, a lábát piszkál-
gató s ezzel egészen elfoglalt asszony,
természetesen nem azért, hogy az ébre-
dő gerjedelmen segítsen. Újra jelzi erejét
a vallás, a paraszt arca fényes ereklyedo-
bozzal találkozik, szinte nekiütközve,
egérfélelemmel nézegeti benne tükrö-

ződő vörhenyes szakállát. A merev, pat-
togó feleség helyett aztán - immár
másodszorra a játék folyamán - saját
maga szerez nyögető örömet magának.

Az ásás ideje van. S a taknyát a földre
csapó parasztember ásó-fallosza körül
fölrajzanak a guruló, boglyas hajú nők,
akik még akarnak és mernének ölelni.
Éhes, visító tánc kezdődik az ásó nyelé-
nek imádatával, tettre bátorítván a szű-
kölő férfiút, aki a kerítésbe kapaszkodva
fejjel lefelé keres menedéket. Aztán az
egyik nő rájön a szomorú valóra, fölvisít,
és kiáltását a többi is átveszi; köpködve,
ócsárolva a férfinépet, majd az egyik saját
kifosztottságát fölismerve, irgalmatlan
hisztizésbe kezd. Egyszerre csönd lesz,
hozzálépnek, s kezébe adnak
egyjelképiségétől egy mozdulattal
megfosztott la-pátot: Ne sikíts,
dolgozz!

Éjszakát, temetőt és fejfákat idéz a
következő kép. Fekvő emberek s égnek
meredő, deréktájból kiálló lapátok erde-
je. Kereplő ébreszti a népet. Magot szór
az egyik kis boglyas hajú nő, aztán köny-
vek kerülnek elő. S könyvekből kártyavár
épül. Mellette játék baba csúf váza hever,
és pénz csörög újra. (Írország a szó, a
szellem országának tudja magát, írás-
művekben adott legtöbbet a világnak.)

Jelenet Tom Murphy Füttyszó a sötétségben című darabjából (Abbey Theatre)



A szobor újra fehér lepelben van. Ta-
lán most következik a csoda. Leomlik a
könyvkártyavár, s hatalmas dübörgéssel
élni kezd a hátsó fekete vasredőnyfal.
Kövek zuhognak rá őrjítő zajjal, ismét-
lődő robbanásokkal. Majd a szobor újra
lelepleztetik, s a lepel alatt ugyanaz az
öregasszonyalak ül, mint az expozíció-
ban. A férfi keservesen sír, és szájon
csókolja a repedezett fafigurát.

Kinyílik a mindeddig csukott kapu, s
négy gázálarcos, lószerű lény vágtat be
rajta. Szélzúgás, gyertya, zöld levelek -
csupán emlékeztetőül - és újra a pap.
Temetés. De ki a halott?

A feleség a „sírnál" kuporogva szagol-
gatja a férfiról levett sapkát, majd a pap és
mind a többiek kezet fognak az áldozat-
tal, a főalakkal. Vad és keserű móka ez, s
közben tántorító zúgás a levegőben.

A paraszt áll, a többiek elmennek,
rácsukják az ajtót. Ő itt marad. A földtől
tisztítja talpát a túlvilági útra, mint aki
ürülékbe lépett. Majd halni készül, elhe-
lyezkedik. Csönd, sötét - és fény. Hét szí-
nész jön ki meghajolni. Ennyien voltak.

Patrick Mason másik rendezését a
Gate Theatre-ben, az Abbey rivális szín-
házában láttam. A mű Frank McGuinnes
Innocence (Ártatlanság) című, Caravag-
gio életéről szóló bombasztikus és elvi-
selhetetlenül érzelmes darabja olyan
menthetetlenül gyenge, hogy Mason szá-
mos rendezői ötlete sem tudott bele éle-
tet lehelni. A darab arról szól, hogy
hogyan kísérti meg a festőt a fiúszerelem,
s hogy szenvedi azt meg - miként egész
művészetét is -, hogyan tagadja meg a
családját, hogyan keveredik baljós ügyle-
tekbe, s menekül meg vérlekvár-kenettel
a homlokán, az édes utcalányoknál ke-
resve menedéket. A rettenet az álom-
betétnél kezdődik igazán. Ekkor előke-
rülnek a bűnök, a halott húg és egy lán-
cait csörgető ismeretlen, aki hörögve
nyújtja Caravaggio felé bilincseit, mond-
ván: „csóóókold!" A darab vége Caravag-
gio halála utáni pillanattal zárul, mikor
élettársa az egyik beszédelgő hajdani fiú
barátot a Piéta-szobrok Krisztus-alakjára
vetkőzteti-öltözteti-beállítja, s égre kiált:
„Nézd, Caravaggio, nézd!" A dolog bana-
litása elképesztő. S hiába száll a frissen
föltépett párnákból oly esztétikusan a
toll, hiába világítják a teret gyönyörűen,
az álság szétárad és lehangol. Lehet
ekkorát tévedni? Úgy látszik - lehet.

Tom Murphy és Garry Hynes

Garry Hynes bemutatkozó rendezése
volt az Abbey főépületében Tom Mur-
phy Arthur Miller-i technikával meg-
szerkesztett kiváló darabja, az A Whistle
in the Dark (Füttyszó a sötétségben).

Tom Murphy azok közé az írek közé
tartozik, akik visszatértek. Írnek szüle-
tett, majd 1962-ben Londonba emigrált.
Ott mutatták be első darabjait színpadon
és a televízióban. 1970-ben hazaköltö-
zött, és most Dublinban él. Bár a Füttyszó

első munkái közé tartozik, csak most
mutatták be Dublinban, s így ez a tizen-
harmadik Murphy-mű a színház életé-
ben. Az író több darabot rendezett is.

A Füttyszó a sötétségben egyszerű,
meg-bonthatatlan szövetű, szenvedélyes
és keserű mű. Lehetne elemezni, hogyan
sejlenek át rajta a Pillantás a hídról moz-
zanatai, s hogy miért érezhető netán
iskolásnak az elkerülhetetlen tragédia
egyenes vonalú fölvezetése. Lehetne iz-
galmas tükörpárjának fölmutatni Pinter
Hazatérését, noha a műben nyoma sincs a
pinteri réteges homálynak.

Murphy méltatói azt sietnek megje-
gyezni, hogy a Füttyszó húsz évvel előbb
született Sam Shepard széles e világon
ismert Valódi vadnyugatánál. Shepardot
tartják hozzá legközelebb állónak, az at-
moszférateremtő erejét, valóságismeretét
s az alakok önfejlődését, belső törvé-
nyeit leginkább szem előtt tartó írókhoz
sorolva mindkettőjüket. Murphy műve
magyar színpadon is megállná a helyét,
minden átdolgozás nélkül.

A történet mindössze annyi, hogy az ír
földtől elszakadva, Coventryben él a hős-
nek egyáltalán nem mondható szelíd
Michael Carney, eltartva ott nagyhangú
öccseit s sziszegve tűrő feleségét. A
reménytelenség, a szűkös otthon már
megszokottá vált, amikor átjő az óhazá-
ból a hatalmas természetű apa, s hozza a
legkisebb fiút szerencsét próbálni. Mind-
ketten ottragadnak. Az apa hazug harcra-
készségét fitogtatva minduntalan meg-
alázza Michaelt, aki szerinte „képtelen
az életre". Az öreg Carney részeg tirádái,
cafatossá dalolt ír balladái imponálnak a
másik négy fiúnak, és Michael egyre
űzöttebbé, önmagából kiforgatottabbá
válik. A mindannyiukra dolgozó asszonyt
gyalázkodó szavakkal keserítik, s egy
szombat esti verekedős tivornya után
addig tüzelik és sértegetik Michaelt, míg

az legkisebb öccse felé csap egy üveggel,
s úgy megsebzi, hogy az nyomban meg-
hal. „Michael igazságának pillanata egy-
ben végső vereségének pillanata is" - írja
az egyik kritika. Hisz rég nincs ő már

ott-hon ebben a világban. Álma -
„lehettem volna én tanár is. . ." - csak
feltételes múltban fogalmazódik meg.
Neki nincs köze az elnehezült nyelvű
családi rituálékhoz, sem ahhoz az idegen
országhoz, ahova száműzte magát. Az
apa regél, történetei vannak, s energiája
valami sötét és korlátolt önhittségből
származik. Gyűlöli a világot. Idegen
helyen, száműzöttként éli át a Carney
família minden tagja az önmagából való
kiűzetettség iszonyatát. Más-más szinten
élik meg a megoldhatatlannak tűnő
kérdéseket: Hogyan kell élni? Hogyan
kell ír-nek lenni? S hogyan kellene
egyáltalán embernek lenni?

Garry Hynes, a rendezőnő - aki 1975-
ben Galwayben megalapította a Druid
Theatre Companyt, és elismert, nagyra
tartott, termékeny fiatal művészként két,
társulata számára írt darabot szerzőként
is jegyez - Brien Vahey látványtervező-
vel éjfekete, kékfestőkartonok mintáira
emlékeztető szobafalak közé képzelte az
előadást. A bútorok is feketék vagy szür-
kék. A színészek ruhája sötét zakó, a haj-
dani ünnepi öltöny mára már görbedtre
és fényesre kopva. A legszívszorítóbb
tárgy az előadás során a csupasz, fekete
asztalra kitett, tündökletesre világított
kis darab kenyér.

Kemény és pontos előadást hozott lét-
re az Abbey társulata a Galwayből jött
rendezőnő és két ottani vendégszínész
segítségével. Az apa alakját a világhírű
Godfrey Quigley eleveníti meg, viszo-
lyogtató erővel.

Néhány évvel ezelőtt a világ mintha fe-
lejteni kezdte volna a kortárs ír színház-
csinálókat, s csak a régieket tartotta szá-
mon. Az ősök - Sheridan, Oscar Wilde,
Yeats, Synge, O'Casey, a sikeres Shaw, az
elszármazott Beckett - után még Brenda
Behan, az író és Cyril Cusack, a színész
nevét említik. Ilyen elődök keze felé
érdemes visszanyúlni. Ám úgy tűnik, a
hagyományoknál is erőteljesebb fogó-
dzót talált magának a jelenkori ír szín-
ház, azt, amiben annak idején az ősök is
kapaszkodtak: az irgalmatlanságából az-
óta sem engedő ír valóságot.


