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K u r D i  M á r i a

világszÍnHázi Ünnep: 
150 Évvel ezelŐtt szÜletett 

joHn Millington synge 

john Millington synge ír drámaíró neve ismert nálunk, elsősorban természetesen a szín-
házcsinálók, a színház iránt érdeklődők és az azt kutatók számára, de a lexikonokban, 
színház- és irodalomtörténetekben bárki találkozhat róla szóló bekezdésekkel. synge ne-
vének említésekor általában fő műve, A nyugati világ bajnoka (The Playboy of the Western 
World, 1907, fordította ungvári tamás, 1960, továbbiakban: Bajnok) jut az emberek eszébe, 
melynek két újabb magyar szövegváltozata és címe is létezik: A nyugat hőse (fordította 
nádasdy ádám, 2004), illetve A nyugat császára (fordította Hamvai Kornél, 2020), továbbá 
az eredeti cím meghagyásával adaptáció készült belőle (Benedek zsolt, 2013). Különböző 
címein 1961 és 2020 között számos előadásban újították fel magyar színházak a darabot. 
ennek alapján azt hihetnénk, hogy synge nem is írt több jelentős művet, de ez egyáltalán 
nem így van. tragikusan rövid élete (38 év) alatt további hat drámát szerzett, amelyek a 
legelső, ujjgyakorlatnak számító szöveget kivéve a Bajnokkal együtt a múlt század eleje 
óta különböző nyelvű tolmácsolásokban bejárták a világ sok-sok színpadát. nálunk a The 
Shadow of the Glen (1903) című egyfelvonásosára figyelt fel először Kosztolányi Dezső, aki 
Halotti tor címen ültette át magyarra, s ezt a szöveget a Ma Este meg is jelentette 1925-ben, 
forgács rózsi Kamaraszínháza pedig bemutatta. ezután a Bajnok 1961-es budapesti debü-
tálásáig a Katona józsef színházban több évtizedes szünet következett synge hazai fogad-
tatásában. 1986 vízválasztónak tekinthető, mert abban az évben jelent meg synge hat ka-
nonikus drámájának magyar fordítása egy kötetben,1 s a színházak intenzívebben kezdték 
felfedezni az előadásuk kínálta lehetőségeket.

j. M. synge 1871. április 16-án született Dublin rathmines elnevezésű külvárosában, 
jómódú protestáns család ötödik gyermekeként. a vallás megnevezése lényeges, mivel az 
1922-ig brit gyarmati státuszú Írországban a lakosság katolikus többsége képviselte az 
őslakókat, míg a protestáns kisebbség, kevés kivétellel, az angol hódítók, illetve betelepü-
lők leszármazottai voltak. az utóbbiak, az anglo-írek (anglo-irish) társadalmi rétege a 17. 
század második felétől a politikai-gazdasági elitet képezte Írországban. apját synge nem 
ismerte, mert az súlyos himlőfertőzésben igen korán meghalt. az özvegy anya gyerekeit 
szigorú vallásos nevelésben részesítette, melyet vélhetően az is motivált, hogy az írorszá-
gi reformok és az önirányítást (home rule) célzó mozgalom közegében az anglo-írek mind 
politikai, mind gazdasági hatalma a 19. század végére meggyengült, s identitásukat, biz-
tonságérzetüket féltve ragaszkodtak hagyományaikhoz. synge azonban már tizenévesen 
olvasta Darwint, ami eltérítette a dogmatikus vallásosságtól, bár sosem vált ateistává. 
leginkább egyfajta panteisztikus hit jellemezte; gyenge egészsége miatt jórészt magán-
úton tanult, a tanulásnál azonban jobban szeretett a Dublintól délre fekvő Wicklow megye 
csendes tájain, a természetben bolyongani, figyelni az állatok, növények életét.

egyetemi tanulmányait synge a trinity college-ban végezte, ahol sikeres vizsgát tett 
ír és héber nyelvekből, miközben zeneórákat is vett. Hegedűn játszott és zenei pályára 

1 john Millington synge: Drámák, ford. göncz árpád és ungvári tamás, Budapest, európa, 1986.
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készült, első külföldi útja 1893-ban németországba vezetett, kedvenc zeneszerzőinek ha-
zájába. Kétségkívül érdekelte a német irodalom és filozófia is, nagyra értékelte goethét és 
schopenhauert; tökéletesítette némettudását, és ibsen néhány drámáját német fordításban 
olvasta először.2 1895 és 1902 között synge többször hosszú időszakokat töltött párizsban, 
ahol a sorbonne-on elsősorban a kelta mitológiáról szóló előadásokat látogatott, és tájéko-
zódott az őt körülvevő színes és gazdag szellemi világról. vonzani kezdte a színház, első-
sorban racine és Molière művei ragadták meg. párizsban végleg döntött arról, hogy nem 
zenész akar lenni, hanem az irodalom az igazi hivatása, és versek, kritikák, rövidebb pró-
zai művek írásába fogott. 1896 decemberében itt ismerkedett meg honfitársával, a szintén 
protestáns családból származó William Butler yeatscel (1865–1939; nobel-díj: 1923). tőle 
kapta synge azt a tanácsot, hogy az írek hagyományait leginkább az Írország nyugati 
partjainál fekvő aran-szigeteken tanulmányozhatja, és írhat az ottani, ősi pogánykori em-
lékeket is őrző kulturális világról, melyet még nem fedeztek fel az irodalom számára.3  
a szigeteket synge 1898 és 1902 között ötször kereste fel, alkalmanként hetekre vagy hó-
napokra. részt vett az egyszerű halászemberek és családjuk mindennapi tevékenységei-
ben, s a tőlük hallott anekdotákat és történeteket beleszőtte a szigetlakók életmódjáról, 
szokásairól és hagyományairól írott, személyes élményeket is tartalmazó, naplószerű úti-
könyvébe, amely a The Aran Islands (az aran-szigetek) címmel jelent meg 1907-ben. az 
ebben közölt történetekből számos a később születő drámák kiindulópontjául szolgált. 

a 20. század első éveitől a színház vált synge életének meghatározó terévé. yeats, aki az 
antikoloniális szellemű kulturális nacionalizmus vezéralakja volt, megszervezte, hogy 
synge ellátogasson a protestáns földbirtokos lady augusta gregory (1852–1932) galway 
megyei rezidenciájába, ahol egy ír színház alapítását célzó terveikbe synge-et is beavatták. 
Megalakult az irish literary theatre (Ír irodalmi színház), majd az irish national theatre 
society (Ír nemzeti színházi társaság), s az utóbbiból nőtt ki az abbey theatre, amely 1904-
es kapunyitása óta az ír nemzeti színházként ismert. yeats, gregory és synge együtt voltak 
a színház első igazgatói. egyáltalán nem volt könnyű dolguk, főként az első években, hi-
szen annak, amire vállalkoztak, vagyis hogy politikai befolyástól mentes, színvonalasan 
művészi, nemzetközi hatásokat is befogadó hazai drámaírást és színjátszást teremtsenek, 
nem voltak az országban hagyományai. yeats egyik verse azokból az időkből a nehézségek-
re reflektálva írja: „Ötvenféleképp játszott darabok, / színházigazgatás, ó, végtelen / Harc 
gazok s hülyék ellen, borzalom”.4 a „harc” kifejezés alighanem a synge Bajnokának premi-
erje és első előadásai (1907. január) által kiváltott vehemens reakciók kezelésének nehézsé-
geire utal. Mindezek közepette synge drámákat írt, előadásokat rendezett (például a 
Bajnokot), nemritkán pedig a színházon belüli nézeteltéréseket próbálta elsimítani, jóllehet 
gyakran betegeskedett. végül 1909. március 24-én érte a halál a limfóma (Hodgkin’s disease) 
néven diagnosztizált rákos megbetegedése miatt, amely áttéteket is képzett. 

néhány kidolgozatlanul maradt cselekményvázlat után synge megírta első színpadra 
képzelt, még elég zsenge művét, a When the Moon Has Set (Mikor lement a hold, 1901–
1903) címmel, melynek több változata maradt fenn. synge egyetlen önéletrajzi fogantatá-
sú drámája ez, s éppen emiatt nem tetszett yeatsnek és gregorynak, így évtizedekig nem 
is mutatták be. a synge iránt megnőtt kritikai érdeklődés vezetett oda az utóbbi években, 
hogy született belőle néhány előadás. a cselekmény egy anglo-ír rezidenciában játszódik; 
a ház ura meghalt, s megérkezik párizsból unokaöccse, colm, az egyetlen örökös. itt talál-
kozik nagybátyja ápolójával, eileennal, aki egy apácarendben szolgáló távoli rokon. 

2 William j. Mccormack: Fool of the Family: A Life of J. M. Synge, london, Weidenfeld and nicolson, 
2000, 111–113., 203.

3 W. B. yeats: The Autobiography [1916], new york, collier Books, 1965, 384.
4 W. B. yeats: Megigézett a nehéz küzdelem (the fascination of What’s Difficult), ford. garai gábor, 

in: ferencz győző vál. és szerk.: William Butler Yeats versei, Budapest, európa Kiadó, 2000, 72. 
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Mindketten fiatalok, a dráma sejteti, hogy régebbről ismerik egymást és vonzódnak egy-
máshoz. synge drámai zsengéje romantikus, sőt vadromantikus hatásokat mutat: szere-
peltet egy őrülten kóborló asszonyt is, aki valaha a halott nagybácsi menyasszonya volt, 
de az esküvő előtt szakított a férfival vallási különbségük miatt. az asszony hagymázas 
monológja hallatán, s colmnak a természet erejére utaló, költői képekkel teli udvarlása 
hatására eileen leteszi apáca-öltözetét és felölti az őrült asszony egykori zöld selyem 
menyasszonyi ruháját, majd a pogány kort idéző, panteisztikus szellemű esküvőt rendez-
ve egybekelnek. ellentétben azzal, hogy amikor synge első szerelmét feleségül kérte, ko-
sarat kapott, amiért nem vallásos ember. a későbbi synge-drámák szempontjából a leg-
fontosabb elem ebben a zsengében a dogmatikus vallás kritikája, amely útjában áll a 
természetes érzelmi igények kibontakozásának és így tragédiákhoz vezethet. 

a hat további, a synge-kánont alkotó drámára nem jellemzők a romantika toposzai, 
még a természetre való utalások, természeti képek vonatkozásában sem. Mindegyik vidé-
ki környezetben játszódik, a színpadkép elemei valósághűek, a művek komplex ábrázo-
lásmódja azonban túlmutat a hagyományosan értelmezett realizmuson. christopher 
collins, az író egyik újabb monográfusa állítja, hogy jegyzetfüzeteinek tanúsága szerint a 
filozófiai művekben is elmélyedő synge Herbert spencertől vette át az „átlényegített rea-
lizmus” (transfigured realism) fogalmát. ezt azután dramaturgiai stratégiája részeként 
alkalmazta az általában egyedülinek tekintett és rögzített valóságkép megkérdőjelezésé-
re, gyakran burkolt parodizálására, a gyarmati társadalom felszín alatti feszültségeinek 
kivetítésére és új alternatívák lehetőségének felvetésére.5 

synge A völgy árnyéka (The Shadow of the Glen) című egyfelvonásossal debütált a dubli-
ni Ír nemzeti színházi társaság szervezésében, 1903-ban. cselekménye egy wicklow-i 
tanyaházban játszódik, főszereplője egy fiatalasszony, nora, akinek neve ibsen 1879-es 
Babaházának hősnőjét idézi fel. synge nagyra becsülte a norvég drámaírót, de nem másol-
ta az általa kínált modellt. az ír nora már a darab elején kinyilvánítja lázadását, s abban 
is eltér elődjétől, hogy nem ő maga dönt távozásáról a férj házából, hanem az öreg férj 
mutat ajtót neki, miután magát halottnak tettetve kifigyelte, miként viselkedik fiatal fele-
sége más férfiakkal. végül nora a csavargó nevű szereplővel hagyja el a házat. az utóbbi 
költői szavakkal ecseteli, milyen csodálatos a természetben élni, nora viszont elsősorban 
azért választja ezt a lehetőséget, mert nem tehet mást: „hideg az éjszaka, mert szabad ég 
alatt hálok; de akkor is szépen beszélsz, idegen, és veled tartok”.6 a 19. századi költészet-
ben, irodalomban és a drámaírói reneszánsz keretében létrejött színpadi művekben a 
gyarmatosított és kifosztott Írországot gyakran szimbolizálta vagy testesítette meg nő-
alak. ebben a paradigmában elemezve synge norája újat nyújt azzal, hogy kétszeresen 
elnyomottnak mutatja az ír nőt, aki ugyan „kiszabadul” férje patriarchális uralma alól, de 
a házon kívül, a természetben sem válhat autonóm szubjektummá, hiszen szüksége van a 
csavargó pártfogására és útmutatására. a premier közönségének számos tagja (elsősor-
ban a szélsőséges nacionalisták) nemtetszéssel fogadta a darabot, amelynek szerintük az 
a fő bűne, hogy erkölcstelennek láttat egy ír asszonyt. szerencsére akadt olyan néző is, aki 
üdvözölte synge merész témakezelését, például john Butler yeats, a költő apja úgy véle-
kedett, hogy A völgy árnyéka éppenséggel a szerelem nélküli ír házasság mindenki által 
ismert, bár elhallgatott intézményét veszi célba.7 az említett 1925-ös első előadása után 
nálunk az országút társulat tolmácsolásában láthatták a nézők ezt a drámát, 2011-ben.

synge következő egyfelvonásosát, a Szirti lovasokat szintén az Ír nemzeti színházi 
társaság mutatta be, 1904-ben. egyedisége az életműben, hogy műfaja tragédia, s az 

5 christopher collins: Theatre and Residual Culture: J. M. Synge and Pre-Christian Ireland, london, 
palgrave Macmillan, 2016, 120–122.

6 j. M. synge: a völgy árnyéka, ford. göncz árpád, in: Drámák, i. k., 37. 
7 Declan Kiberd: Synge and the Irish Language, 2nd ed., london, Macmillan, 1993 [1979],174. 



706

egyetlen drámája, amelynek erősen koncentrált cselekményét az író az aran-szigetekre 
helyezte. a szcenika az egyszerű halászcsaládok mindennapjaihoz tartozó tárgyakat zsú-
fol be egy kis térbe, s a megjelenített élethelyzetek szintén erősen behatároltak. Maurya, a 
főszereplő férje, apósa és egy kivétellel fiai már a tengerbe vesztek a viharok által veszé-
lyeztetett tengeri utakon. az anya könyörgése ellenére az utolsó élő fiú, Bartley is elindul 
a part felé, hogy áthajózzon a túlparton fekvő galwaybe, ahol két lováért remél jó pénzt 
kapni. utánaeredő anyjának a keresztútnál szörnyű látványban van része: Bartley a vörös 
kanca hátán lovagol, mögötte pedig a nemrég messze északon vízbe fúlt, temetetlen báty-
ja, Michael a szürke póni hátán. Maurya ezt baljós előjelnek tekinti, majd otthon két lányá-
nak leír egy múltbeli jelenetet, amikor a szokásoknak megfelelően a tengervíztől csöpögő 
vitorlába csavarva hozták haza egyik fiát. története hirtelen megelevenedik a jelenben: 
öregasszonyok tűnnek elő, majd férfiak hozzák be Bartley vitorlába csavart holttestét; a 
fiút a szürke póni (melyen Maurya látomásában a halott Michael lovagolt) a tengerbe 
lökte. az asszonyok siratóéneket kántálnak, a dráma pedig Maurya imájával és a fátum 
elkerülhetetlenségéről szóló szavaival zárul: „a mindenható Úristen könyörüljön Bartley 
lelkén és Michael lelkén, sheamus és patch lelkén, stephen és shawn lelkén […] Bartleynak 
gyalult deszkából jó koporsója és mély sírja lesz. Kívánhat-e többet az ember? nincs, aki 
örökké élne, s ebbe bele kell nyugodnunk.”8 a Szirti lovasok tetőpontja a halottsiratás, 
amely a pogány időkből élt tovább egészen a modern korig a nyugat-írországi népi kultú-
rában. ez a drámaisággal telített esemény színház a színházban jelleget ölt, mivel nézői, 
hallgatói vannak a színpadon is, ugyanakkor „az időtlenség és ciklikus visszatérés effek-
tusainak” a jelenbe való betörését mutatja,9 s kettős temporalitást hoz létre. 

synge következő műve, A szentek kútja (The Well of the Saints, 1905) háromfelvonásos 
dráma, melynek cselekménye Kelet-Írországban játszódik valamikor a múltban, a törté-
net időtlenségére utalva. főszereplői Martin és Mary Doul, egy ágrólszakadt külsejű, vak 
és öregedő házaspár, akik koldulásból és mocsári káka hántolásából tartják fenn magukat. 
vidékükre érkezik csodatévő vizet hozva a szent, s előbb Martint viszi be a templomba, 
majd Maryt, hogy kigyógyítsa őket a vakságból. a végre látó házaspárt azonban nagy 
csalódás éri, mert döbbenten látják, mennyire csúnya a másik. látásuk visszanyerése azt 
is jelenti, hogy be kell tagozódniuk a falu társadalmába, s dolgozniuk a megélhetésért. 
Martin a kovács szolgálatába szegődik, ám éhbérért sok és nehéz munkát kell végeznie, s 
ráadásul a kovács kacér menyasszonya, Molly is megalázza, amikor költői szavakkal ud-
varolni próbál neki. Doulék mindketten újra megvakulnak, s megbékülnek egymással.  
a szent útja ismét a faluba vezet, hogy most már végleg meggyógyítsa a két öreget, de 
azok inkább vakok maradnak, nem akarnak a látók érzéketlen és kegyetlen világához 
tartozni, hiszen képzeletükben mindenfajta szépség megjelenik. a függetlenségüket védő 
engedetlenségükért a szent és a kovács vezette faluközösség száműzi őket. Miközben ki-
felé botorkálnak, a kovács azt jósolja, nem fognak messze jutni, a patakba vagy a mocsár-
ba fulladnak majd. a többiek a templom felé indulnak, ahol a szent a kovácsot és Mollyt 
fogja összeadni. számos kritikus ezt tartja synge legfilozofikusabb művének, amely a lá-
tás, vakság, belső látás és felfogás egymáshoz való viszonyát kutatja az egyéni szabadság 
határainak kérdései mellett. Modellje egy középkori francia groteszk vígjáték volt, de pár-
huzamba állítható Maurice Maeterlinck Vakok (Les Aveugles, 1891) című drámájával is, hi-
szen mindkét szövegben metaforikus jelentésű a vakság állapota. Bár dublini bemutatója 
nem aratott sikert, mégis A szentek kútja az a synge-dráma, amelyet először fordítottak 
idegen nyelvre, németre, s egyúttal a csehek és az amerikaiak is érdeklődni kezdtek az író 
művei iránt. nálunk viszonylag sokszor került színpadra, s ezen a téren csak a Bajnok 

8 j. M. synge: szirti lovasok, ford.: göncz árpád, in: Drámák, i. k., 19.
9 anthony roche: The Irish Dramatic Revival 1899–1939, london, Bloomsbury, 2015, 58. „the stage 

effect of timelessness and cyclical recurrence”. 
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előzi meg. többek között bemutatta a győri Kisfaludy színház (1987), az ódry színpad 
(1994) és a pécsi nemzeti színház (2003). 

A kolompár lakodalma (The Tinker’s Wedding, 1907) erősen kapcsolódik az előbbi drámá-
hoz, mivel itt is a vallás embere az, mégpedig egy katolikus pap, aki önös érdekből útját 
állja mások egyszerű kívánságának. ellentétben A szentek kútjával ez a két felvonásból álló 
darab tisztán komédia, a másik sötétebb tónusai nélkül. Mivel kapzsinak és érzéketlennek 
ábrázol egy papot, a nacionalista ideológia és a katolicizmus összefonódottsága miatt az 
abbey színház jobbnak látta ezt a darabot nem bemutatni. a pap mellett a három másik 
szereplő az ír társadalom perifériáján nomád életmódot folytató, vándorló üstfoltozók 
(travellers, tinkers) népcsoportjához tartozik, akik a nem integrálódott európai cigányság-
gal mutatnak hasonlóságot. jellemzően synge ebben a műben is erőteljesen megformált, 
egyénített nőalakokat szerepeltet. a fiatal női karakter, sarah casey azt szeretné, hogy 
élettársával, Michael Byrne-nel tisztes házasságra lépjenek, s ehhez a paptól vár segítsé-
get. az utóbbi azonban egy fontot kér a szolgálatért, s mivel a kolompároknak csak fél 
aranyuk van, azt akarja, hogy egy szépen megmunkált kannát is kapjon, s akkor másnap 
összeesketi őket. elkészül a kanna, sarah becsomagolja, ám míg a fiatalok nincsenek a 
közelben, Mary Byrne, Michael anyja a kanna helyére üres palackokat tesz, a kannát pedig 
a kocsmában elcseréli italért. Másnap minden kiderül; esketés helyett a pap bírósággal 
fenyegeti a nomádokat, ha nem tágulnak, ők azonban elbánnak vele, a fejére kötnek egy 
zsákdarabot, s meg kell esküdnie arra, hogy nem tesz ellenük. ez a vaskos helyzetkomi-
kummal teli jelenet a kolompárok „lakodalma”, azaz időleges karneváli diadalmaskodá-
suk a kapzsi és iszákos pap felett, ám mindnyájan tudják, hogy gyorsan el kell hagyniuk 
a helyet. a vígjáték éles fényt vet a gyarmati ír valóság ellentmondásaira és a sztereotípiák 
alapján ítélkező, kirekesztő tendenciákra, melyeket belső gyarmatosításként lehet értel-
mezni. 1909 novemberében, synge halála után volt a darab premierje londonban. 
Magyarországon éppen száz év múlva, 2009-ben került színpadra, a szombathelyi ferrum 
társulat vállalkozásában.

 A nyugati világ bajnoka háromfelvonásos dráma, amely az ír történetmondás évszáza-
dos hagyományaira épít. történetmondója, christy Mahon egy nyugat-írországi (Mayo 
megyei) falu kocsmájában bukkan fel, hosszú vándorlás után. azért kellett sebtében el-
hagynia szülőfaluját, mert krumpliásás közben fejbe vágta a neki parancsolgató apját, 
aki rögtön szörnyethalt. legalábbis ezt adja elő az idegen helyen, s az egyre jobban cifrá-
zott mese olyannyira megtetszik christy új közönségének, hogy a falusi lányok eláraszt-
ják ajándékokkal, benevezik a környéken rendezett hagyományos sporteseményekre, 
ahol mindenben elsőként végez. a kocsmáros lánya, pegeen Mike beleszeret, és a kedvé-
ért kiadja az útját apja által választott jegyesének, a gazdag farmer shawn Keogh-nak, 
ugyanakkor egy fiatal özvegyasszony, Quinné is magáénak szeretné a fiút mint társat. 
christy örömmel nézegeti magát a kocsmában talált tükörben: „Mindig tudtam, hogy 
csinos legény vagyok, pedig a mi tükrünk otthon az arkangyalt is kancsalnak mutatta”.10 
történetmondói sikere és a sok elismerés odavezet, hogy másként látja magát, mint ko-
rábban, önbizalma megnő és képes identitását megújítani. Dicsősége pegeen és a falusiak 
szemében azonban az ellenkezőjébe fordul, amikor színre lép a „megölt” apa, s kiderül, 
hogy christy nem mondott igazat, nem győzte le elnyomóját, és így csupán szájhős. 
elüldözik, ám christy ekkorra már ténylegesen megváltozott, olyan magabiztos legény 
lett belőle, akin többé nem uralkodhat az apja, hanem együtt vágnak neki, hogy a Mayo-
beliek butaságáról meséljenek történeteket más helyszíneken. a kocsmáros és a többiek 
örülnek, hogy megszabadultak a betolakodótól, egyedül pegeen ismeri fel és siratja vesz-
teségét. 

10 j. M. synge: a nyugati világ bajnoka, ford.: ungvári tamás, in: ungvári tamás (szerk.): XX. 
századi angol drámák, Budapest, európa, 1985, 534.
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ezt a tragikomédiát 1907-ben mutatták be először az abbey színházban. fogadtatása 
előre láthatóan botrányosnak bizonyult, mert különösen a szélsőséges nacionalisták szá-
mára elfogadhatatlan volt az általuk ősi hagyományokat őrzőként tisztelt vidéki ír élet 
olyan árnyoldalainak bemutatása, mint az alkoholizmus, a szűklátókörűség és az erőszak. 
a nézői bekiabálásokban többször elhangzott, hogy „a nyugat nem ilyen” („that’s not the 
West”), amivel vitatták az ábrázolás valósághűségét, azaz a mű autentikusságát, amely az 
irodalmi megújulási mozgalommal kapcsolatban általában is központi kérdés volt. 
sokakat irritált továbbá synge drámájának sajátos nyelvezete, a stilizált hiberno-angol (az 
Írországban beszélt angol) és a gyakori blaszfém kifejezések használata, ellenpontozva az 
időnként felszínre törő költőiséggel. a korabeli szemellenzős, többségükben a dogmati-
kus valláserkölcsön nevelkedett nézők azt is sértőnek találták, hogy christy egyik utalása 
bizonyos női alsóneműre és viselőire vonatkozik, amely szerintük az ír lányok és asszo-
nyok feddhetetlenségére vetett árnyat. idővel azonban alábbhagytak az ilyen hangok, és 
a mű, a többi synge-drámával együtt, olyan befogadókra és elemzőkre talált, akik megér-
tették, hogy a valóságot éppen a különböző regiszterek és nem realista eszközök vegyíté-
sével teremtett, „átlényegített realizmus” mutatja be autentikusan, sokféle jelentésárnya-
latot hozva létre. a Bajnok ma az iskolai tananyag és az általános műveltség része 
Írországban, a gyarmatosítás okozta torzulásokról és az abból való kitörési lehetőségről 
egyaránt szól közönségéhez. 

synge utolsó drámája, a Deirdre, a bánat leánya (Deirdre of the Sorrows, 1910) egy híres 
kelta mítosz modern újraírását nyújtja tragikus formában. Bár a halálos ágyán is dolgozott 
rajta, az író nem tudta a művet befejezni, ezért lady gregory igazította véglegesre a szöve-
get. az ősi kelta mítoszok között a Deirdre-történet az ulsteri mondakör (ulster cycle) nevű 
saga-gyűjteményhez tartozik, s synge kortársai közül yeats is feldolgozta. alaptörténete az, 
hogy ulster nagykirálya, conchobar udvarában a főbárdnak kislánya születik, aki a Deirdre 
(írül riasztást jelent) nevet kapja, s cathbad, a druida megjósolja róla, hogy király veszi majd 
feleségül, de ez uisnech fiainak vesztét és ulster pusztulását hozza magával. conchobar 
elrejtve nevelteti a lányt, hogy a jóslat beteljesülését megakadályozza, és mikor eljön az 
ideje, ő vehesse feleségül. a felserdült Deirdre azonban az erdőben meglátja uisnech három 
vadászó fiát, conchobar unokaöccseit, beleszeret a daliás noíse-ba, s megszöknek skócia 
földjére. Évek múltán az időközben megöregedett conchobar értük küldött embere a fiata-
lokat hazatérésre bírja, ám a nagykirály csalárdnak bizonyul, és megöleti uisnech három 
fiát. a jóslat tehát beteljesül, Deirdre conchobar foglya lesz, de elvesztett szerelmét gyászol-
va önkezével vet véget életének.11 synge ír szövegekből, s nem angol fordításokból dolgo-
zott; megőrizte az eredeti fordulatait, viszont szimbólumokkal, egy groteszk alak beépítésé-
vel és természeti képekkel dúsította a dráma szövetét és lélektanilag motiválta a szereplők 
tetteit. nála egyértelműen Deirdre a cselekmény mozgatóereje.

Különösen Írországban és az egyesült államokban, de másutt is, a synge-kritika szin-
te virágkorát éli. Hogy csak a két legújabb monográfiát említsem: 2020-ban jelent meg a 
cambridge university pressnél a Performance, Modernity and the Plays of J. M. Synge, me-
lyet Hélène lecossois francia kutató jegyez, 2021-ben pedig seán Hewitt ír szerző adta ki 
a J. M. Synge: Nature, Politics, Modernism című könyvet az oxford university pressnél.12 ez 
a jelentős kritikai fellendülés alighanem összefügg azzal, hogy mostanában a modernség 
újradefiniálása, újraértékelése számos irodalom- és színháztörténészt foglalkoztat. synge 
ebből a szempontból centrális szerző, aki az ír antikoloniális törekvések közegében, a kul-
turális nacionalizmus talajáról indulva yeats és joyce modernségével rokon, de mégis na-

11 james MacKillop: Kelta mítoszok és legendák, ford. szieberth ádám, Budapest, general, 2005, 125–
126. 

12 Magyarországon e sorok szerzője csatlakozott ehhez a körhöz: John Millington Synge: Az ír 
modernség drámaírója, pécs, Kronosz Kiadó, 2021.
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gyon egyedi alkotásokkal gazdagította a színházművészetet. Műveinek modernista jegyei 
a nyelvi kifejezésmódokkal való kísérletezés, a temporális rétegek és a stiláris regiszterek 
keveredése, a műfaji instabilitás és elcsúszások, az intertextualitás, továbbá a művészfigu-
ráin (a Völgy csavargója, Martin Doul A szentekben, christy Mahon) keresztül megvalósu-
ló önirónia terén figyelhetők meg. sokatmondó tény, hogy samuel Beckett egyedül synge-
ről mondta azt, hogy hatással volt rá.13 a mai ír drámaírók között a nálunk szintén ismert 
Brian friel, Marina carr, Martin McDonagh és conor Mcpherson műveiben találunk rezo-
nanciákat synge műveivel. 

az új évezredbeli synge-előadásokból kiemelkedik a nyugat-írországi Druid társulat 
Druidsynge nevű sorozata, amely garry Hynes rendezésében 2005–2006 folyamán az író 
összes színpadi művét bemutatta. 2007-ben, a Bajnok bemutatójának centenáriumi évében 
a Bisi adigun nigériai színész és író által Dublinban alapított arambe társulat adta elő a 
darab aktuális töltetű adaptációját. ebben christy Mahon a yoruba törzshöz tartozó nigé-
riai menekültté alakult át, és a rendezés az interkulturális színház érdekes példáját nyúj-
totta.14 számomra az utóbbi évek magyar nyelvű Bajnok-előadásait nézve a szintén 2007-
es, sepsiszentgyörgyi tamási áron színházé volt igazán meggyőző, amelyben Bocsárdi 
lászló rendező a stilizálás különféle módjaival és árnyalataival érzékeltette a dráma 
performativitását és stiláris sokrétűségét. Mivel tavaly is volt nálunk synge-felújítás, re-
mélhetőleg nem szakad meg a lánc, és a múlt század elején fogant darabjainak tematikáját 
és eszköztárát újrafogalmazó előadások révén az ír szerző továbbra is kortársunk marad. 

13 james Knowlson: Damned to Fame: The Life of Samuel Beckett, london, Bloomsbury, 1996, 56–57. 
14 Bisi adigun: re-writing synge’s Playboy – christy’s Metamorphosis, a Hundred years on, in: 

patrick lonergan (ed.): Synge and His Influences: Centenary Essays from the Synge Summer School, 
Dublin, carysfort press, 2011, 266–267. 


