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WILLIAM BUTLER YEATS

SYNGE HALÁLA 
MESTERHÁZI MÁRTON

Bevezető	
A	Yeats	 által	 érintett	 események	 teljes	 hátterét	 képtelenség	 volna	

megadni.	Némely	kulcsfontosságú	mozzanat	viszont	említést	érdemel.	

A halott: John Millington Synge 
(1871–1909) 
Az	1904-ben	megalakult	Ír	Nemzeti	Színháznak,	az	Abbey-nek	Lady	

Gregory	és	Yeats	mellett	Synge	is	hamarosan	társigazgatója	lett.	Képes-
ségeinek,	 tehetségének,	erejének	teljében	lévő,	szilárdan	kialakult	sze-
mélyiségként.	

A völgy árnyéka:	Baljós	előjelek	után	a	közönség	és	a	kritika	kelletlenül,	
csaknem	botrányt	kiváltó	ellenszenvvel	fogadta	az	1903.	október	8-i	bemu-
tatót.	A	társulat	két	vezető	színésze	kilépett;	Maud	Gonne	(Yeats	remény-
telen	szerelme,	aki	rajongott	a	színpadias	gesztusokért)	az	előadás	közepén	
több	párthívével	távozott.	Griffith	(az	új	ír	önazonossági	mozgalom,	a	Sinn	
Fein	alapítója)	népszerű	lapjában	„az	ír	jellemtől	idegen,	párizsi	frivolitás-
sal,	az	Ír	Nemzeti	Színház	ügyének	megrontásával,	a	világon	legerénye-
sebb	ír	asszonyiság	bemocskolásával”	vádolta	a	szerzőt	és	a	színházat.	A	
többi	nemzeti	érzelmű	lap	kontrázott	hozzá.	A	sajtócsetepatéban	Yeats	is	
odaszúrt	„a	háromféle	tudatlanságnak,	a	gael	propagandista,	a	tudatlanabb	
fajta	pap	és	a	politikus	obskurantizmusának”.	

Az	öreg	Pat	meséje,	melyet	Synge	válaszul	publikáltatni	akart:	„Bezör-
gettem,	az	asszony	kijött,	ajtót	nyitott...	elmondta,	hogy	az	ura	egyszerre	
csak	fogta	magát	és	meghalt	neki;	ő	meg	aznap	éjjel	virrasztja...	pipa	do-
hánnyal,	kupica	pálinkával	kínált.	—	Idegen	–	azt	mondja	–,	félnél-e,	ha	
kettesben	hagynálak	vele?	…	–	Ne	félj,	idegen	–	mondta	a	holt	férj	–,	nem	
haltam	én	meg,	egy	nyavalyát...	Rossz	asszonyt	hoztam	volt	a	házhoz,	ide-
gen,	azért	tettetem	holtnak	magamat:	hogy	rajtakapjam.	—	Azután	elővett	
két	jókora	botot,	amit	addig	dugdosott	volt	a	felesége	elől,	kétoldalt	maga	
mellé	rakta	őket,	és	megint	csak	elfeküdt,	mint	a	holt.”1

A Playboy – A Nyugat kedvence
Soha	még	darabot	ilyen	idegesen	nem	próbált	a	társulat:	az	író	tiltako-

zása	ellenére	vagy	ötven	„durvaságot”	húztak	ki	belőle.	A	szereposztás	
annyiban	változott,	hogy	most	Frank	Fay,	a	társulat	egyik	alapító	tagja	
lépett	ki	(öccse,	William	George	Fay,	Christy	Mahont	játszotta).	De	az	
1907.	január	26-i	bemutató	még	az	aggodalmasokat	is	megdöbbentette.	
A	III.	felvonás	közepén	(amikor	Christy	a	„falka	válogatott	nőszemélyt”	
említi,	akik	„egy	szál	ingben	állnának	sorban”2)	kitört	a	botrány;	más-
nap	úgy	elvadult,	hogy	egy	szó	sem	hallatszott	az	előadásból,	és	Lady	
Gregory	kénytelen	volt	kihívni	a	rendőrséget.	Ami	csak	olaj	volt	a	tűzre:	
harmadnap	már	pofonok	csattogása	kísérte	a	kórusban	üvöltött	 jelsza-
vak,	 a	 hazafias	 dalok	 és	 a	 trombiták	 kakofóniáját.	 (A	Trinity	College	
egyik	részeg	diákját	maga	Synge	pöndörítette	ki	a	színházból.)	Yeats	a	
színpadról	kiáltozta	védő-	és	vádbeszédét	a	hangzavarba.	

Az	Abbey	igazgatósága	állta	a	sarat.	Közölték	a	sajtóval:	a	szokásos	egy	
helyett	két	hétig	tartják	műsoron	a	darabot,	de	az	első	rendben	végighallga-
tott	előadás	után	szívesen	vitáznak	a	közönséggel	a	színház	szabadságáról.	
Erre	nyolc	nappal	a	bemutató	után	került	sor.	A	beteg	író	helyett	is	Yeats	
érvelt	–	amikor	éppen	meghallgatták.	De	az	indulatokat	tagoltabban	meg-
fogalmazó	kritikától	sem	telt	sokkal	több,	mint	vádaskodás,	rágalom.	

1	 Göncz	Árpád	fordítása.
2	 Nádasdy	Ádám	fordítása.
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A tanúságtevő: William Butler Yeats 
(1865–1939)   
Első	verseskötete	(1889)	óta	ismert	költő,	első	bemutatója	(1892)	óta	

az	ír	nemzeti	ügynek	–	az	egyház	ellenséges	bírálatát	kiállt	–	szószóló-
ja;	idősebb	létére	mégis	sok	tekintetben	kialakulatlan	személyiség	az	el-
hunythoz	képest:	botfülű	(Synge	képzett	muzsikus),	kínlódva	tanul	nyel-
veket	 (Synge	perfekt	 ír	és	 francia),	maszturbálva	éli	meg	reménytelen	
szerelmét	(Synge-nek	Molly/Maire	O’Neill	egyértelműen	vállalt	társa),	
tetemes	időt	szentel	különféle	okkult	tanoknak	(Synge	kemény	raciona-
lista)	–	nagy	költői	megújulása	is	még	három-négy	évet	várat	magára.			

Nem	csoda,	hogy	olykor	értetlenül	szemléli	barátja	–	őszintén	szere-
tett	barátja	–	jellemét,	keres	magyarázatokat	életének	dolgaira.	Viszont	
kényes	 ízlése	azonnal	megutáltatja	vele	a	Synge	elleni	 inszinuációkat,	
rágalmakat,	az	életműve	körüli	manipulációkat.	

A	Napló	„forró”	bejegyzéseit	1928-ban	rendbe	szedve	újra	kiadta.	Ér-
zésem	szerint	a	megfontolt,	 jólfésült	 szövegnél	a	kócos,	 friss	 indulatú	
méltóbb	a	figyelemre.		
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WILLIAM BUTLER YEATS 

Naplók
(Válogatás, 1909–1910)

117. 1909. március 23. 
Ma	fölkeresett	Molly	Allgood1,	hogy	hol	leszek	holnap,	mert	Synge	

hívatna,	ha	elég	erősnek	érzi	magát.	„Intézkedni”	akar.	Haldoklik.	Már	
nem	adnak	neki	szilárd	ételt.	Bezárjuk	az	Abbeyt,	vagy	működjék,	amíg	
ő	életben	van?	Szegény	Molly,	teszi	a	dolgát,	mint	mindig,	talán	így	a	
legjobb.	Synge	közelgő	halála	most	kevésbé	bánt,	mint	akkor,	amikor	
beteg	lett.	Hozzászoktam	a	gondolathoz,	nem	érzem	úgy,	hogy	sajnál-
nom	kéne.	Ő	lassan	kitűnik	az	életből.	Mollyt	sajnálom.	(…)	Az	ember	
nem	érzi	úgy,	hogy	a	halál,	mikor	szembenéz	vele,	rossz	–	úgy	értem,	
rossz	annak,	aki	meghal.	Akkor	az	ember	daimónja	már	hallgat,	amint	
Szókratészé	is,	az	ő	halálakor.	A	halálra	gondolván	a	legkeserűbb	bánat	
akkor	 ér,	mikor	 elgondoljuk:	 „Évszázadok	 jönnek,	 és	 senki	 a	 világon	
soha	többé	nem	szemlélheti	ezt	a	nemességet,	ezt	a	szépséget.”	A	holta-
kat	dicsérvén	sajnáljuk	az	élők	sokaságát?	Alighanem.	

118. március 24. 
Meghalt	Synge.	Kora	reggel	azt	mondta	a	nővérnek:	„Nincs	már	ér-

telme	 hadakozni	 a	 halállal”,	 a	 falnak	 fordult,	 és	meghalt.	Ma	 délután	
bementem	a	Kórházba,	megkérdeztem	a	főnővért,	tudta-e	Synge,	hogy	
haldoklik.	Azt	mondta:	„Talán	már	hetek	óta	tudta,	de	nem	szólt	volna	
róla	senkinek.	Nem	akart	felhajtást.	Ilyen	ember	volt.”	Aztán	érzelemtől	
fűtött	hangon	hozzátette:	„Nagyon	szerettük.”

119. március 28. 
Mr.	 Stephens2	 azt	mondja,	 Synge	 nem	 szenvedett,	 csak	 igen	 nagy	

gyöngeséget	érzett.	Vasárnap	kifaggatta	az	orvost,	és	meggyőződésévé	
vált,	hogy	meg	fog	halni.	Másnap	meg	is	mondta	a	sógorának,	egészen	
derűs	volt,	még	tréfálkozott	is.	Este	beszélt	Mollyval,	arra	kérte,	legyen	
bátor,	 és	 hozzám	utasította,	 hogy	 én	 föltehetőleg	 intézkedem	majd	 az	
írásai	felől.	Aznap	reggel,	mikor	a	haláláról	értesültem,	viharos	szél	fújt,	
kétségkívül	fújt	már	a	halálakor	is.	Lady	Gregory	nyomott	kedéllyel	éb-
redt,	és	bizonyos	volt	benne,	hogy	nagy	baj	közeleg,	de	az	unokáját	fél-
tette	valami	fenyegető	betegségtől.	Lolly	húgom	viszont	reggelinél	azt	
mondta	a	másik	húgomnak:	„Azt	hiszem,	Synge	rendbe	fog	jönni,	mert	
álmomban	egy	viharral	küszködő	gályát	láttam,	amelyik	aztán	sebesen	
átsiklott	a	napfényes,	nyugodt	vízre,	és	hallottam,	ahogy	csikorogva	ki-
fut	a	partra.”	Az	embernek	a	Tír	na	nÓgra3	vivő	utazás	jut	eszébe:	a	lélek	
halál	utáni	utazása	oda,	ahol	a	béke	várja.	

120. 
Átnéztem	a	verseit,	és	újraolvastam	a	21.	oldalon	lévőt:	„Faggattalak:	

ha	megbetegszem,	és	/	Meghalok…4	Bizony	ott	volt	a	„csapat	ökör”	el-
lensége.	A	színháztörténész,	aki	A Nyugat hőse bemutatója	után	minden	
szabályt	megszegve	végigjárta	az	öltözőket,	és	megrótta	a	színészeket,	
amiért	ilyen	„szégyenletes	darabban”	játszottak.	A	színházbarát	építész,	
a	társulat	befolyásos	pártolója,	aki	a	színházban	is,	nyilvánosan	is	Synge	
ellen	uszított.	S	az	ingatag	barátok,	akik	színleg	hittek	benne,	de	ki	nem	
álltak	mellette.	 És	 ott	 volt	 a	 főszerkesztő,	 akinek	 „személyes	 hangú”	
nekrológja	közli,	hogy	Synge	életműve	puszta	ígéret,	s	aki	mégis	dicséri,	
az	„túlzásba	esik”,	márpedig	ő	oly	jól	ismerte	Párizsban	Synge-et	(bár	a	
dátumot	két	év	tévedéssel	adja	meg),	hogy	naponta	órákig	beszélgetett	
a	büszke,	magányos,	baráttalan	emberrel,	aki	csaknem	oly	büszke	volt	

1	 Maire	O’Neill,	színésznő,	Synge	eljegyzett	menyasszonya.
2	 Harry	Stephens,	Synge	Annie	nővérének	férje.
3	 Az	(örök)	Ifjúság	Földje.	
4	 ...a	gyászfátylas	temetést	/	Végigállod-e,	halk	csevelyt,	imát	/	Míg	csúszom	vermembe	

alább-alább.	//	Nem,	mondtad,	mert	ha	egy	csapat	ökör	/	Tülekedne	–	élne!	–	a	friss	
gödör	/	Körül	–	míg	engem	tölgy-deszka	szorít	–	/	Foggal-körömmel	ugranál	nekik.”
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ősi	vérére,	mint	írói	géniuszára.	Ott	volt	a	Sinn Fein5	kolumnistája,	aki-
nek	ádáz	indulata	oly	sok	Synge	elleni	támadás	fűtőanyaga	volt.	Valaki	
idézte	is:		

Hogy	mondjátok	majd	az	imát,	
Hogy	a	rekviemet,	
Ti	rágalmazó,	rút	pofák,	
Görbe	tekintetek,	
Kik	egy	ártatlant	ifjan	így	
A	sírba	löktetek?	

Ám	az	urak	eljöttek,	bár	csak	lelkifurdalásból.	Megnézték	a	darabjait,	
bár	csak	azért,	hogy	utálják	őket,	említették	a	nevét,	bár	csak	azért,	hogy	
rágalmazzák.	A	tehetős	Írország	egy	darabját	sem	nézte	meg,	de	a	nevét	
sem	említette	soha.	Meghívták	akár	egyetlen	kúriába	is	Coole-on6	kívül?	
Vagy	akár	egyetlen	vacsorára?	Nem	egyszer	kívántam	neki	csak	azért	
hosszú	életet,	hogy	élvezhesse	a	bensőséges	társaságát	azon	henye,	elbá-
joló,	kulturált	asszonyoknak,	akiket	Balzac	egy	dedikációjában	a	zseni	
legfőbb	vigaszának	nevezett.	

121. 
Tudott	gyűlölni	is,	íme	a	bizonyság:	
„Átok	
A	szerző	egyik	ellenségének	nővérére,	aki	elítélte	A Nyugat hősét 

Verd,	Uram,	e	zsémbes	némbert,	
Bibircsókkal	bőrét	béleld,	
Görcs	gebessze	mejjét,	máját,	
Görvély	fujtsa	a	gigáját,	
Kapjon	élte	díjaképpen	
Kosztot	Mountjoy	börtönében;	
Ítélj,	Uram,	eszerint,	
És	tisztel	híved,	J.	M.	Synge.”	

A	verset	megmutatván	ragyogó	szemmel	mesélte,	hogy	amióta	meg-
írta,	 a	nő	 férje	berúgott,	 elment	 egy	 szajhával,	összeszedte	a	 szifiliszt,	
és	továbbadta	a	nejének.	Ezt	a	példányt	Lady	Gregorytól	kaptam:	attól	
tartván,	hogy	a	család	megsemmisíti	a	verset,	gyorsan	lemásolta.	Nem	tu-
dom,	miképpen	értesült	Synge	a	férj	és	a	feleség	dolgairól,	de	mindenkor	
igazat	mondott;	tárgyilagos	volt,	és	minden	tekintetben	egyszerű.	

122. 
Párizsban	Synge	egyszer	azt	mondta:	„Egyesítenünk	kellene	magunk-

ban	a	sztoicizmust,	az	aszketizmust	és	az	extázist.	Ezek	közül	kettő	nem	
ritkán	összejön	–	a	három	együtt	soha.	

123. 
Érzésem	szerint	az	sugallta	neki	a	„Faggattalak:	ha	megbetegszem,	

és	Meghalok”	verset,	amit	én	mondtam	neki.	Maurice	Joy7	gyakran	tá-
madta	a	műveit,	bár	elismerte,	hogy	amúgy	zseniális	ember.	Kétségem	
sincs:	azért	támadta,	hogy	a	társaságabeliek	tetszését	megnyerje.	Mikor	
Synge	a	kórházban	a	műtétére	várt,	Joy	is	bent	volt;	meséltem	Synge-
nek,	hogy	valahányszor	az	ő	betegségét	említettem	bárkinek,	az	 illető	
azt	felelte:	„És	milyen	szomorú	Joy	helyzete”;	olyannyira,	hogy	végül	
nem	bírtam	cérnával,	és	kifakadtam:	„remélem,	meg	is	hal”.	Amiért	az-
tán,	mint	valakitől	értesültem,	„szívtelen	figurának”	szidnak	városszerte.	
Megfigyeltem,	hogy	az	emberek	folyton	érdeklődnek	Joy	hogyléte	felől,	
de	Synge	ügyében	alig	kérdezősködik	bárki	 is.	Két-három	héten	belül	
Synge	megírta	ezt	a	verset.	Kétségem	sincs:	az	én	szavaim	indíthatták	el	
benne	„a	bolond	boldogul”	gondolatot;	annál	is	inkább,	mert	megjósol-
tam,	hogy	Joy	biztosan	boldogul.	Synge	látta,	milyen	méregbe	gurulok	a	
dolog	miatt.	Ugyanakkor	várni	műtétre,	mint	Synge,	szerintem	színtiszta	
pimaszság.	

5	 Ír	nacionalista	hetilap,	1906–14.	
6	 Cool:	a	hű	barát,	írótárs	Lady	Augusta	Gregory	kúriája.
7	 Gyönge	költő,	kritikus;	aggastyán-korig	élt.
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124. 
Azt	mondtam	Stephens-nek:	„Színházi	ügyben	kétségkívül	A Nyugat 

kedvence körüli	zavargások	miatt	romlott	meg	az	egészsége.	A	darabja-
inak	még	a	sikeres	előadásaiba	 is	belebetegedett.	Stephens	azt	 felelte:	
„Ó,	nem,	a	Synge-ek	nagyon	erős	fajta.”	Mindazonáltal	úgy	gondolta,	
hogy	Synge	végét	nagyon	is	siettette	anyjának	pár	héttel	korábbi	halála;	
a	Synge-féle	férfiak	a	megszokásban	gyökerező	érzelmeket	igen	erősen	
megszenvedik.	(…)	Sodródó,	csöndes	ember	volt,	rejtett	szenvedéllyel	
teli,	és	testi	gyöngesége	csak	kiemelte	ezt	a	benyomást.	Azt	hiszem,	a	
vad	szigeteket	azért	szerette,	mert	a	szigetlakók	vadsága	megtestesítette	
titkos	álmait.	Ereje	erkölcsi	és	képzeleti	volt,	és	nem	az	akarat	paran-
csa	szerint	működött.	Borzalmasan	megrázták	A Nyugat kedvence körüli	
zavargások,	a	bemutatón	egészen	összezavarodott,	izgalmában	azt	sem	
tudta,	mihez	kapjon,	de	írói	munkájára	mindez	semmiképpen	nem	hatott.	
A	bajok	múltán	sem	dacos	túlzásba,	sem	félénk	megalkuvásba	nem	esett;	
mintha	mi	 sem	 történt	 volna,	 tovább	dolgozott	 a	 tervei	 szerint:	 a	Ko-
lompárt	még	népszerűtlenebb	formában	írta	újra,	míg	viszont	Deirdre-
éje	szép	és	megbékélt.	A	jellemében	volt	az	ereje,	nem	az	akaratában;	a	
balszerencse	megrendítette	testi	természetét,	de	intellektusát	és	morális	
természetét	érintetlenül	hagyta.	

125. 
A Kedvenc-zavargások	 éjszakáján	 azt	 mondta	 nekem:	 „Ez	 és	 ez”	

és	megnevezte	egyik	barátját,	egy	fiatal	szakorvost,	mesélte:	„Minden	
erőmre	szükségem	volt,	hogy	ne	ugorjak	fel	egy	zsöllye-székre,	és	ne	
mutogassak	ujjal	a	földszinten	üvöltöző	férfiak	közül	azokra,	akiket	kü-
lönféle	nemi	betegségekkel	kezelek.”	

126. 
Az	ír	hetilapok	rövid	és	többnyire	kelletlen	hírben	nyugtázzák	Synge	

halálát.	Volt	egy	obskurus	Gael	Ligás	nótafa,	a	Kedvenc elleni	tüntetések	
vezéralakja,	aki	ugyanaznap	halt	meg.	A	Sinn Fein egy	cikkben	emléke-
zik	meg	a	két	elhunytról,	s	a	terjedelem	háromnegyedét	az	ordítozónak	
szenteli.	Synge-nek	pusztán	viszolygó	mondatok	jutnak	–	mint	várni	le-
hetett.	

127. 
Molly	meséli,	hogy	Synge,	mielőtt	befeküdt	az	Elpis-kórházba,	meg-

látogatta	 Stephen	MacKennát8	 és	 feleségét,	 és	 azzal	 búcsúzott,	 hogy	
„Engem	többet	nem	láttok”.	Több	verse	jóval	régebben	íródott,	de	a	kö-
zelmúltban	dolgozott	mindegyiken.	

128. 
Dicsőítések 
I.	Rendíthetetlen	lélek	volt,	akiben	örök	a	Harag	napja,	örök	a	harsona	

és	a	végítélet.
II.	Nem	szólt	férfiakhoz	és	nőkhöz,	hogy	kisebb	írók	módjára	ítéletet	

kérjen	tőlük;	hanem	az	ítélet	részének	ismervén	magát,	hallgatott.
III.	Az	élőket	szánjuk,	nem	az	olyan	halottat,	mint	ő.	Mert	szenvedő	

testéből	ő	felszállt	a	hősiesség	forrásaihoz.	Mi	pedig	szomjazunk	a	múló	
időben.

IV.	Nem	 szorult	 rá	 együttérzésünkre,	 ezért	mindenki,	 de	mindenki	
elől	titkolta	gyorsan	közelgő	halálának	tudását,	és	mindvégig	derűs	ma-
radt,	pár	órával	halála	előtt	még	tréfálkozott	is.	Mintha	mi	és	a	dolgaink	
távoztunk	volna	el	őtőle,	nem	pedig	ő	mitőlünk.

129. 
Ócsárlások (április 2.) 
A	zseniális	ember	önzése	élt	benne,	melyet	Nietzsche	a	várandós	asz-

szony	önzéséhez	hasonlít.	Sem	én,	sem	Lady	Gregory	nem	kaptunk	tőle	
egyetlen	szó	méltatást,	sem	bármiféle	köszönetet,	amiért	az	ő	dolgában	
fáradtunk.	A	Hyacinth Halvey bemutatója	után,	amint	a	darab	véget	ért,	
Lady	Gregory	rögtön	hazament,	nem	várta	meg	a	baráti	gratulációkat,	
hogy	 megvacsoráztassa	 Synge-et	 (aki	 sohasem	 volt	 jó	 erőben,	 szinte	

8	 Klasszika-filológus,	Synge	és	Yeats	barátja.
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mindig	 betegeskedett).	 Ő	 a	 parádésan	 sikeres	Hyacinthra	 csak	 annyit	
mondott:	„Azt	hittem,	jobban	fog	tetszeni.”	Az	élet	szinte	minden	dol-
gában	elbájolóan	szerény	modora	azt	takarta,	hogy	tökéletesen	elmerül	a	
maga	álmaiban.	Soha	nem	hallottam,	hogy	dicsért	volna	bárki	élő	vagy	
holt	írót,	hacsak	nem	valamely	ófrancia	bohózatszerzőt.	Semmi	nem	lé-
tezett	számára,	csak	a	saját	gondolatvilága.	Melynek	fennhangon	soha	
nem	követelt	figyelmet,	soha	nem	hangoztatott	olyan	elbizakodottságo-
kat,	amilyeneket	én	mérgemben	túlontúl	is	gyakran,	de	az	ember	tudta,	
hogy	semmi	másnak	nem	tulajdonít	értéket.	Nagyon	is	bízott	önmagá-
ban,	tehát	soha	nem	erőltette,	hogy	érvényesüljön.	George	Moore-nak9 
mondtam	egyszer:	„Synge	mindig	fölényben	van,	mert	nekünk	adódnak	
rövid,	de	rémes	pillanataink,	mikor	beismerjük,	hogy	más	írók	is	létez-
nek.	Neki	 ilyen	pillanata	soha	nem	adódik.”	Nem	hiszem,	hogy	utálta	
volna	a	többi	írót:	nem	léteztek	számára.	Nem	tekinthettük	önhitt	egois-
tának,	túlságosan	együttérző	volt	az	élet	mindennapos	dolgaiban,	és	túl-
ságosan	egyszerű.	De	a	művészetben	csak	a	maga	nyelvét	ismerte.	

130. 
Gyakran	irigyeltem	az	elmélyülésre	való	képességét,	amint	Verlaine-

től	a	bűneit.	Lemondhat-e	a	zseni	bármiféle	bűn	vagy	fogyatkozás	nélkül	
ily	teljességgel	a	világról,	mert	másképp	nem	fejezheti	ki	igazán	önma-
gát?	Te	boldog	voltál,	de	legalábbis	áldott,	vak	öregember,	Khiosz	szik-
lás	szigetének	lakója.10 

133. 
Természettől	fogva	gyanakvó	vagyok,	és	most	Stephens-re	gyanak-

szom.	Tegnap,	mikor	azt	kérdeztem	tőle,	írt-e	Synge	végrendeletet,	azt	
felelte:	 „Azt	mondta,	 túl	gyönge	hozzá;	de	én	azt	mondtam,	 tökélete-
sen	ismerem	minden	kívánságát,	így	aztán	megírtam	a	végrendeletet11, 
hoztam	két	 tanút,	 ő	 pedig	 aláírta.”	Mint	mostanában	megtudtam,	 egy	
éve	írt	egy	végrendeletet,	melyben	minden	pénzét	Mollyra	hagyta.	Igaz,	
lehetséges,	hogy	az	anyja	nemrég	bekövetkezett	halála	folytán	rá	maradó	
pénzre	vonatkozik	az	új	végrendelet,	de	ennek	természetéről	Stephens	
éppúgy	nem	beszélt	 nekem,	 ahogy	 (mint	megtudtam)	Robert	Synge12 
Mollynak.	Aki	egyébként	könnyű	lélekkel	veszi	a	dolgot,	talán	a	szemé-
lyes	veszteség	miatt	is	túl	közönyös	ahhoz,	hogy	gyötörje	magát	a	pénz	
ügyében.	„Ha	kell,	úgyis	a	műveire	költöm	az	egészet.”	Amazok	nyilván	
azt	föltételezik,	hogy	Molly	is	tudja,	én	is	tudom,	tehát	hallgatnak.	

134. 
Molly	ma	elmondta,	hogy	Synge	gyakran	beszélt	közelgő	haláláról,	

az	utóbbi	évben	szinte	állandóan,	miközben	a	Deirdre végső	formájának	
keresésével	küszködött.	Néha	egészen	elcsüggedt,	úgy	érezte,	képtelen	
befejezni;	olyankor	Molly	ott,	a	szobában	eljátszott	neki	egy-egy	részt,	
akkor	 Synge	 írt	 egy	 keveset,	 aztán	 megint	 elkeseredett,	Molly	 pedig	
megint	eljátszott	egy	részt.	

137. (április 3.) 
Lily	húgom	szerint	Lolly	hajója	nem	olyan	volt,	mint	az	igazi,	inkább	

az	Árnyas vizeken	allegorikus	hajójához	hasonló.	Lolly	álmában	tudta,	
hogy	a	hajónak	köze	van	Synge-hez,	talán	ő	is	rajta	utazik.	Volt	egy	lány	
is,	ragyogó,	fényes	ruhában,	aki	mintha	eltűnt	volna,	mikor	a	hajó	part-
ra	futott.	A	lány	körül	minden	kissé	zavaros	volt,	mint	valójában	szinte	
minden,	amíg	a	hajó	ragyogó	napsütésben	ki	nem	futott	a	partra.	

142. (április 5.) 
A Sinn Fein igen	barátságtalan	nekrológja	azt	állítja,	hogy	Synge	a	

Szirti lovasok kivételével	minden	darabját	betegen	írta.	A	főszerkesztő,	
leghalványabb	kételyem	sincs,	ezt	szánt	szándékkal	korábbi	támadásai-
nak	mentségéül	agyalta	ki.	A	Szirti lovasok közvetlenül	A völgy árnyéka 

		9	 1852–1933,	prózaíró.
10	 Homérosz.
11	 1909.	február	13.	Synge	évi	80	fontot	hagyott	Molly	Allgoodra	(férjhezmenetele	esetén	

évi	52-t).	Minden	egyéb	vagyonát	unokafivéreire,	E.	E.	Stephen-sre	és	E.	H.	Synge-re	
hagyta.	

12	 J.	M.	Synge	bátyja.
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után	íródott,	melynek	Griffith13	oly	undokul	és	oly	hazugul	nekitámadt:	
hisz	saját	szavait	is	meghazudtolta,	Synge	válaszának	lényegét	–	a	darab	
alapjául	szolgáló	Aran-szigeti	népmesét	–	pedig	kicenzúrázta.	

147. 
Molly	az	imént	mondta	el	három	jóslatsejtelmű	látomását.	Pár	éve	a	

társulat	hathetes	angliai	turnéján	ő,	Synge	és	Arthur	Darley14	egy	teázó-
ban	üldögélt.	Molly	rápillantott	Synge-re,	akinek	arcáról	mintha	hirtelen	
lefoszlott	volna	a	hús,	hogy	csak	a	koponya	maradt.	Ezt	el	 is	mondta	
neki,	mire	Synge	mélységesen	megdöbbent;	attól	fogva	Molly	soha	töb-
bé	nem	engedte,	hogy	(mint	korábban	gyakran)	kettejüket	ábrázoló	ké-
pek	 jelenjenek	meg	a	szeme	előtt.	Synge	egyébként	 jól	volt	akkortájt.	
Tavaly	aztán	–	a	műtét	előtt,	mikor	egyáltalán	nem	félt	a	fejleményektől	
–	Molly	azt	 álmodta,	hogy	Synge	koporsóját,	melyen	„egy	 furcsa	ke-
resztféle”	nyugszik,	leeresztik	a	sírgödörbe.	(A	társulat	a	temetésre	virá-
gokból	formált	keresztet	küldött,	melyet	a	sírhanton	helyeztek	el.)	Molly	
ezt	is	elmondta	Synge-nek,	akit	a	történet	eléggé	felkavart.	Kis	idővel	a	
műtét	után	Molly	azt	álmodta,	hogy	egy	csónakon	látja	a	férfit.	Ő	maga	a	
parton	állt;	Synge	intett	neki,	majd	a	csónak	tovasiklott.	Molly	szeretett	
volna	eljutni	hozzá,	de	nem	lehetett.	

148. 
Egyik	nap	Molly	mesélte,	hogy	egyszer	kirándultak,	s	egy	öregasz-

szony	azt	mondta	Synge-nek:	„A	Jóisten	áldja	meg”,	ő	pedig	ráfelelte:	
„A	Jóisten	áldja	meg	magát	 is.”	Molly	aztán	megkérdezte	 tőle,	hisz-e	
Istenben,	ő	pedig	azt	mondta:	„Nem.”	Mire	Molly:	„Valaki	mégiscsak	
megcsinálta	ezt	a	sok	szép	dolgot”	–	mármint	a	rekettyét	meg	a	mada-
rakat.			

149. 
Azután	egy	álomról	beszélgettünk,	melyet	Synge	Aran	 szigetén	ál-

modott.	Ugyanúgy	mesélte	 el	Mollynak,	 ahogy	 korábban	 nekem.	Azt	
álmodta,	hogy	az	egyik	„kővárban”15	van,	és	valami	különös	zenére	tán-
col;	de	nem	bírja	abbahagyni.	Nagyon	fáradtan	ébredt.	Úgy	emlékszem,	
amikor	mesélte,	azt	hitte	–	egészen	vagy	félig	–,	hogy	akkor	éjjel	a	lelke	
eltávozott	a	testéből.	

156. (április 15.) 
Megkérdeztem	Miss	O’Neillt,	 esetleg	 az	 ő	 szavai	 ihlették-e	 Synge	

„A kérdés”	című	versét.	Azt	mondta:	„Gyakran	tréfálkozott	velem	a	ha-
láláról.	Egy	 nap	megkérdezte:	 »Elmégy	 a	 temetésemre?«	Én	meg	 azt	
feleltem:	»Nem,	mert	nem	bírnám	elviselni,	hogy	te	halott	vagy,	ők	meg	
élnek.«” 

159. (április 17.) 
Lady	Gregory,	majd	utána	Miss	O’Neill	most	beszélt	Stephens-szel.	

Részben	beigazolódott	a	gyanúm.	Az	általa	szerkesztett	végrendelet	ér-
telmében	–	ha	egyáltalán	értem	a	helyzetet	–	a	fia	és	egy	másik	fiatal-
ember	örökli	az	életmű	fölötti	copyrightot;	így	Stephens	most	épp	A ko-
lompár lakodalmát olvassa,	mert	el	akarja	dönteni,	engedélyezze-é	Tree-
nek16	a	londoni	előadást.	Ellenzi,	hogy	A kérdés című	verset	publikáljuk,	
de	nem	akadályozhatja	meg;	és	egyelőre	bizonytalan,	hogy	játszhatjuk-e	
A Nyugat kedvencét.	Nem	fogja	engedélyezni,	hogy	én	szerkesszem	a	
könyvalakban	megjelenendő	műveket,	vagy	hogy	betekinthessek	a	kéz-
iratos	hagyatékba.	A	család	tiltakozik	bármiféle	színházi	előadás	ellen,	
nyilván	 ugyanezen	 okból	 ellenem	 is.	 Egy	 nappal	 Synge	 halála	 után	
Stephens	azt	mondta	nekem:	„Tudom,	hogy	magával	akarta	megbeszélni	
az	írásai	dolgát,	és	föltett	szándékunk	szerint	pusztán	teljesíteni	akarjuk	a	
kívánságait”,	s	ezt	Lady	Gregory	előtt	is	megerősítette.	Azután	változott	
a	terv.	Miss	O’Neill	azt	mondta	neki:	„Ha	maga	megtiltja,	hogy	játsszuk	
a	Deirdrét	és	A Nyugat kedvencét,	tönkreteszi	az	életemet.	Ezeket	ő	ne-
kem	írta,	és	csak	akkor	van	esélye	a	további	pályafutásomnak,	ha	Lon-
donban	előadhatjuk	őket.”	Elmondta	Stephens-nek,	hogy	Synge	hívatni	

13	 1872–1922,	politikus,	a	Sinn	Fein	elnöke.
14	 A	színház	hegedűse.
15	 Vaskori	erődítmény.
16	 1852–1917,	angol	színész	és	rendező,	társulata	1909	novemberében	játszotta	a	darabot.
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akart	engem,	amaz	pedig	„igen	meglepődött,	mintha	soha	nem	hallott	
volna	a	dologról”.	Lady	Gregory	azt	mondta,	Stephens	állítása	szerint	
Synge	a	halála	éjszakáján	éjfélkor	őérte,	Stephens-ért	akart	küldetni,	és	
csak	azért	állt	el	a	dologtól,	mert	azt	mondták	neki,	hogy	délelőtt	még	
élni	fog.	Ma	ígéretet	kaptunk	a	Deirdrére;	Miss	O’Neill	újra	végigolvas-
sa	a	darab	kéziratait.	Miss	O’Neill	nagyjából	évi	80	fontot	örököl.	

160. (április 17.) 
Miss	O’Neill	meséli,	hogy	tavaly	Synge	időről	időre	szóba	hozta	kö-

zelgő	halálát,	de	miután	elbeszélgettek,	felvidult,	és	egészségesnek	érez-
te	magát.	Egy	éve	volt,	hogy	Mrs.	MacKennától	búcsúzott	(MacKenna	
nem	volt	ott,	rosszul	emlékeztem),	mikor	először	feküdt	be	a	kórházba.	
Azzal	kezdte,	hogy	a	tervbe	vett	házasságáról	beszélt,	aztán	már	elme-
nőben	mondta,	van	egy	olyan	érzése,	hogy	soha	 többé	nem	látja	Mrs.	
MacKennát.	Akkor	kedden,	néhány	órával	a	halála	előtt	(és	miután	már	
megmondta	Stephens-nek,	hogy	a	halálán	van)	arról	beszélt	Mollynak	
–		akinek	sejtelme	sincs,	mi	célból,	nyilván	azért,	hogy	megnyugtassa	–,	
hogy	bérelt	lakásba	költözik	a	kórházból,	s	az	egyik	nővért	megfogadja	
gondozónőnek;	azt	mondta:	„Akkor	sokkal	többet	láthatsz	majd”,	meg:	
„Azt	is	megérhetem,	hogy	majd	én	ápollak	téged.”	Ez	megmagyarázza,	
miért	mondta	nekem	Molly	aznap,	mikor	már	nem	adtak	Synge-nek	szi-
lárd	ételt	–	ezt	is	tőle	tudtam	meg	–,	„Talán	megél.”	

161. 
Ugyanaznap	később.	Most	úgy	látszik,	nem	a	család,	hanem	Stephens	

sértett	hiúsága	az	ok.	„A	rendezők	mindent	el	akarnak	játszani,	és	nekem	
fognak	gazsulálni.”	Nyilvánvalóan	úgy	 fogta	 fel	 a	 javaslatomat,	 hogy	
valamiképpen	ki	akarom	lökni	a	pozíciójából,	úgyhogy	most	Synge-et	
olvas,	láthatólag	először	életében.	A kolompár lakodalmát	már	olvasta,	
mert	el	kellett	döntenie,	engedélyezi-e	Tree-nek,	hogy	eljátsszák,	és	úgy	
néz	ki,	nem	talált	benne	kivetnivalót.	Láthatólag	élvezi	ezt	a	nem-várt	
hatalom-formát.	Nem,	mostantól	három	embernél	kevesebbel	nem	tár-
gyalok,	s	azok	közül	is	egyik	az	elnöki	székben	üljön.	

162. (április 17.) 
Lady	Gregory,	aki	velem	ellentétben	(mert	én	folyton	vélt	erényekkel	

halmozom	el	az	 idegent)	azt	 föltételezi,	hogy	az	 illető,	akivel	 tárgyal-
nia	kell,	többé-kevésbé	ökör,	egy	órán	belül	elérte,	hogy	a	végrendeletet	
megmutassák	Miss	O’Neillnek,	és	megígérjék		a	Deirdrét.	

169. (április 23.) 
Tegnap	este	megérkezett	a	Deirdre:	hibákkal	hemzsegő,	zavaros	pél-

dány.	Kedd	 délelőtt	 Lady	Gregory	 felhívta	 az	 illetőt:	 ő	meg	 én	 (akik	
Dublinban	vártuk,	hogy	a	munkának	nekilássunk)	nem	folytathatjuk	a	
szerkesztést,	amíg	nem	látjuk	az	eredeti	kéziratokat.	Az	illető	(Stephens)	
később	a	nap	során	azt	felelte,	hogy	hétfőn	3.30-kor	az	irodájában	lesz.	
Lady	Gregory	megírta	neki,	hogy	szeretné	holnap	reggel	látni	a	kézirato-
kat.	Amaz	nyilvánvalóan	bolond,	ráadásul	szemtelen.	Lady	Gregoryhoz	
címzett,	a	kéziratokhoz	mellékelt	levele	egy	szóval	sem	kér	elnézést	az	
általa	okozott	késedelemért.	A	Deirdrét	a	Synge	halála	utáni	hétre	ígérte;	
aztán	egy	kicsit	későbbre;	aztán	múlt	hétfőre,	aztán	tegnap	három	vagy	
négy	órára;	az	első	változatot	és	a	jegyzeteket	ígérte,	ehhez	képest	ezt	a	
hanyagul	másolt,	használhatatlan	utolsó	változatot	küldte	el	tegnap	(ked-
den)	késő	este;	és	bár	tudja,	milyen	kellemetlen	számunkra,	még	hétfőig	
fel	akar	tartani	bennünket.	

171. (április 27. Dunsany-kastély) 
Stephens	egyáltalán	nem	válaszolt	Lady	Gregory	levelére,	aki	pedig	

megírta,	 hogy	 nagy	 kényelmetlenséget	 vállalva	 várakozik	 Dublinban.	
Immár	 eldöntöttük,	 hogy	 nem	marad	 időnk	 a	Deirdre londoni	 bemu-
tatóját	előkészíteni,	s	ezt	megírtuk	Stephens-nek.	Fájó	veszteség.	Miss	 
O’Neill	szerint	Stephens	azért	viselkedik	így,	mert	azt	hiszi,	pénzt	aka-
runk	keresni	Synge	művével.	Valószínűleg	én	keltettem	föl	a	gyanúját,	
mikor	 a	 családnak	 felajánlottam	 ingyenes	 szerkesztői	 stb.	 szolgálatai-
mat.	Ezt	az	ajánlatot	a	Stephens-szel	 történt	első	 találkozáskor	 tettem.	
Ám	ez	sem	jogosítja	fel	az	illetőt	ekkora	szemtelenségre.	Amivel	az	ügy-
véd	úr	lehetséges	barátból	ellenséget	csinált.	
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173. 
Russell	vasárnapi	estélyén:	mindenki	valahogy	túl	hosszú	volt,	vagy	

túl	rövid,	s	ha	nem,	akkor	vagy	ferde,	vagy	otromba.	Volt	egy	nő,	akiben	
pazarul	megnyilvánult,	 ami	egy	nőben	 igazán	 rémes	 lehet:	 az	 izgatott	
hanghordozás	és	az	önmérséklet	nélküli	intellektus.	Volt	egy	úr,	valósá-
gos	hegyi	tolvaj	képű,	aki	újra	meg	újra	visszakanyarította	a	társalgást	
Synge	ama	gaztettére,	miszerint	A Nyugat kedvencében	a	főszereplő	le-
ánnyal	dicsőíttet	egy	legényt,	aki	„hegyi	birkák”	inait	metszette	át.	Sem-
mi	más	kifogásolnivalót	nem	talált	a	darabban,	csak	ezt	az	egyet.	Kije-
lentette:	az	angolokat	az	rettenti	vissza	az	Ír	Önkormányzat	megadásától,	
hogy	hitük	szerint	„Írország	kegyetlen”,	mert	a	földfoglaló	mozgalmak17 
kegyetlenkedtek	az	állatokkal.	Márpedig	ezt	a	 tévhitet	senki	 ír	ember-
nek	nem	volna	szabad	erősíteni.	Lelki	szemeim	előtt	megjelent	az	illető	
(azt	hiszem,	Indiában	szolgált),	amint	éveken	át	vitatja	ezt	az	egy	témát	
középszerű	 figurák	beláthatatlan	seregével.	Végül	aztán	azt	mondtam:	
„Valahányszor	egy	országban	zseniális	 ember	 terem,	 soha	nem	olyan,	
amilyet	az	ország	szeretne,	vagy	képzeli,	hogy	szeretne,	mert	soha	nem	
olyan,	 amilyennek	 az	 ország	 képzeli	magát.	A	 tizennyolcadik	 századi	
Skócia	példásan	vallásosnak,	erkölcsösnek	és	borongós	kedélyűnek	kép-
zelte	magát;	aztán	Burns,	a	nemzet	költője	egy	szót	sem	ejtett	minderről,	
viszont	beszélt	 a	buja	vágyról,	 az	 italról	 s	 a	 részeg	vígságról.	Az	 Ifjú	
Írország18	 bajnokainak	megjelenése	 óta	 Írország	 az	 apologetika	 rabja.	
Az	élet	minden	impresszióját,	a	képzelet	minden	villanását	vizsgálatnak	
vetik	alá:	szolgálja	vagy	rombolja	Írország	dicsőségét,	 illetve	Írország	
politikai	 törekvéseit.	Az	 életről	 alkotott	 őszinte	kép	 fokozatosan	 lehe-
tetlenné	vált,	eluralkodott	az	erőlködő	apologetika.	Nem	létezett	többé	
a	természetük	szerint	izgalmas	dolgokban	gyönyörűséget	lelő	pártatlan	
képzelet.	Synge	volt	a	lefojtott,	eltemetett	tűz	fellobbanása,	minden	meg-
tagadott,	elítélt	dolgok	berobbanása,	a	dühös	pártfölöttiség,	a	megfon-
tolások	 iránt	közömbös,	örvénylő	keserűség.	Akár	Burnsé,	 az	ő	dolga	
is	az	volt,	hogy	kimondja	mindazt,	 aminek	kimondásából	az	emberek	
nem	kértek.	És	erre	azért	volt	képes,	mert	a	természet	képtelenné	tette	a	
politikai	ideológiák	hirdetésére.”	A	hegyi	tolvaj	nem	felelt	semmit,	me-
rem	állítani,	nem	is	értette,	mit	mondok:	az	est	folyamán	únos-untalan	
ismételgette	ugyanezt	az	egy	dolgot.	Semmit	nem	kifogásolt,	csak	ezt	az	
egy	passzust	a	„hegyi	birkákról”.	

203. (1910. január 15.) 
Bánat leánya, Deirdre:	az	első	két	előadás.	Aggódtam	a	darab	miatt,	

és	csütörtökön	Lady	Gregoryt	is,	engem	is	nyomasztott	a	kétség	és	a	fé-
lelem.	Puszta,	tagolatlan	monotóniaként	fog	hatni?	Érthető	lesz	a	máso-
dik	felvonás?	A	közönségnek,	úgy	látom,	tetszett,	az	utolsó	felvonásban	
bizonyos	részek	mélyen	meghatottak.	Azt	hiszem,	a	nyitott	sír	melletti	
veszekedés	s	a	záró	mondata:	„Nem	szomorú,	hogy	hiányoljuk	a	sír	biz-
tonságát,	 pedig	már	 a	 szegélyét	 tapossuk?”19,	 vagy	mikor	Deirdre	 azt	
mondja	a	két	vitázó	királynak:	„Hátrább	a	bolond	civakodással!”‚	nemes	
és	mély	dráma,	melynél	különbet	ember	nem	írt.	A	bemutatón	az	a	gon-
dolat,	hogy	itt	Synge	álmodott	a	halálról,	a	maga	haláláról,	a	szívünkbe	
markolt.	Ez	a	mondat:	 „a	halál	nyomorúságos,	mocskos	dolog,	hiába,	
hogy	királynő	halála”	s	a	többi	hasonló,	fölidézte	elém	a	haldoklót.	Em-
lékezetembe	ötlött,	milyen	végtelenül	kedves	volt	 az	utolsó	hetekben,	
mennyire	leszámolt	a	rivalizálással	és	az	ambícióval.	Tegnap	kicsi	volt	
a	közönség	–	alig	10	font	–	és	nem	oly	élénk,	mint	a	bemutatón.	Velem	
senki	sem	beszélt	komoly	dologról.	Valaki	úgy	vélte,	a	végén	a	vesze-
kedés	 túl	 durva;	mások	kipécézték	 a	 nyers,	 paraszti	 szavakat,	melyek	
Synge	dikciójának	savát-borsát	adják,	miszerint	„persze	semmivel	sem	
gazdagítják	 a	 dialógust,	 ráadásul	 igen	 csúfak”.	Megint	mások	 kifogá-
solták	a	 jelmezeken	a	paraszti	 szavakra	 rímelő	apróságokat,	melyek	a	
hősi	konvenciót	igyekeztek	az	egyszerűvel,	a	falusiassal	tarkítani,	és	je-
lezni	a	nézőnek,	hogy	ezek	a	férfiak	csakugyan	vadásztak.	Senki	nem	
értett	 semmit.	Ami	 a	 játékot	 illeti,	 úgy	 érzem,	 Davorenből20 és Miss 
O’Neillből	ugyanúgy	hiányzott	 a	 szenvedély,	mint	 a	 többiekből.	Miss	
O’Neillben	volt	személyes	varázs,	pátosz,	kitűnő	fantázia,	szépség,	de	
szenvedély	sehol,	intenzitás	sehol:	a	borongó	elme	azt	nem	termett.	Csak	
megfigyelés,	kíváncsiság,	 tetszeni	vágyás.	Lába	nem	érintette	az	örök	

17	 19.	század	végi	jelentős	tömegmozgalom,	mely	jelentős	földreformhoz	vezetett.		
18	 19.	század	közepi	ír	hazafias	mozgalom.
19	 Göncz	Árpád	fordítása.
20	 Naisi	alakítója.
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sziklát,	az	életen	túli	titok	helyét.	Tehetsége	megnyilvánult,	amint	a	töb-
bieké	is:	társasági,	modern,	inkább	komédiához	illő	tehetség.	Pátosz	van	
benne,	a	komédiaalkatú	színész	e	réven	jut	legközelebb	a	tragédiához,	
mert	a	pátoszban	tudatosan	és	szánakozásunkat	keltően	a	tragédia	jelen	
van.	Szenvedély	viszont	nincs	benne,	mert	az	túltekint	az	emberiségen,	
és	nem	kér	a	szánakozásunkból,	még	Isten	szánakozásából	sem.	A	szen-
vedély	eszmél,	bizonyít,	megvalósít,	kigúnyol,	uralkodik,	 és	 akkor	áll	
hatalma	teljében,	mikor	eltűnik	szemünk	elől.	

204. (1910. január 16.) 
Tegnap	este	Miss	O’Neill	játéka	annyit	javult,	hogy	kezdem	azt	hin-

ni,	valódi	 tragikus	erő	munkál	benne.	Másrészt	 az	az	erőtlenség,	 az	a	
bizonytalanul	hullámzó	inspiráció,	amelynek	nyomait	az	igazi	varázs	és	
a	kitűnő	kvalitások	közepette	mégis	észlelem,	talán	inkább	az	építkezés,	
az	elmélyülés	és	a	 tapasztalat	hiánya	miatt	 jelentkezik,	mint	a	 lényegi	
emóció	hiánya	folytán.	Vannak	részek,	ahol	nem	nyújt	semmit,	 illetve	
apró,	komédiabeli	impulzusokat	enged	meg	magának:	gondolom	azért,	
mert	ilyesmihez	szokott,	és	nem	azért,	mintha	képtelen	volna	önmagá-
ból	emóciót	teremteni.	A	legnagyobb	törést	a	végén	érzem.	Közvetlenül	
Naisi	halála	után	nem	jelzi	eléggé	a	történtek	súlyát,	nem	mutat	elegendő	
normális	kétségbeesést	ahhoz,	hogy	az	alakítás	fokozatosan	fejlődjék	föl	
az	utolsó	nagy	beszédek	földöntúli	vadságához;	bár	ezek	az	utolsó	nagy	
beszédek,	önmagukban	véve,	páratlan	nagyszerűséggel	szólalnak	meg.	
A	külsődleges	kis	mozdulatok	ott,	ahol	rémület,	felháborodás,	vagy	más	
tragikus	hangulat	 kívántatnék,	 főként	 a	 II.	 felvonás	Owen-jelenetében	
fordulnak	 elő.	A	péntek	 este	 kellemetlen	benyomásait	 részben	 talán	 a	
közönségnek	 tulajdoníthatom:	az	a	közönség	nehézkes	volt,	 és	azt	hi-
szem,	unta	magát.	Tegnap	a	közönség	–	a	földszint	zsúfolásig	tele	volt	
–	lelkesedett	és	meghatódott;	ismét	a	végletekig	felcsigázva	a	színházat	
és	a	színházi	mozgalmat	illető	reményeimet.			

Mesterházi Márton fordítása
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