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KEDVES TANÁRNŐ, TANÁR ÚR!
Köszönjük, hogy érdeklődik az Átrium Film-Színházban műsoron levő produkciónk
iránt, amelyet 2012. december 30-i bemutatója óta játszunk nagy sikerrel. A kortárs
ír-angol szerző darabját 1997-es írországi bemutatója óta a világ számos pontján
játszották és játsszák, Magyarországon is több színház műsorára tűzte.
A Vaknyugat iránti érdeklődés titka valószínűleg abban rejlik, hogy a szerző a fejlett
világ legfeszítőbb erkölcsi és egzisztenciális anomáliáiból a költőiség és a kegyetlen
humor határán egyensúlyozva szervez sűrített konfliktust a színpadra, és ez elemi
módon érinti meg a színházba járó közönséget.
Segédletünkkel az Ön tanári munkáját szeretnénk megkönnyíteni, hogy iskolai
csoportja számára hosszú távú élményt nyújtó és pedagógiai szempontból is minél
hasznosabb színházlátogatást szervezhessen.
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A Vaknyugat témája
A történet egy Írország nyugati szélén fekvő faluban élő testvérpár természetes
állapotként megélt gyűlölködéséből bomlik ki. Gothár Péter pontos, letisztult
rendezésében a cselekmény tere – egyetlen elemelt jelenet kivételével – végig az ő
házuk belseje: a történet szemlélője bezáródik ebbe a szűk és alantas világba, nevet
és

szörnyülködik

a

szánalmas

csatározásokon,

miközben

a

házon

kívüli

történésekről csak párbeszédekből értesülhet. A két testvér viszonyát két további
szereplő

ellenpontozza:

a

helybeli

Kicsilány,

aki

természetes,

gyakorlatias

közvetítőként sétál be időnként a testvérháború színterébe, illetve a messziről
érkezett és hivatása teljes csődjével szembenéző pap. A falu lakóinak – úgy tűnik –
az emlékezetéből is kitörlődött az élet szentségének tisztelete és a felebaráti szeretet
gyakorlása, a kereszténység tanaiból mintha legfeljebb kiüresedett szavak és külső,
tárgyi hordozók maradtak volna meg. Pedig a sokkoló emberi lepusztultság
közepette a nézők szeme előtt felépül egy töredékekből és roncsokból összeálló,
mégis

nagyszabású

konstrukció,

amely

motivikusan

kirajzolja-újramondja

a

kereszténység legnagyobb történetét, és nagyon komolyan rákérdez legfőbb
tanítására is.

Milyen korosztálynak ajánljuk az előadást?
A darab és az előadás élesen, időnként groteszkbe, abszurdba hajlóan exponálja az
emberi gyűlölködést és kiüresedettséget, így megértéséhez, feldolgozásához
bizonyos érettség, tapasztalat szükséges. Tizenöt éves korhatár alatt tehát nem
ajánljuk a művet, az ennél idősebb középiskolás korosztály azonban kiválóan
megszólítható, sőt – jó értelemben – provokálható a darab radikális kérdésfeltevései
által.
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Ötletek osztályfőnöki, etika-, társadalomismeret- vagy drámaórára
Az előadás előtti óra
▪ A tanár a 10-12. oldalon olvasható életrajz alapján röviden bemutatja az osztályban
Martin McDonagh-t, és megkérdezi a diákokat, hogy a megismert élettények,
karakterjegyek

alapján

mire

tippelnének,

milyen

problémák,

konfliktusok

foglalkoztatják a szerzőt. A megbeszélés során feltehetőleg előkerül a kettős (ír és
angol) identitás, az ezzel járó nyelvi kettősség, a szociális érdeklődés, a katolikus
neveltetés, a tradíciókhoz való viszony.
▪ Ezután a tanár felvet egy lehetséges párhuzamot: képzeljünk el egy magyar
származású írót, aki a magyar történelemben igen fontos szerepet játszó, és
Magyarországnál jóval magasabb életszínvonalú Ausztria fővárosában nő fel, ám
nyári szüneteit nagyszüleinél, egy különösen szegény, kelet-magyarországi faluban
tölti. Milyen kérdések foglalkoztathatnák őt, és vajon milyen lehetőségei lehetnek az
általa megélt feszültségek művészi megfogalmazására? Mit szólna a magyar
közönség egy olyan darabhoz, amely esetleg provokatívan kritikus módon szemléli,
vagy groteszk-túlzó módon mutatja be a magyar közállapotokat? (Esetleg felvethető,
hogy ismer-e, látott-e valaki ilyen darabot, például az erdélyi Székely Csaba Bányatrilógiájának valamelyikét.) – Az átalakított, magyar viszonyokra is elképzelt nézőpont
célja, hogy érzékenyebbé tegye a gyerekeket McDonagh radikális kérdésfeltevésére.
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Az előadás utáni óra
Először fontos, hogy legyen tere az előadással kapcsolatos élmények spontán
megfogalmazásának, majd ezt követheti egy kreatív feladat. A tanár pár szóval
felvázolja a darab végére kialakuló helyzetet, és megfogalmaz egy fiktív folytatási
lehetőséget:
Leenane-ben a két öngyilkosság miatt betöltetlenül maradt két állás, és
egyébként is tarthatatlanok a közállapotok. Összeül az önkormányzat, hogy
megoldást találjanak a problémákra.
Az osztályt három részre osztjuk.
▪ Az egyik csoport feladata, hogy álláspályázatot írjon ki a következő rendőr
számára, lehetőleg úgy, hogy minél alkalmasabb embert sikerüljön találni a posztra.
▪ A második csoport levelet ír az egyházmegyének, amelyben felvázolják, milyen
adottságokkal rendelkező papra volna szüksége a falunak.
▪ A harmadik csoport pedig önkormányzati cselekvési tervet készít a következő
három évre a problémák orvoslása céljából.
Nagy létszámú osztályban egy-egy témán két csoport is dolgozhat. A csoportmunka
után a gyerekek hallgassák meg egymás műveit, illetve a megoldások közös
megvitatására is sor kerülhet.
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Magyartanárok számára javasolt kontextusok
A McDonagh-darabra épülő színházi élmény tananyagba ágyazására több lehetőség
is kínálkozik:
▪ A McDonagh-hoz hasonlóan ír származású Jonathan Swift Szerény javaslata
emlékezetes olvasmányélmény szokott lenni a diákság számára –, Swift írása ezúttal
jól előkészítheti az abszurdba hajló, fekete vagy kegyetlen humor befogadását, és
segíthet abban, hogy a gyerekek értő nyitottsággal és ne naiv azonosulási igénnyel
közelítsenek a tabukat helyenként átlépő művészi közléshez.
▪ Ugyancsak ír irodalmi kapcsolódási pontként építhet a tanár Samuel Beckett
drámájára is. A Godot-ra várva a transzcendenciahiány megfogalmazásában és a
középkori színjátékhoz való kötődésében vethető össze McDonagh művével.
▪ Ha a középkori színjátékhoz, és az abban gyökerező világdrámákhoz kötve a
moralitások nagy tétjét, az ember lelkére kötött fogadás modern megfogalmazását
szeretnénk észrevétetni a Vaknyugatban, akkor Goethe Faustja és Madách műve
kínálkozik a tananyaghoz való kapcsolódási pontként.
▪ Ha pedig inkább a falu és a vidék romantikus idealizálás nélküli ábrázolása, a
tradíciók eltűnése és az eltűnés nyomában feltáruló üresség, a fizikai és lelki
szegénység és a kultúrától való megfosztottság művészi megmutatása kerülne
fókuszba, akkor Móricz Zsigmond, Szabó István vagy Tar Sándor novellái mellett
érdemes foglalkozni McDonagh drámájával.
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Ötletek a magyarórára
A színházlátogatás előtt
Mivel sajnos a kívántnál valószínűleg jóval ritkábban nyílik alkalom arra, hogy az
iskola az élő kortárs kultúra közvetítőjeként játsszon szerepet a diákok életében,
talán érdemes ezt az órát kicsit arra is felhasználni, hogy érzékeltessük: Martin
McDonagh és művei épp most foglalkoztatják a világot Dublintól New Yorkig
mindenfelé – jó dolog bekapcsolódni egy világszerte folytatott kulturális párbeszédbe,
hiszen nem véletlen, ha valami érdekli az embereket!
Mivel ezúttal a diákok szüleinek generációját képviselő és bizonyos értelemben
deviáns személyiségű szerzőről tudható életrajzi tények különösen érdekesek
lehetnek a korosztály számára, talán vétek lenne kihagyni a kedvcsinálásból az erről
szóló összefoglalót.
Ugyancsak jó esélyt nyújt a diákok érdeklődésének felkeltésére, hogy McDonagh a
kortárs filmkultúrán is otthagyta kézjegyét, mégpedig igen jó fogadtatású művekkel.
Könnyen lehet, hogy többen is látták 2008-as filmjét, az In Bruges-t, amelyet
vállalhatatlan és méltatlan magyar címe (Erőszakik) miatt inkább eredeti címén
szokás emlegetni.
A források feldolgozásától és a hozzájuk adott kreatív vagy gondolkodásra késztető
feladatok elvégzésétől azt várjuk, hogy a kíváncsivá és érzékennyé teszi a
gyerekeket a rájuk váró előadás előtt.
A mellékletben megadott forrásokból megfelelő számú példányra, a filmrészlet
lejátszásához pedig alkalmas eszközre van szükség. Optimális esetben a részletet
elemző csoport a többiek zavarása nélkül nézheti meg, és akár vissza is tekerheti a
körülbelül

nyolcperces

jelenetet,

amit

az

osztály

kivetítőn

lát

majd.

A

csoportmunkához öt csoportot hozunk létre, közülük négy egy-egy forrással fog
dolgozni, egy pedig mindegyiket kézhez kapja. Körülbelül tizenöt-húsz perces önálló
munka után minden csoport bemutatja a feladatát.
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A csoport
Forrás: I. Martin McDonagh, a fenegyerek (életrajz)
Feladat: Olvassátok el a Martin McDonagh-ról szóló összefoglalót, majd készítsetek
fiktív interjút a szerzővel. Egyik csoporttag vállalja el McDonagh szerepét, egy másik
csoporttag pedig a kérdező újságíróét. Az interjúban vegyétek figyelembe, mi
érdekelheti a közönséget (az osztálytársaitokat), és kérdezzétek a szerzőt készülő
munkáiról, kedvelt témáiról is! Közvetítsetek markáns képet a szerzőről, témáira
vonatkozóan pedig bátran támaszkodjatok sejtéseitekre! (Nem az a cél, hogy
kitaláljátok a valóságot, hanem az, hogy a megkapott információkból építkezzetek.)

B csoport
Forrás: II. Bérgyilkosok a purgatóriumban (részlet az In Bruges [Erőszakik] című
filmből) – 22.33-30.34 perc
Feladat: Nézzétek meg figyelmesen a McDonagh által írt és rendezett film részletét.
A főbb motívumok, képi és nyelvi információk alapján fogalmazzátok meg, hogy e
részlet alapján milyen konfliktus, milyen kérdésfelvetés lehet a film tárgya!

C csoport
Forrás: III. Elcsípett mondatok a nyugati végekről (idézetek a Vaknyugat
szövegkönyvéből)
Feladat: Olvassátok el a megnézendő darabból származó idézeteket, és írjatok egy
2-4 szereplős mini jelenetet, amelyben felhasználtok néhányat az idézetekben
szereplő mondatok közül. Mutassátok be a jelenetet a többieknek!
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D csoport
Forrás: IV. Első benyomások (a magyar és angol cím, szórólapkép)
Feladat: Gondoljátok végig, mit sugall a magyar és mit az angol cím! Milyen
különbséget láttok a két címadásban, lehet-e ennek jelentősége a darabbal
kapcsolatos várakozásokra nézve? Mit sugall a produkció emblémájaként használt
szórólapkép? Mit árul el a szereplőkről, milyen feszültségek, konfliktusok várhatók
közöttük?

E csoport
Forrás: I-IV. (ez a csapat megkapja az összes forrást, amit a többi csapat használ)
Feladat: Ismerkedjetek meg valamennyi forrással! Az életrajzot, mivel hosszabb
szöveg, rábízhatjátok egy csoporttagra, nem kell mindenkinek végigolvasni, a
filmrészlet megnézésére pedig küldjetek valakit rövid vendégségbe a B csoporthoz.
Közös

megbeszéléssel

emeljétek

ki

a

forrásokból

a

legérdekesebbnek,

legfontosabbnak talált információkat. Fűzzetek indoklást a kiemeléshez és/vagy
tegyetek fel kérdéseket, amelyekre választ adhat a rátok váró színházi élmény!
A többi csoport az általatok is megismert források közül egy-egy alapján készül
közzétételre. Mivel ti utánuk kerültök sorra, ezért az is a feladatotokhoz tartozik, hogy
megfigyeljétek, jegyzeteljétek, mit használtak fel ők a forrásukból a feladatuk
megoldásához, és mit nem. Saját kommentárjaitokat, kérdéseiteket a többiekhez
kapcsolódva, az ő feladatmegoldásukra reflektálva mondjátok el! (Fontos: A
kiegészítés egy újabb nézőpont és egy másféle feladattípus eredménye, nem pedig
az adott forrással dolgozó csoport munkájának hiányosságára való rámutatás!)
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I.

MARTIN McDONAGH, A FENEGYEREK

Martin

McDonagh

ír

szülők

második

gyermekeként

született 1970-ben Londonban, apja építőmunkás, anyja
háztartási alkalmazott volt. A szülők az anyagi jólét
reményében költöztek Londonba, de ápolták ír identitásukat,
gyerekeiket, akik a nyári szüneteket apjuk szülőfalujában, a
helyi

gael

nyelvet

beszélő

közösségben

töltötték,

ír

katolikusok által fenntartott iskolába járatták.
McDonagh 14 évesen szerezte első színházi élményét,
miután saját zsebpénzéből spórolt a jegyre, hogy színpadon is megnézhesse Al
Pacinót, akiért filmes élményei alapján rajongott. Bátyja 17 évesen abbahagyta az
iskolába járást, hogy író lehessen, az ő példáját Martin 16 évesen követte. Ezután
mindketten munkanélküli segélyből, alkalmi munkából éltek, tévéztek, rengeteget
olvastak, és néha színházba jártak.
Martin huszonkét éves volt, mikor szülei visszaköltöztek szülőföldjükre, ő pedig
bátyjával Londonban maradt. Remekül érezték magukat, éjjel-nappal filmeket,
sorozatokat néztek. Miután elfogyott a munkanélküli segély, Martin árufeltöltőként,
majd irodai alkalmazottként dolgozott. Ekkor még fogalma sem volt arról, mit is
kezdjen magával, de pénzkereseti lehetőségeit olyan unalmasnak találta, hogy
kénytelen volt időnként eltűnődni a kérdésen.
Az olvasmányok és a filmek révén szerzett élmények nem maradtak
hatástalanok, így ekkorra már mintegy százötven saját novella hevert az ifjú
munkakerülő fiókjában. Nekilátott hát, hogy filmes cégeknek küldözgesse novelláit,
ám nemigen kapott választ küldeményeire, csak egy video művész figyelt fel rá, aki
megpróbált pénzt gyűjteni a történetek megfilmesítésére. A projekt ugyan nem
hozott sikert, de arra elég volt, hogy McDonagh lelkesedése töretlen maradjon.
Annak ellenére, hogy a BBC minősíthetetlennek ítélte azt a hat hangjátékot, amit
egy ízben elküldött nekik…, – ám ezért bosszúból, csak hogy a közszolgálati tévéés rádiótársaság munkatársainak idejét rabolja, még tizenhat darabot eljuttatott
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hozzájuk, természetesen egyesével. A hetente érkező elutasító levelek sorsa rituális
elégetési szertartás volt…
Amikor bátyja elnyert egy ösztöndíjat, és elköltözött Londonból, a huszonnégy
éves Martin felmondott a munkahelyén, bezárkózott a lakásába, és kilenc hónapig
csak írt. Hét drámájának ekkor született meg a vázlata, cselekményterve vagy teljes
szövege. Reggelente egy tál gabonapehely elfogyasztása után leült a szobájában a
gyerekkori íróasztalánál, a betonudvarra néző ablak előtt, és ceruzával bejelölt a
spirálfüzetében újabb két oldalt ahhoz képest, ahol előző este abbahagyta a munkát.
Így látott neki írni. Állítása szerint ez igen egyszerű munka volt, mert a szereplők
egyszerűen megszólaltak a fejében, és szinte diktálták a szövegüket. McDonagh ezt
nagyon szórakoztatónak találta, de ha – körülbelül két óra múlva – elért a kijelölt két
oldal végére, akkor szünetet tartott, majd a pihenő után újra bejelölt két oldalt…
A magányos fiatalember délután pihenésképpen tévésorozatokat nézett, amelyek
olykor témáikkal is beszivárogtak a készülő darabokba, de még fontosabb, hogy
kiváló technikai megfigyelésekre adtak alkalmat. Ennek köszönhető, hogy noha
mindaddig igen keveset volt színházban, McDonagh alaposan megtanulta, hogyan
mozgassa a szereplőket, hogyan adagolja az információkat, és megismerte az
egyéb dramaturgiai fogásokat is.
Mindeközben alig hagyta el a lakást, alig beszélt emberekkel. Amikor első
drámája, a Leenane szépe végére kitette a pontot, elment egy éjszakai
szórakozóhelyre, irigykedés nélkül nézegette a csókolózó párokat, és arra gondolt,
hogy „oké, nekem nincs barátnőm, viszont megírtam a Leenane szépét”.
Újra eljött a szövegek postázásának ideje, ezúttal különböző angol színházak
jelentették a célpontokat. A legtöbbtől persze nem érkezett válasz, de 1995
tavaszán a galway-i Druid Theatre igazgatója felhívta a McDonagh-t, és elkérte a
többi darabját is, majd, miután megkapta a Leenane-trilógiát, azonnal meg is vette a
bemutatásra szóló jogokat. McDonagh az első bemutatóra készülődve, a színészek
meghívására járt először jobb étteremben, és jó ideig olyannyira zavarba hozta az
ismertség gondolata, hogy még életrajzi adatokat sem akart adni magáról a színházi
műsorfüzet számára.
Újabb kilenc hónap elteltével azonban a londoni Savoy Hotelben kellett átvennie
a legígéretesebb drámaírónak járó díjat. A fellépés előtti szorongást egy jó adag
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vodkával sikerült csillapítani, olyannyira, hogy az elegáns ünnepségen neveletlenül
hangoskodó McDonagh-t a világhírű Sean Connery próbálta megfelelő viselkedésre
inteni, mire a kontrollját vesztett újonc majdnem nekirontott a sztárnak. Volt miről
írniuk a másnapi bulvárlapoknak, és megszületett az iszákos, hangos, indulatos,
trágár és durva ír drámaíró sztereotip figurája. McDonagh későbbi megnyilvánulásai,
melyek szerint azért ír drámát, mert az a legkönnyebb, és szívesebben néz meg
otthon egy tévéfilmet, mint hogy elmenjen színházba, ugyancsak alkalmasak voltak
arra, hogy erősítsék az arrogáns, provokatív fenegyerek imágóját. Az „iszákos,
durva ír” vagy az „összeférhetetlen, semmiből előpattanó zseni” alakja olyan, a
nyilvánosság leegyszerűsítő kliséihez alkalmazkodó szerepek, amelyek akár egy
rejtőző személyiség álarcaként is működhetnek.
A konfliktusoktól mindazonáltal valóban nem rettent vissza a bizonyos
kérdésekben kérlelhetetlen McDonagh. Egyik darabjáért, amelyet a kegyetlenségek
ábrázolása miatt utasított vissza több színház, hosszú harcot folytatott, és azzal
fenyegetett, hogy amíg az nem kerül színpadra, addig semmilyen színháznak nem
ad új szöveget. Igaz ugyan, hogy eközben nem is igen tárolt további kész műveket a
fiókjában, sőt attól félt, hogy hat évvel korábbi nagy élménye, a bezárkózás közben
megvalósított intenzív írás időszaka talán soha többet nem adatik meg neki.
Sokáig valóban úgy tűnt, hogy McDonagh drámai mondanivalóját lényegében
lefedi az 1994-es ihletroham során egészében vagy vázlatként megírt hét színpadi
mű (amelyek közül egy azonban soha nem került nézők elé, mert szerzőjük
gyengének minősítette), és a műfajon belül nem lesz folytatás. A kétezres évek eleje
világhírt, gazdagságot, műfajváltást (azaz díjazott és sikeres filmeket), később újabb
drámai művet is hozott. A szerző 44 éves.
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II.
BÉRGYILKOSOK A PURGATÓRIUMBAN
Részlet az In Bruges című filmből: 22.33-30.34

Beszélgetés bűnökről és a túlvilágról

Hyeronimus Bosch: Utolsó ítélet (Bruges, Groeningemuseum) –
egy önvizsgálatra késztető festmény
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III.

ELCSÍPETT MONDATOK A NYUGATI VÉGEKRŐL

„Ez a parókia belelovalja az embert az ivásba.”
„Aztán meg nem-e maga a világ legnagyobb tudósa a magányosságot illetően?”
„Olybá tűnik, hogy erre a városra nem terjed ki a Jóisten illetékessége. Erre a városra nem
terjed ki neki.”
„Csapnivaló egy pap vagyok én.”
„Ez a gázrezsó az enyém, a szobrocskák mind az enyémek, ez a puska is, meg ezek a
székek, meg az az asztal is az enyém. Hát még miegyéb? Ez a padló, meg azok a
szekrények, meg minden az égvilágán az enyém ebbe a kurva házba, és neked nincsen
nyúlkapiszka, öcsém. Csakis az én szíves engedelmemmel.”
„Azt képzeltem, hogy Leenane egy kedves kis hely, mikor először fordultam meg emitt, de
szó nincsen arról. Kiviláglott, hogy ez kurvára a gyilkossági fővárosa Európának.”
„Egy fickó, akivel együtt nőttetek föl... egy fickó, akinek soha egy rossz szava nem volt
senkiről, és mindent az égvilágon megcselekedett, hogy a közösségét szolgálja élete
minden egyes napjában... és én hírül adom nektek, hogy ő megölte magát, vízbe fúlt, ami
egy rettentő módja a meghalásnak, és nem csak hogy meg se mozdítjátok a fületek botját...
nem csak hogy meg se mozdítjátok a fületeknek a botját, de ölre mentek itten
hasábkrumpliknak meg gázrezsóknak a kapcsán!”
„Én korántsem itatnám az egereket, ha az egy szál testvéremet elveszíteném. Vennék egy
nagy tortát, és áthívnék mindenkit mulatozni.”
„Magánnyal teli egy tó az egy fickónak, hogy magát beleölje.”
„A saját húsod és véred az, akiről beszélsz most meggyilkolási szövegösszefüggésben.”
„Valene és Coleman, mindent tirátok teszek föl.”
/Martin McDonagh: Vaknyugat. Varró Dániel fordítása/
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IV.

ELSŐ BENYOMÁSOK

Angol cím:

The Lonesome West

WWW.OXFORDDICTIONARIES.COM:

LONESOME
ADJECTIVE

1 Solitary or lonely: she felt lonesome
and out of things
2 Remote and unfrequented: a
lonesome, unfriendly place

szotar.sztaki.hu:
LONESOME
MN

1 magányos, egyedülálló, társtalan
2 elhagyott
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Feldolgozó óra a színházlátogatás után
Feltételezhető, hogy a színházi élmény sokféle érzelmi hatást váltott ki a
gyerekekből. Az óra célja, hogy az – esetleg gomolygó – érzelmi hatások
feltáruljanak, megfogalmazódjanak, majd ha ez megtörtént, továbbléphessünk az
értelmező feldolgozás irányába.

Órai tevékenységek:
1. Ötsoros
Az ötsoros olyan kötetlen (illetve inspiráló kötöttségekkel rendelkező) versforma, amit
a gyerekek maguk írnak egy téma tömörítésére, összefoglalására, személyes
viszonyulásuk kifejezésére. A tanár vigyen be megfelelő számú kis papírlapot, hogy
ezekre kerüljenek a versek.
Feladat: Mindenki egyéni munkában írjon egy ötsoros verset, amelyben összefoglalja
az előadással kapcsolatos élményét!
1. sor: téma / cím (1 főnév)
2. sor: jellemzés / leírás (2 melléknév)
3. sor: cselekvések (3 ige vagy igenév)
4. sor: személyes érzelem, gondolat (4 szó)
5. sor: a lényeg újrafogalmazása (1 szó)

A tanár kirak egy dobozt valahol az osztályteremben, és aki elkészült, bedobja a
versét a dobozba (névvel vagy név nélkül, ahogy szeretné). Az óra végén mindenki
magával visz egy verset a dobozból.
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2. Kockázás
A diákok csoportokba ülnek, minden csoport kap egy-egy előre elkészített kockát. A
kocka oldalain az előadás fontos motívumait nevezzük meg. A csoporttagok felváltva,
több körben dobnak a kockával. Egy-egy dobás után a dobó elgondolkozik a felülre
kerülő motívumról, és mond róla néhány gondolatot. Tíz perc után minden csoport
válassza ki azt a motívumot, amelyről a legtöbb gondolatot sikerült összegyűjteni,
erről fognak beszámolni a közös megbeszélésen. (Az alábbi sablonon szereplő
motívumokon kívül alkalmas lehet még például: szobrocskák, puska, kutya, stb.)

KRUMPLI

FOCI

TŰZHELY

MAGAZIN

TÓ
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3. Idézetek
Feladat: A Vaknyugat kulcsszereplője Welsh atya, aki úgy válik a második felvonás
történéseinek meghatározójává, hogy fizikai értelemben kilép a történetből, hiszen
meghal. Olvassátok el az idézeteket, és vizsgáljátok meg, hogyan gondolja újra
McDonagh a keresztény gondolatkör lényegét, a megváltástörténetet!

Akárki

Goethe: Faust

(15. századi moralitás, szerzője ismeretlen)

Mefisztó és az Úr beszélgetése Faustról, az
emberről:

„Az Úr Isten szól:
Látom fönségem magasából,
teremtményim mily hálátlanok;
vakmerőn mind vagyont harácsol,
lelki szemükre mind vakok,
bűnbe-fúltak, Urukat: nem uralnak;
harácsolók, vagyont kuporgatók,
ítéletét nem félik jogaromnak.
Törvényem, melyet értük-halva adtam,
elfeledik s el vörös véremet.
Latrok közt függtem én, tagadhatatlan,
halált szenvedtem, hogy ők éljenek.
/…/
s most látom, elfelednek engem,
gyakor társuk a hét halálos főbűn:
gőg, fösvénység, falánkság és harag
lett kívánatossá a földön,
/…/
látom, mind ocsmány hitszegő lett,
nem köszöni az üdvösséget, mit néki szántam,
a puszta létért sem háládatos énirántam.
/…/
muszáj ímmár igazságot tennem
mindenkin, minden vakmerőn.
Hol vagy, Halál, hatalmas hírvivőm?”

Mefisztó:
Őt elveszíted! Mersz velem fogadni?
Feltétlenül veszítenél,
ha hagynád útamon haladni.
Az Úr:
Ameddig ő a földön él,
vezetned meg nem tiltom addig.
/…/
Jól van, legyen, neked hagyom hát!
Kútfejéről e lelket messze vond,
s ha körmeid jól megragadták,
vezesd magaddal útadon;
de majd ismerd be és el ne hazudd:
az igaz ember bárhogy is hibázik,
nagyon jól tudja, mely az igaz út.
/Jékely Zoltán és Kálnoky László fordítása/

/Tellér Gyula fordítása/
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4. Pletykajáték
Feladat: Leenane lakói egy évvel Welsh atya halála után a 12 éven aluli
leányválogatott újabb meccséről tartanak hazafelé. Tervezzétek meg, és játsszátok
el néhány leenane-i polgár beszélgetését! A beszélgetés résztvevői között egyaránt
lehetnek a darabból ismerős és általatok kitalált szereplők.

5. Az óra zárása
Az óra elején írt ötsorosok összegyűjtve pihennek a dobozban. Ne felejtődjenek ott!
Minden diáknak érdekes lehet visszatérni egy társa első reflexióihoz, és összevetni
azt a sajátjával, valamint az elmúlt órában megbeszéltekkel.

Infók, elemzési ötletek
▪ In Bruges + Vaknyugat
A filmet és a Vaknyugatot nem csupán az alkotó személye kapcsolja össze. A bűn és
a megváltódás, a keresztényiség és a modernség bűnértelmezése, megváltástana
mindkét

műben

központi

kérdés,

elsősorban

az

emberölés

gyerek-

és

papgyilkosságban (In Bruges), illetve apa- és testvérgyilkosságban (Vaknyugat)
megvalósuló (vagy csak lehetőségként elgondolt) metafizikai botrányának körüljárása
révén. Mindez pátosz és didaktikusság nélkül, sőt populáris és bohózati
hangvételben történik.
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▪ Középkori keresztény művészet + McDonagh
Az In Bruges-ben látható festmények a 15. és a 16. század fordulójáról származnak,
és a halál, a végítélet, az ítélet, a büntetés témáit járják körbe (Jan Provoost: A halál
és a fösvény [1515]; Gerard David: Kambüszész ítélete, más címmel Sisamnes
megnyúzása [1498]; Hyeronimus Bosch: Az utolsó ítélet [1482])
A Vaknyugat értelmezhető egy középkori színjátéktípus, a moralitás modernizált,
újragondolt változataként is. A moralitások alapvető tétje a lélek túlvilági sorsa, ami
attól függ, hogy az ember megmarad-e a Mindenható iránti hűségben, vagy átpártol
az Úr művét romboló Ördöghöz. A transzcendens erők szempontjából is van tehát
jelentősége az emberi tévelygésnek, hiszen a gonosz az erejét demonstrálhatja
azzal, ha sikerül valakit a maga térfelére csábítania. Ebben az értelemben beszélünk
a Faust és Az ember tragédiája kapcsán is az ember lelkére tett fogadásról. Az
Alföldi Róbert megindító, elmélyült alakításában színpadra lépő Welsh atya
életáldozata és fogadása („Valene és Coleman, mindent tirátok teszek föl.”) a
Krisztus-történet és a nagy misztériumdrámák átemelése a modernitásba.

▪ Érettség + gyermekiség
A nyelvhasználatban is kifejeződő jellegzetesség a darabban látható figurák groteszk
éretlensége. A felnőttes kifejezésekkel dobálózó, de felnőni képtelen, gyerekesen
önző és felügyelet (Isten és apa) nélkül magukra maradt figurák játsszák az
önállóságot, holott ijesztően alkalmatlanok rá. Ficza István és Rétfalvi Tamás
tragikusan neveletlen és nevelhetetlen testvérpárja precízen közvetíti a Vaknyugat
emberképét. Gyermeki ártatlanságról szó sincs, helyette kaotikus és reflektálatlan
indulatok uralkodnak. A verekedések és az érzelmi fejletlenség reménytelenül
összeegyeztethetetlen az ebben a világban egyébként sem érvényesülő, tehát
halálra ítélt felnőtt morállal.
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▪ Nyelv + stílus
A dráma szövege helyenként trágár, de ennél sokkolóbb néhány különösen
fantáziadús szitok és átok-formula használata (például: „Szarjál vért a szemeden!”).
Dramaturgiailag ez teljesen indokolt, hiszen igen alantas emberek gyűlölködése zajlik
a színpadon, de nem csak ezért állítható, hogy nem öncélú, nem funkciótlan
megbotránkoztatásról van szó. A káromlás, a trágár beszéd, az átokmondás a
Vaknyugatban a transzcendenciától elszakadt ember beszéde, a szentség iránti
érzéketlenség jele, az isteni tiltások és a szeretetparancs folyamatos megszegése.
Ugyanakkor Varró Dániel fordítása a McDonagh által alkotott nyelv mesterséges
(mondigál, dobigál) és költői („Magánnyal teli egy tó az egy fickónak, hogy magát
beleölje.”) rétegét is visszaadja. A szinte versszerű ismétlődések, egyes szekvenciák
újrakántálása a költőiség felé mozdítja a nyelvet, míg a testvérpár egyik tagjának (a
Ficza István által játszott Valene-nek) jellegzetesen magyar területi nyelvváltozatot
idéző intonációja anakronizmusként épül be az ír nevű faluban, ír nevű emberek
között játszódó történetbe, így erősíti a mesterséges hatást.
Érdemes a gyerekekkel megbeszélni, hogy a tabukat átlépő, káromló nyelvhasználat
és egy alantas figura által beszélt tájszólás mennyiben válhat számukra elfogadható,
művészi kifejezőeszközzé, és mikor tartják olcsó, megalázó kabaréhumornak.
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▪ Nevek
Welsh atya: Welsh atya neve nem bizonyul megjegyezhetőnek a leenane-iek
számára, gyakran Walsh változatban emlegetik. A név jelentése ’walesi’,
illetve ’idegen’. Welsh atya keresztneve a nevetségesnek tartott Roderick,
ami pedig ’híres uralkodót’ jelent. Míg a Roderick név szinte rejtve marad,
csak a levélírás kapcsán szerez róla tudomást a többi szereplő, addig a
Walsh/Welsh

változatok

gyakran

előkerülnek,

többek

között

két

–

dramaturgiailag kiemelt – helyen: amikor Welsh atya megégett kézzel
elrohan a fivérek házából, utolsó élőben elmondott mondata hozzájuk, hogy
„A nevem Welsh!”, illetve a darab Valene szájából elhangzó zárószavai is az
atya nevének (továbbra is bizonytalan) felidézése: „…Welsh, Walsh, Welsh.”
Coleman: Ír név, jelentése ’galamb’.
Valene: Latin eredetű név, ritka, inkább lányoknak adják. Jelentése ’erős,
egészséges’.
Connor: A fivérek családneve. Ír név, jelentése ’farkasbarát’.
Kicsilány: Valódi neve Mary, azaz Mária, aminek bibliai vonatkozását a darab
szövege is tematizálja.
Leenane (másképp Leenaun): Ír falu, a név jelentése: ’ahol betelik az ár’ (angolul:
where the tide fills. A tide szó az árapályon kívül az időre is vonatkozik.)
▪ Cím
Az angol cím (The Lonesome West) emelkedettebb és tragikusabb
értelmű

a

szójátékot,

szófacsarást

használó

magyarnál.

A

’magányos/elhagyott nyugat’ szószerkezet valódi térbeli helyzetet
jellemez, miközben metaforikusan is utal a magára maradt modern
emberre. A ’vaknyugat’ figyelemfelkeltő szóként szerencsés címnek
látszik. A szóalkotás nyilván a ’vadnyugat’-ból indult ki, ami részben
félrevezető, részben viszont a vakságra való utalással tágítja az
értelmezési lehetőségeket a metaforikusság irányába.
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▪ A kockázós játék motívumai
Krumpli: A szereplők legfontosabb, megnevezett tápláléka. (Ünnepkor, ami a
darabban általában temetést jelent, ’pástétom levelestésztában’ is van, de a
hétköznapok ételeként az nem jön számításba.) A krumpli az ír történelemben
különösen nagy jelentőségre tett szert, az éhínséget okozó, nagy 19. századi
krumplivész

emléke

máig

él.

A

Vaknyugatban

krumpliból

készülő

italt

(krumplipálinkát) isznak, és krumpliból készült ételt (chipset) esznek. Mivel a darab
egészét átszövi a keresztény gondolatkör, ezért megkockáztatható egy profán
rávetítés: A leenane-i fivérek a Krisztus testét és vérét képviselő égi (mennyei)
táplálék, a bor és a kenyér helyett élnek a föld mélyéről kiásott krumpli szakrális
értéket nélkülöző táplálékával. A kereszténységet megtagadó kor ostyája az ostya
alakját ismétlő chips.
Foci: A közösségiség különös, profán képviselete a mű magányos emberekre tördelt
világában. Welsh atya a 12 év alatti lányok focicsapatánál edzősködik, és megrendíti
a csapat kirívó agresszivitása. Az ókori zsidók épp ettől az életkortól adhatták férjhez
a lányaikat, ennyi idős korig tehát természetes és elvárt volt a szüzesség. A
kereszténységben Szűz Mária alakja révén is összekapcsolódik a szüzesség az
ártatlanság, a szelídség értékeivel. A modern kori foci elsősorban a férfiak
domesztikált harci játékaként vált népszerűvé. A 12 év alatti lányok brutális focizása
tehát többszörösen is megtagadja a hagyományos értékeket. (A futball-párhuzam az
In Bruges-ben is előjön, amikor Ray a Tottenhamhez hasonlítja a purgatóriumot.)
Tűzhely: A házi tűzhely hagyományosan az otthont megtestesítő középpont. A
Vaknyugatban az önzés egyik kiemelt tárgya, majd a gonosz szándékok áldozati
oltáraként Coleman arra használja, hogy Valene bálványként (vagyis teljesen
antibiblikus,

antikeresztény

módon)

használt

szent-szobrocskáit

elégesse,

felolvassza benne. Így válik a tűzhely Welsh atya első önáldozatának felmutatási
helyévé (mintegy oltárává), amikor az atya a testvérek gyűlölködésének tetőpontján
saját kezét égeti meg a forró olvadékban.
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Nő: Kicsilány (valódi nevén Mary, azaz Mária) az egyetlen női szereplő. Welsh atya
halála után ő marad a szeretetparancs képviselője. Többnyire üzenettel érkezik,
küldetésben jár, de küldetése teljesíthetőségével kapcsolatban tele van kétellyel. A
nőiség egyébként egy teljesen zavaros minőség a leenane-i testvérpár életében:
anyáról az ő esetükben egyszerűen nincs szó, a szexualitás a szavak szintjén – és
feltűnően éretlen módon – ugyan foglalkoztatja őket, de ezzel kapcsolatban csak
sikertelenségről

szerzünk

tudomást.

Agressziójuk

részeként

kölcsönösen

megkérdőjelezik egymás nemi identitását, képességét. Különös, groteszk mozzanat
például, hogy Valene női magazint járat, amelyből egy ízben méhhurok-kupont(?!)
vág ki magának(?!).
Magazin: A testvérek mintha valamiféle földi pokolban élnék az életüket. A külvilágról
érkező, magazinokban olvasható töredékes hírek, információk olyan pokolbéli
rémségekről szólnak, mintha az In Bruges-ben megnézett Bosch-festmény
szörnyűségei, szenvedései elevenednének meg (ajak nélküli lány, kar nélküli
legény).
Tó: A leenane-i öngyilkosságok helyszíne. Ahogy a szöveg egyik legköltőibb
mondata állítja „magánnyal teli” hely. Tom Hanlon öngyilkosságát Welsh atya beszéli
el: „fölállt, és elindult, a ruháját le se vetve, és aztán csak ment, és mendegélt. És
ment. És mendegélt. Míg a szegénynek alá nem bukott a feje. És még azután is csak
ment. És mendegélt.” Az elbeszélés azt is láttatja, ami láthatatlan (a víz alatti
továbbmenést), elemelkedik a valószerűségtől, így válik költőivé. Ez az öngyilkosság
előképe Welsh atya önáldozatának, valamint alkalmat ad arra, hogy a mű
rákérdezzen a kereszténység bűnfelfogásával, megváltás- és bűnbocsánattanával
kapcsolatos egyik legmélyebb dilemmára, tudniillik, hogy hogyan nyerhetnek
bűnbocsánatot az öngyilkosok. A pap, annak a vallásnak a képviselőjeként, amely
egyszerre állítja az élet szentségét, hirdeti a szeretet parancsát, és kimondja a
bűnbocsánat lehetőségének mindenkorra érvényes nagy ígéretét, valóban a
legnagyobb „tétet” teszi meg az utolsó nagy gesztusával.
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