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„Sorsdráma. Szörnyű, barbár mese. Véres és szexuális talányok. Elnyomott emlékek és gyermekkori 
borzalmak fölkeverése. Hirtelen, képtelen, előre tudott és mégis elháríthatatlan katasztrófa. Babona, 
vallás és matematika különös fonadékú szövete. A sors irracionális gyökereinek ízeit érezzük. 
Micsoda ellentét forma és tartalom közt! Ilyen vad, ősi, nyers, babonás mélyeket éppen csak az 
emberi tudat és kultúra leglucidasabb művészete tár föl: annál megrendítőbb! A Szophoklész 
művészete” – írja Babits Mihály Az európai irodalom 
történeté-ben.

SZOPHOKLÉSZ: ANTIGONÉ
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A norvég Henrik Ibsent (1828-1906) a modern dráma atyjaként tartja számon az irodalom- és 
színháztörténet. Gazdag, hatalmas életműve töretlenül ível a romantikus verses színműtől az utolsó 
szimbolikus drámákig. Legnépszerűbbek azonban azok a művei, amelyekben kora szociális és 
erkölcsi problémáit vitte színpadra a francia hagyományból átvett naturalisztikus daramaturgia 
szellemében: „A népgyűlölő”, a „Kísértetek”, „A vadkacsa”, a Rosmersholm" és elsősorban a „Nóra”. 
Ez az 1879-ben keletkezett színdarab a bemutató idején hatalmas botrányt 
okozott: Ibsen kiállása a nők jogai mellett szokatlan kihívásnak számított 
annak idején. Változatlan népszerűségének ma már nem ez az elsőrendű 
oka, hanem a szereplő személyek mesteri rajza, a drámai szerkezet 
lenyűgöző szépsége, az okos érzelmesség. S az a nemes írói indulat, 
megfontolt pátosz, amely az emberi egyéniség szabad kibontakozásáért 
kiált.

IBSEN: NÓRA (BABASZOBA)
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Blanche, a darab főszereplője, a soha révbe nem érő Vágynak nevezett villamoson, egy szál 
bőrönddel érkezik meg húgához, Stellához, a poros, unalmas New Orleansba A gyenge idegzetű, 
álmodozó, jó családból származó úrinő, akit már eléggé megtépázott az 
élet, néhány nap alatt szétdúlja húga házasságát. Stella lengyel származású 
férjével, Stanley-vel él együtt, és éppen gyermeket várnak. Imádják 
egymást. Blanche megérkezésével két homlokegyenest ellentétes ember 
kerül szembe egymással. Stanley igazi hús-ember, egy vad bika, és 
házasságukban az erotikus vonzódásnak nagyon nagy szerepe van. 
Blanche lenézi a férfi műveletlenségét, brutalitását, nyers erejét, és húgát is 
meg akarja győzni arról, hogy nem hozzá való. Azt szeretné, ha úrinőként 
bánnának vele, de csak kinevetik. Kifinomult dámaként akar viselkedni, de 
Stanley nyomoz utána, és kideríti, hogy az úrinő álarca mögött egy nagyon 
is kétes hírű öregedő nő áll, s minden, amit el akart hitetni velük: hazugság.

TENESSEE WILLIAMS: A VÁGY 
VILLAMOSA
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A FIZIKUSOK C. DRÁMAKÖTETBEN 
KERESSÉTEK!



Elfeledett, rejtőzködő utak hálózzák be a fülledt alföldi falu földjeit, ahol Daru, a kamaszodó fiú küzd 
bandavezéri pozíciójáért, az önbecsülésért és szerelemért: egyszóval az életéért. Ha ő nem menne 
végig ezeken az ösvényeken, elkopnának, beleolvadnának a határba, megszűnne valami hallatlanul 
fontos, és az emlékezet jóvátehetetlenül megsérülne. Daru élete, sorsa is ilyen: makacsul járja az 
érzelmek elágazó csapásait, múltban és jövőben, közben mindegyik 
kapcsolatában elveszít magából valamit, mindegyikbe belehal egy 
kicsit. Így válik felnőtté. A sebek, varratok és hegek sokasodnak, 
szíve talán kérgesebb lesz, de a legutolsó, okos és érett viszonyban is 
ugyanaz a szenvedély izzik, mint a legelsőben. 

Hogyan is lehetne jobban elmesélni egy ember életét, ha nem a 
szerelmei történetén keresztül? Erre, és saját boldog-boldogtalan 
pillanatainkra, éveinkre gondolunk, miközben Daru sorsával 

GRECSÓ KRISZTIÁN: MEGYEK 
UTÁNAD
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ismerkedünk. Jön utánunk, nem ereszt.
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