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„Hogy lehet gondolkodni, ha szép lányok jönnek?”
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
ismerkedünk. Jön utánunk, nem ereszt.
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SHAKESPEARE:
HAMLET
Az előadás középpontjában a család áll. Az az anya, és fiú, aki
különböző módon gyászol, üdvözöl egy új világot, rendszert, ami
gyarlóbb, és kuszább lett, mint az előző.
A főhős vívódik az általa vélt igazság és a valóság között.
Nyomozásba kezd apja halálával kapcsolatosan, a Szellem
megjelenésnek köszönhetően. Azt gondolnánk, hogy egy
háborodott elme szüleménye mindez, ám a jó barát Horatio
éppúgy részese a múlt feltűnésének, mint maga Hamlet.
Az igazságnak súlyos következményei vannak, ha azt korábban
megmásítani szándékoztak néhányan. Így történik ez ebben a
drámában is. Tragédiák sorozata, gyilkosságok sora figyelmeztet
arra, ha az ember bármely rendszere – egyéni, családi,
társadalmi, – megbomlik, nem tudja kézben tartani sorsát, bukik
vétkes és ártatlan egyaránt.
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OSCAR WILDE:
DORIAN GRAY
KÉPMÁSA

Amikor a Dorian Gray képmása 1890-ben először megjelent egy
irodalmi folyóiratban, a viktoriánus közvélemény azonnal
hatalmas felháborodással fogadta. Olyannyira, hogy az 1891-es
könyvváltozatot már maga Wilde dolgozta át és bővítette ki úgy,
hogy valamelyest elhallgattassa gyújtó hangú kritikusait. Azt
viszont még ők sem sejthették, hogy a regény ősváltozata,
ahogyan azt Wilde eredetileg elküldte a folyóiratnak, még ennél
is nyíltabban beszélt a regény szereplőinek érzelmi viszonyairól,
különösen a festő és modellje, Basil Hallward és Dorian Gray
közötti homoerotikus vonzalomról. Az erre utaló mondatokat
ugyanis a magazin szerkesztői Wilde tudta nélkül még az első
megjelenés előtt kihúzták a regényből, a legelső változat
szövegéről pedig több mint egy évszázadon át csak néhány
Wilde-kutató tudhatott. Jelen kiadásunkban ezt a 2011-ben
megjelent, cenzurázatlan ősváltozatot tárjuk a magyar olvasók
elé Dunajcsik Mátyás új, ihletett fordításában, hogy végre
megismerhessék Dorian Gray történetét abban a formában is,
ahogy azt Oscar Wilde eredetileg elképzelte.
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EMIL AJAR:
ELŐTTEM AZ ÉLET

– Ők azt mondták: Őrületbe estél Őmiatta, akit szeretsz.
Én azt mondtam: Az élet ízét csak a bolondok ismerik.
Jáfíi: Raúd Al Radzsákín –
"- Élhet az ember szeretet nélkül, Hamil úr? Nem válaszolt. Ivott
egy kis mentateát, ami nagyon egészséges. Hamil úr egy idő
óta mindig szürke dzsellabát hordott, nehogy mellényben érje
az elszólítás. Rám nézett, és csak hallgatott tovább. Biztos azt
gondolta, hogy én még tizenhat-éven-aluliaknak-nem-ajánlott
vagyok, és vannak dolgok, amikről nem kell tudnom. Akkoriban
hét- vagy talán nyolcéves lehettem, nem tudom pontosan
megmondani, mert nem voltam beszületésiévezve, amint majd
kiderül, ha jobban megismerjük egymást, és gondolják, hogy
érdemes.
– Miért nem válaszol, Hamil úr? – Nagyon fiatal vagy, és jobb, ha
nagyon fiatal korában bizonyos dolgokról nem tud az ember. –
Élhet az ember szeretet nélkül, Hamil úr?
– Igen – mondta, és lehajtotta a fejét, mintha szégyellné magát.”
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SZERB ANTAL:
UTAS ÉS
HOLDVILÁG

Mikor döbbenjen rá egy férfi, hogy nem adhatja föl ifjúsága
eszményeit, és nem hajthatja fejét „csak úgy" a házasság
jármába, ha nem a nászútján? Szerb Antal regénybeli utasa
holdvilágos transzban szökik meg fiatal felesége mellől, hogy
kiegészítse, továbbélje azt az ifjúságot, amely
visszavonhatatlanul elveszett. A szökött férj arra a kérdésre
keresi a választ, hogy a lélek időgépén vissza lehet-e szállni a
múltba, vajon torzónak maradt élet-epizódokkal kiteljesíthető-e a
jelen, és megszabadulhat-e valamikor az ember énje börtönéből
vagy hazugnak gondolt „felnőttsége" bilincseitől? Az Utas és
holdvilág a magát kereső ember önelemző regénye. Mihály, a
regény hőse hiába akar előbb a házassága révén konformista
polgári életet élni, s hiába szökik meg ez elől az élet elöl, a
regény végén ott tart, ahol az elején: mégis bele kell törnie
mindabba, amibe nem akar. „És ha az ember él, még mindig
történhet valami" – ezzel a mondattal zárul a finom lélektani
részletekkel megírt, először 1937-ben megjelent regény, amely
első megjelenése óta hatalmas világsikerre tett szert.
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MANIPULÁCIÓ

MOLIÉRE:
TARTUFFE
A Tartuffe-ben, a képmutatók zsarnoki uralmának e pompás
torzképében minden idők egyik legnagyszerűbb komikus
remekművét tiszteli az egész művelt világ. A korabeli francia
udvarban annyian gúnyolva érezték magukat, hogy betiltatták
az uralkodóval a bemutatót.

8

THOMAS MANN: MARIO ÉS A VARÁZSLÓ
Furcsa, torz, gonoszarcú emberke érkezik egy olasz városkába.
Cipolla, a bűvész, a varázsló. Démoni tekintetével, gúnyosan
sértő hangjával és suhogó korbácsának erejével hatalmába keríti
egész közönségét, fellobbantja a nemtelen szenvedélyeket,
derék, tisztes polgárok, feddhetetlen életű asszonyok, marionett
figurákként rángatják tagjaikat, miközben arcukat megdermeszti
a rémület. A fasizmus, ez a szadista szörny végzi itt fertelmes
bűvészmutatványait, az hozza fel a mélyből az emberben rejtőző
állati ösztönöket. De Thomas Mann nemcsak azért írta meg
1930-ban ezt a remekművét, hogy az emberiesség, a humanista
erkölcs nevében tiltakozzék az emberhez méltatlan világ ellen,
hanem azért is, hogy megmutassa: a világon mindenütt vannak
Mariók, akik tiszták és beszennyezhetetlenek, akik a maguk
egészséges erejével végül mégis ellenállnak és elpusztítják a
gyűlölt varázslót.

9

