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Január 12-én megszületik Neumann Ferenc Budapesten, nagypolgári család-
ban. Apja Neumann Mór orvos, édesanyja Wallfisch Jozefa. A Molnár felvett, írói 
név. Állítólag egyik nagybátyja foglalkozása volt a molnárság, de így hívták latin 
tanárát és alsós osztályfőnökét, Molnár Sándort is.

Szülei beíratják a Bp. IX. kerületi, Lónyay utcai Református Főgymnasium 
1. osztályába.

Átköltöznek a József krt. 83. szám alatti házukba. Megismerkedik Feiksz Jenő-
vel, aki a József körút 68. III. emeletén lakik. Együtt játszanak a Pál utcai fűrész-
telepen, a „grundon” a szomszéd gyerekekkel és osztálytársakkal. Megalapítják 
a gittegyletet.

Hivatalosan is felveszi a Molnár Ferenc nevet. 
Egy évre Genfbe megy büntetőjogot tanulni.

Beiratkozik a budapesti jogi karra, de tanulmányait elhanyagolja, s újságírással 
kezd foglalkozni. Vészi József maga mellé veszi a Budapesti Naplóhoz.

Megjelenik a korabeli Budapestet bemutató regénye, Az éhes város, amelyre 
az egész ország felfigyel.

A Vígszínház sikerrel mutatja be első önálló színpadi művét, A doktor urat. 

Feleségül veszi Vészi József lányát, Margitot.

Megszületik lánya, Molnár Márta. Megjelenik A Pál utcai fiúk. 
Bemutatják Az ördögöt. Elkezdődik nemzetközi sikersorozata.

Liliom. A vígszínházi bemutató kudarca után Molnár idegösszeomlást kap.



1912-ben Molnár – egy szerelmi kudarc után – veronállal megmér-
gezte magát, de életben maradt. A szerencsés kimenetelű öngyil-
kosság után Bródy Sándor, Molnár atyai barátja, aki maga is követett 
el már nem kevésbé szerencsés öngyilkossági kísérletet pisztollyal 
és csekély sérüléssel, kitartóan ugratta író- és öngyilkostársát. 
“Nem komoly ember maga, Feri” – mondta fitymáló kézlegyintéssel. 
“Méreg… veronál… Ez is öngyilkosság? Ugyan már…! Nem szégyelli 
magát?” Molnár egy darabig hallgatta, közbe is szólt egyszer-két-
szer, végül dühösen kifakadt: “Idefigyeljen, Sándor bá’! Ne szaporít-
suk a szót! Az tanítson engem öngyilkosságra, akinek sikerült!”

(Új magyar anekdotakincs)

A testőr. 
Elválik Vészi Margittól.

A testőrt bemutatják Bécsben, Berlinben, Londonban és Párizsban is. 
Beleszeret a Liliom női főszerepet alakító Varsányi Irénbe, akinek férjével 
párbajozik.

A Liliom bécsi, ezúttal sikeres bemutatója. Megismerkedik Fedák Sárival, akit 
később feleségül vesz. 

A háború alatt haditudósító. Írásait a bécsi Neue Freie Presse és Az Est la-
pok közlik. Később kötetben is megjelenteti őket Egy haditudósító emlékei 
címmel.

Bemutatják A hattyút a Vígszínházban. A főbb szerepeket Rákosi Szidi, 
Varsányi Irén, Csortos Gyula, Tanay Frigyes és Hegedűs Gyula alakítják. 
Újabb nemzetközi sikerszéria indul: Berlin, Milánó, Prága, Párizs, New York.

Megismerkedik a kezdő színésznő Darvas Lilivel.

Feleségül veszi Fedák Sárit, Darvas Lilivel él párkapcsolatban.

Molnár Ferenc jogosítványa, 1910

Molnár Ferenc és Darvas Lili, 1922
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Az üvegcipő.

Elválik Fedák Sáritól. 
A vörös malom.

Bemutatják a Játék a kastélybant a Magyar Színházban. (További bemutatók 
Rómában, Berlinben, New Yorkban, Bécsben, Párizsban.)  
Feleségül veszi Darvas Lilit.

A hattyút bemutatja a párizsi Odéon-Théâtre, Molnárt másnap kitüntetik a 
Francia Köztársaság Becsületrendjével. 

Olympia. 
A Franklin Társulat húszkötetes életműsorozatot ad ki a tiszteletére.

Egy, kettő, három.

Megismerkedik Bartha Vandával, aki titkárnője és irodalmi tanácsadója lesz.

Fritz Lang megfilmesíti Franciaországban a Liliomot.

Az erősödő nemzetszocializmus elől Darvas Lilivel Olaszországba, majd 
Svájcba emigrálnak.

Én ama nyugtalanságra születtem, amire te, és arra tehetségtelenségére a 
sima életnek, ezért döglöttem én estig az ágyban, ezért narkotizáltam magam 
a legpiszkosabb rongy kártyával , a legkisebb rongy emberekkel, ezért boro-
gattam én magamat konflissal, borozóval, vendégekkel, alkohollal, egy lusta 
kábulatba bújtam, gyávaságból az igazi életemmel szemben, mert rongy hiú-
ságból polgári rendes szerettem volna lenni, de éppúgy nem tudok, mint te, 
éppúgy imádom ezt a kurva mesterségemet, annak izgalmát, szenvedését, 
bolyongását, fényét, piszkát, szerelmét és csalódását, mint te, de megdög-
löttem ebben a rossz meleg levegőben, és csak most ébredtem fel belőle, 
amikor rájöttem, hogy nem lehet nélküled élni.

(Molnár Ferenc levele Darvas Lilihez)
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Darvas Lilivel és Bartha Vandával New Yorkban telepednek le. 

A Broadway-en bemutatják a Liliom alapján készült Carousel musicalt. 

Bartha Vanda, miután értesül családtagjai auschwitzi haláláról, 
öngyilkos lesz.

Születésnapjára meghívják Magyarországra, de elutasítja a kérést. 
Egyre rosszabb idegállapotba kerül, alig mozdul ki szobájából.

Megjelenik a Bartha Vanda jegyzeteiből összeállított Molnár-memoár, az 
Útitárs a száműzetésben.

Április 2-án hal meg New Yorkban. 
Sírján ez áll: „Te csak most aludjál, Liliom.”

A Metro-Goldwyn-Mayer bemutatja A hattyú filmváltozatát, a címszerep-
ben Grace Kellyvel.

Molnár Ferenc a Liliom próbáján, New Yorkban, 1940.

The Swan, 1956. Keményffy Jenő portréja 
Molnár Ferencről



NAPÓLEON

Molnár Ferenc neve külön fejezetet jelent minden színpadi irodalmunk történetében. Az 
internacionális érdekességű, de azért tipikusan magyar és pesti szalonvígjátékok soha 
nem sejtett világsikere elválaszthatatlanul összeforrott az ő diadalmas csengésű nevével. 
Írói stílje, a legfinomabb franciákat megszégyenítő elméssége, páratlan dialógus-mű-
vészete, káprázatos színpadi bravúrja, merészen szárnyaló fantáziája, szemérmes lírája 
messze földön csodált, kivételes és irigyelt értékei irodalmunknak. De legnagyobb jelen-
tősége - Pest szívének és lelkének első igaz, költői analízisén kívül - elsősorban külföldi 
hódításaiban van. Molnár Ferenc - bátran elmondhatjuk - a magyar színpadi irodalom 
első nagykövete, sőt Napóleonja. Félelmes és győzelmes hódító, aki csatát csatára nyer-
ve, öt világrész földjén tűzte ki már a magyar kultúra tiszta lobogóját.

(Magyar Színművészeti Lexikon, 1931.)

BÉCSY TAMÁS MOLNÁRRÓL

Tudjuk - sőt, mindig is tudták - hogy ő az a magyar színpadi szerző, akit először játszot-
tak az egész világon, és nemcsak egyszer-kétszer. Mégis, volt idő, amikor a hazai szín-
házak hallani sem akartak bármelyik művének a bemutatásáról. És manapság már csak 
ne higgyük, hogy a művészetpolitika akkori irányítóinak elitélő véleménye vagy éppen 
tiltása miatt. Tudjuk - sőt, mindig is tudták -, hogy darabírói technikája felülmúlhatatlan, és 
mégis elavult, áporodott polgári szemléletűnek tartották műveit. Mint hazánkban majd-
nem mindenről, Molnár Ferenc műveiről is elsősorban érzelmi fogantatású véleménye-
ket hallani és olvasni. Az elismerés az elképesztően nagyszerű színpadtechnikai tudása 
alapján műveinek tartalmát, világképét is sokkal pozitívabbnak tartja; az elutasítás pedig 
műveinek tartalma, világképe alapján lényegtelennek minősíti a nagyhírű franciákénál 
sokkal-sokkal tökéletesebb dramaturgiáját. (…) 

Molnár Ferenc ugyanis valami többet tudott, mint pompásan elkezdeni egy darabot, 
kitűnő felvonásvégeket komponálni, és - ami ebben az összefüggésben a lehető legne-
hezebb - igen jó harmadik felvonást írni. De ez a több csak annyival több, ami egy-egy 
korszak sikeres írójának a titka. (Aki persze nem mindig egyértelműen sikeres a kritikusok 
szemében.) Ismerte és képes volt kifejezni a színházba járó nagyközönségnek - vagyis 
a közönség túlnyomó többségének - ízlését, hangulatát, vágyképét, sőt a világhoz való 
viszonyát is. (…)

Mindezeken kívül tudott - ami a színház számára sohasem mellékes - szinte testekre 
szabott szerepeket írni; és nemcsak a saját kora híres színészeinek testére szabottakat.



Muntag Vince: Sémák és hézagok

A hattyú hazai fogadtatástörténetének néhány tanulsága
 

A hattyú a maga tizennégy (a mostanival együtt tizenöt) magyarországi bemutatójával 
Molnár Ferenc színházi kánonjának középmezőnyébe tartozik: a szerző ismertségével 
együtt ez azt jelenti, hogy tudunk ugyan róla, de csak emlékezetünk peremén bukkan 
fel. A darabról szóló írásoknak nehezére esik elkerülni a közhelypuffogtatást, hiszen a mű 
viszonylag könnyen beilleszthető a nagyvárosi színházi mesemondó szerzőről kialakult 
sztereotípiába. Ráadásul első ránézésre néhány apróságon kívül nem hoz dramaturgiai 
újdonságot a korábbi Molnár-drámákhoz képest. 

A mai (újra)értelmezést elsősorban az ábrázolt udvari környezet jellege és jelentősége 
nehezíti. 1920-ban, két évvel az Osztrák-Magyar Monarchia felbomlása után és egyben 
a dráma keletkezése idején a trónról lemaradóban lévő hercegi família belső konfliktus-
rendszerét kényelmetlenül nehéz műfajhoz kötni, és ebből adódóan kellő árnyaltsággal 
értelmezni. Túl közeli ahhoz, hogy történelminek lehessen tekinteni, de ahhoz már távol 
esik, hogy a bemutató jelenéről mint aktualitásról szólhasson. Ahhoz viszont, hogy egy 
lépéssel távolabbról mesének vagy példázatnak olvassuk a szöveget, túlságosan konk-
rétnak hatnak a társadalmi vonatkozások. 

Elvben ezeket az akadályokat az idő elmoshatja, ez itt mintha mégsem történt volna 
meg. S az elmaradást csak részben lehet azzal magyarázni, hogy kevés értelmezői figye-
lem esett a szövegre. Valószínűleg fontosabb a Molnárt övező szokványos besorolások 
rugalmatlansága.

Pedig az értetlenség nagy része eloszlatható, ha rájövünk, hogy A hattyú műfaja az ope-
retthez áll a legközelebb, legalábbis mai fogalmaink szerint feltétlenül. Az arisztokrata 
identitás kiüresedésének ez az ironikusan nosztalgikus megjelenítése, a három felvo-
násos szerkezet ódivatúan szabályos cselekményépítése, a vágyak metaforikus csoma-
golása egytől egyig az operettműfaj jellemzője. Az 
egyetlen számottevő strukturális eltérés az operett-
dramaturgiától a szubrett hiánya, aki mellett a házi-
tanító az álomszerűen nagyszabású hercegi szere-
lemről lemondva a mű végén meglelhetné a maga 
kisléptékű, de annál őszintébb civil boldogságát. A 
kettős párdramaturgia szimmetriájának a megbontá-
sa, az ezzel előidézett komor zárlat a vágyak illané-
konyságát és az elfojtások nyomán kialakuló érzelmi 
törékenységet hangsúlyozza. Azaz lélektani távlatot 
ad az operettel kapcsolatos megszokásaink újragon-
dolásához. Ez a művészi ötlet ma korántsem tűnik 
zavarba ejtően kivételesnek. Azt viszont érdemes lát-
ni, hogy ez csak az utóbbi húszegynéhány év szín-
házi teljesítményei nyomán vált elfogadottá Magyarországon.  A hattyú korábbi előa-
dásainak kritikái tehát még nagyon mereven kezelik a műfaji határokat, s a zene hiánya 
valamint az elégikus befejezés eltakarja a szemek elől a korábban említett dramaturgiai 
jellemzőket.

A szöveg újraolvasása innentől nem ennek az írásnak, hanem a most látható produkci-
ónak a feladata. Megfontolásra érdemes azonban, milyen szempontokat sugall előze-
tesen a mű befogadástörténete. 1920-ban a mű előre kalkulálható módon beolvad a 
Molnár nevéhez kötődő sikerszériába, ezt a Vígszínház akkori színészei (Csortos, Varsá-
nyi) borítékolhatóvá teszik. A negyvenes évek generációváltó Molnár-felújításai között A 
hattyú az egyik utolsó: 1945-ben, a háborús bombatalálatot szenvedett Vígszínház-épü-
let helyett a mai Thália Színház helyén lévő Radius Moziban formálja demonstratíve 
múltmentő erővé, emlékhellyé Molnár dramaturgiáját a megfiatalított társulat. Itt Tolnay 
Klári egyik első szerepében lép fel Alexandraként. 1957-ben Molnár cenzurális betiltásá-
nak végét Ajtay Andornak A hattyú-rendezése jelenti be az ország színházi nyilvánossága 
előtt; Alexandra szerepében Ruttkai Évával, Beatrixot Sulyok Mária alakítja. Az említettek 
később mind játszanak Molnárt, s ezzel a szó szoros értelmében a hagyomány folyto-
nosságát jelenítik meg.

Más kérdés, hogy kézen-közön hogy formálódik a szerepek értelmezése. A kritika a 
nosztalgia ambivalenciáján rágódva elmulasztja rögzíteni, hogy Varsányi már befutott 
sztárként, míg Tolnay és Ruttkai pályájuk elején játsszák el a címszerepet. 



Ezáltal a dramaturgiai fókusz még inkább az idősebb generációba tartozó alakokra, 
Beatrixra, Jácintra, Mária Dominikára, valamivel kevésbé Albertre tolódik. Alexandra és 
vele együtt Ági figurája innentől pályakezdők kiugrási lehetőségévé lesz; nem csoda, 
hogy rendszeresen kettőzik a szerelmesek szerepét. Az operettből szomorkás vígjáték, 
a primadonna hattyúból pedig, ha nem is liba, de fehér galamb válik, a komédiairodalom 
naiv ifjú szerelmes Colombinája. Íme a régi világ, sugallja a szereposztások szerepköri 
rendje, amikor még rangkórság és vénasszonyi intrika döntött a fiatalok érzelmeiről. 
Mielőtt elhinnénk, hogy az életkori viszonyokból itt csak ez az értelmezés következhet, 
gondoljunk Vidor Károly 1956-es hollywoodi filmjére, ahol minden Grace Kelly köré és 
alá van rendezve. Ebben a rendkívül visszafogottan stilizáló rendezésben a monacói 
herceg újdonsült felesége Alexandra megelőlegezett trónját saját felemelkedésének 
metaforájává teszi.

Férfioldalról persze Ági Miklós háttérbe szorulása óhatatlanul Albert főherceg jelentő-
ségének megnövekedését vonja maga után. Ez a figura látványos inkompetenciájával,                                              

bumfordiságával, no meg a Monarchia általunk 
már tudott végével együtt tekintve egészen 
groteszk. Az az alak válik potenssé, akiről ezt 
a legkevésbé feltételeznénk, s váratlan hatal-
mától megrészegedve, féktelen tombolássá 
válik viselkedése. Gyabronka József és Márkus 
László öntudatlanul ráérez a figurában rejlő 
lehetőségekre, de a fogadtatás ezt nem tudja 
mire vélni. A kritikák kénytelenek észlelni a disz-
szonanciákat a szerepértelmezésekben, de ez 
nem vetül ki a műről alkotott összképre. Pedig 
ez akár alkalmat is adhatna arra, hogy a gondo-
latmenet elszakadjon a történelmi környezet-
től. Ehelyett Molnár más domináns férfialakjai 
merülnek fel asszociációként (Márkus eseté-
ben nagy hatású szerepformálások emlékével 
megtámogatva). Ez ismét a vígjátéki kategóriák 
felé vezet.

A vígjátékíró Molnár arculata annyira markáns, 
hogy nehéz körberajzolni a rést, ami még eljátszatlan az életműből és azon belül A 
hattyúból. Az operettpárhuzam az előadásmód gyakorlatában nem biztos, hogy ter-
mékeny. Ez a dramaturgia mélyen és sok szálon kötődik a beszédhez, a kimondott 
élőszóhoz, s az előadások szinte kényszeresen igyekeznek követni a megírt anyagot, 
a kritika is mindenekelőtt ezt méltatja, vagy ennek hiányát marasztalja el. Ami ennek 
árnyékában talán elsikkad, az épp az, ami nincs leírva, mert kimondatlan vagy kimond-
hatatlan. Mai szemmel nehéz megértenünk, miért nem veszik észre az értelmezők a 
rangkórság mondvacsinált jellegét, és mögötte mindazt, amit a szereplők elhallgatnak, 
vagy vesztükre maguk sem tudnak, például a vágy érzelmi és érzéki működéséről. Az a 
vélekedés, hogy Molnár „kegyetlenül önazonos szerző”, hogy magát Mácsai Pált idéz-
zem, épp azt a kérdést élesíti ki, hogy válhat-e a szerző valódi klasszikussá a folytonos 
és akár radikális megújhodás képességének értelmében.
A mostani előadás remélhetőleg erre is segít választ találni.



CSÓK ÉS 
BECSÜLET

Amikor A hattyú című darabját a párizsi 
Odéon Színház bemutatta, Firmin Gé-
mier, a nagy színművész és színházi 
szaktekintély volt a színház igazgatója. 
A premier utáni napon M. haza akart 
utazni Budapestre, de egy francia író 
barátja mosolyogva a fülébe súgta, 
várjon még egy napig, mert a francia 
kormány igen kellemes meglepetés-
ben részesíti. Természetesen M. sejtet-
te, miről van szó. És valóban, két nap 
múlva megszólalt a telefon M. hotel-
szobájában, a szín-ház közelében levő 
Foyot-szállóban. Gémier titkára tele-
fonált, kérte, fáradjon át, mert ajándék 
érkezett részére a külügyminisztérium-
ból, és maga az igazgató óhajtja ünne-
pélyesen átadni. M. átment, és csak a 
színházi kiskapunál vette észre, hogy 
elfelejtkezett megborotválkozni. Jól 
tudta, hogy a francia becsületrend át-
nyújtása az úgynevezett accolade-dal 
jár, ami azt jelenti, hogy a kitüntetés 
átadója mint a kormány megbízottja, 
jobbról-balról arcon csókolja a kitün-
tetettet. M. elsiettet a színház árkádjai 
alatt levő borbélyüzletbe, hogy meg-
borotváltassa magát, és sima arccal 
fogadhassa a Francia Köztársaság 
csókját, ezúttal Gémier ajkairól. A bor-
bély leültette egy székbe, és elkezdte 
szappanozni. M. a tükörből észrevette, 
hogy a háta mögötti borbélyszékben 
Gémier ül beszappanozva, és éppen 
akkor fogtak hozzá a megborotválá-
sához. Gémier is sima arccal óhajtot-
ta átadni a köztársaság két hivatalos 
csókját.         

(Útitárs a száműzetésben)

Muntag Vince: 
A szó mint sebből folyó vér

Néhány gondolat A hattyú szövege kapcsán

Mácsai Pál egy 2016 őszi televíziós interjúban találóan mutatott rá A hattyú bemutatá-
sának kockázataira: hangozzanak bár mégoly szellemesen a párbeszédek, az ábrázolt 
társadalom képe első ránézésre avíttasan egysíkúnak tűnik. Ezt az első összbenyomást 
úgy lehetne összefoglalni, hogy lám, a szívből eredő párválasztás csak a legszegényeb-
bek illúziója, a felsőbb osztályokban – a trónt is ideértve – velejükig hazug konvenciók 
szabnak törvényt. Társadalmi tanulságként ez valóban idejétmúltan sekélyes, különösen a 
20. századi történelem ismeretében. A mű értelmezői ezt nem mulasztják el kiemelni. A 
kérdés csak az, társadalmi látleletről van-e itt szó egyáltalán, vagy a társadalmi állásra való 
folytonos hivatkozás valami egyébnek az ürügyeként, netán elleplezésére szolgál. A felve-
tés már az 1920-as ősbemutató idején sem lehetett teljesen megalapozatlan. A hattyúban 
megjelenő hercegi udvar és politikai helyzet ugyanis tisztán fiktív, még ha külsőségeiben 
emlékeztet is a század eleji monarchikus környezetre.

Mi helyett jelenik hát meg a műben a társadalmi pozíció? Nehéz a válaszhoz arkhiméde-
szi pontot találni a szövegben, úgyhogy először azt érdemes szemügyre vennünk, melyik 
szereplő adhat ehhez kulcsot. Kézenfekvőnek tűnik Jácintra, Beatrix szerzetesként élő 
bátyjára gondolni először. Ő használja messze legkevesebbszer azokat a társadalmi hi-
vatkozásokat, amelyek a többiek beszédmódját jellemzik, s általában is tüntetően kívül áll 
az érdekérvényesítési manipulációk rendszerén – kivéve persze a végkifejletet. „Ember-
párti vagyok.”, fogalmaz már-már közhelyszerű humanizmussal, élesen szembeállítva ezt 
a szociális hovatartozás hangsúlyozásával. A vágy és a rang nála tiszta fogalmakban válik 
külön egymástól, olyannyira, hogy összekapcsolódásukat másoknál csak érteni és befo-
lyásolni képes, szavakba önteni nem. Nem ő lesz tehát a kalauzunk, de arra felfigyelhe-
tünk rajta keresztül, hogy nem a beszéd vezet el a megoldáshoz, hiszen ami igazságként 
kimondható ebben a világban, azt Jácint ki is mondja, vagy legalábbis kimondhatná, ha 
akarná. Másfelől világos, hogy Albert főherceg és Beatrix esetében a titulus bűvölete fogal-
milag szinte teljesen eltakarja személyiségüket. Kiáltóan hamis, amikor Beatrix saját anyai 
érzéseit emlegeti, vagy épp azt, hogy Albert végre „a szívére hallgat”. A cselekmény alaku-
lására érdemben rajtuk kívül csak Alexandra hercegnő és Ági Miklós, a tanár van érdemi 
hatással. Kettejük közül messze a férfi közöl többet önmagáról, szavaival és elhallgatása-
ival egyaránt. A kérdés tehát az, mi tűnik fel az ő magatartásában, ami megfejtést adhat a 
rang elfedő hatású megjelenésére.

Először is vegyük észre, megerősítvén az eddigieket, hogy Ági Miklós feltűnően sokat 
hallgat. Késleltet, eltereli a választ, lehatja a fejét. Miért teszi? Illedelemből? Igaz, megvan 
benne a hajlam és a képesség is az alkalmazkodásra (különben nem is tölthetne be tanári 
állást egy hercegi családban), de szinte az első pillanatban megtudjuk róla, hogy amikor 
csak alkalma nyílik rá, a saját elvei szerint cselekszik.



Ez is sodorja bajba később. Esetleg félelemből, óvatosságból nem szól? Ági valóban mé-
lyen ismeri a félelem érzését, sokszor el is bizonytalanodik, de nem a külső elvárások 
hatnak rá így. Feljebbvalói felé a legszemtelenebb különvéleményt is vállalja, s egészen 
a feszültség tetőzéséig ezt a lehető legudvariasabban tudja kifejezni. Akkor hát miről van 
szó? Az világos, hogy az elbizonytalanodása mindannyiszor Alexandrához kötődik, ebben 
nincs semmi meglepő. Ugyanakkor vele szemben is igaz, ami a hercegi család egésze 
felé jellemző rá, tudniillik, hogy ha egyszer megnyilvánul, távol áll tőle az óvatoskodás. 
Egyszerűsítés lenne viszont a sze-
relemre hivatkozni a tétovaság 
okaként, hisz az a cselekmény 
folyamán alakul ki, miközben az 
említett bizonytalanság, megtor-
panás már a kezdetektől érzékel-
hető. A jeleneteket közelebbről 
szemügyre véve a ritmusból, a 
megállások helyéből tűnik ki, 
hogy az idealizált fiatal lány nem 
viselkedésével, szavaival befolyá-
solja a férfit, hanem mindene-
kelőtt jelenlétének testi oldalával.

Itt persze nem a kivédhetetle-
nül romlásba taszító, állatias túl-
fűtöttségről van szó. Az viszont 
egyértelműnek látszik, hogy az 
érzéki hatóerő az egész viszony-
rendszert meghatározza. Beatrix 
a maga anyainak hazudott tom-
bolása során nem engedi, hogy 
bárki megközelítse, Albert hosz-
szan taglalja az őt ébresztő köhin-
tés jellegét, Jácint pedig érkezése 
után először kitapintja, hogy her-
cegi unokaöccsei milyen húsban 
vannak. Ebből a szempontból 
szembeötlő igazán, hogy a tanár 
az összes érkező szereplő figyel-
mét egyből magára vonja, aka-
ratlanul is. Ennek pedig nyilván-
valóan semmi köze a társadalmi 
hovatartozáshoz. Ági Miklós eb-
ben a körben mindenekelőtt egy 
megejtően vonzó férfi, aki puszta 
megjelenésével felbolygatja a viszo-
nyokat, anélkül, hogy ezt felhasználná valamire. Az sem biztos, hogy ő maga ennek tuda-
tában van. Beatrix valójában ezt a vonzerőt igyekszik lánya fegyelmezettségén keresztül 
semlegesíteni. Sikerül is, noha nem úgy, ahogy azt elképzeli.

S miközben a szereplők sorra megkerülik vagy megtagadják azt, ami mozgatja őket, a 
dramaturgia folyamatos útjelzést ad nekünk a tényleges folyamatok megértéséhez. A 
viszonyok megváltozása majdnem mindig elnyújtott pillantásváltásokhoz kötődik. Ale-
xandrában a vívójelmezbe öltözött férfitest látványa indítja el saját nőiségének megé-
lését. A második felvonás tetőpontjának elérkezését két, a kelleténél nagyobb kortyban 
ivott pohár bor hozza közelebb. A példákat hosszan lehetne még sorolni.

 A hattyú tehát be nem 
vallott vagy elhazu-
dott vágyak történe-
tét mondja el. A testi 
késztetések ebben a 
világban beismerhe-
tetlenek, vagy nem is 
tudatosulnak: helyü-
kön hamis nosztalgiát 
kínáló fedőmagyará-
zatként lebeg a hata-
lom ideológiája. 

Innen tekintve már 
m á s o d l a g o s n a k 
mondható a társadal-
mi tartalom. Mai értel-
mezésben ez bármi 
olyasmivel helyette-
síthető, ami alkalmas 
valós működésünk 
becsomagolására. A 
lényeg, hogy ha az 
élet a szemünk elé 
hoz egy Alexandra-fé-
le hattyút, merjük fel-
ismerni a hercegnői 
jelmez mögött a bal-
erinát, vágyunk értel-
mét. Vagy ha magunk 
tévednénk a hattyú 
szerepébe, merjük 
elénekelni a szívünk-
ben hordott dalt, s ne 
törődjünk a kívülről   

ránk aggatott elvárá-
sokkal, amelyekbe ez nem illik bele. S amint ez érzékelhetően közvetlenné válik egy 
csókban vagy kézszorításban, már nem közhelyes. Hisz látjuk, mennyire nehéz megva-
lósítani. 



MARIA JOSÉ HERCEGNŐ

Tegnap este egy szépséges asszony lépett be társaságával velencei törzshelyünkre, 
a Fenica Tavernába: Maria José, I. Albertnek, Belgium királyának, az első világhábo-
rú egyik nagy vezető alakjának a leánya. Umberto olasz trónörökös felesége. A sok 
előnytelen külsejű hercegnő után végre láttam egy gyönyörű királykisasszonyt is. Úgy 
fest, mint a mesebeli hercegnő. Arca sápadt, szeme álmodozó. Örültem, hogy egy-
szer láthattam ezt a tüneményt is. Sokat hallottam Maria Joséról, M. együtt vacsorá-
zott vele Salzburgban Max Reinhardtnál. Elmondta, a hercegnő olyan szakértelemmel 
beszélt Mozartról és Beethovenről, hogy jobban látta jelenlétében hallgatni. Amikor 
most megpillantottuk a hercegnőt, M. elkapta a tekintetét, és nem is üdvözölte, abban 
a feltevésben, hogy annyi év után bizonyára úgysem emlékszik rá. 

(Útitárs a száműzetésben)  

MOLNÁR GÁL PÉTER: 
A HATTYÚ REJTÉLYES 
FÖLREPÜLÉSE

Némi paradoxon csiholható elő abból a furcsa színházi tüneményből, hogy Márkus 
László éppen Molnár Ferenc A hattyújának Albert szerepéből állította elő színészi pá-
lyájának egyik legmélyebb, de mindenképpen legsikeresebb alakítását. Albert „ellen-
mantovai” herceg, akinek Gilda mamája minduntalan az orra alá dugdossa ártatlan le-
ánykáját, addig-addig, amíg maga lesz a helyzet Rigolettója, mert valósággal a hercegi 
házasság bohócává változik. A herceg annyira fáradt és fád már, hogy a bohócmama 
kénytelen a leányszöktetés be nem következése okán fiúszöktetést csinálni: szökteti 
legalábbis a tanárfiút, hogy leánya kívánatosabbnak tűnjön az álmos indulatú herceg 
szemében. A mantovai herceg modelljeként emlegetett I. Ferencben még volt annyi 
játékosi erő és elevenség, hogy udvaroncainak hölgyeit sorra megszeplősítette, egy 
Habsburg-modellben már csak elgyengült aulikus modor rejtezik. Ö maga nincs is: 
csupáncsak sarj, utód, leszárma-
zott. (…)

Amikor Molnár Ferenc megír-
ta A hattyút, már a papírra ve-
tés pillanatában időszerűtlen és 
avult volt a környezet, a problé-
ma, a mese, a figurák. Aranyo-
zott panoptikumnak érződött, 
érződhetett a Vígszínház szín-
padán a Habsburg-bohózat. 
Magyarország megszűnt király-
ság lenni. Trónfosztott lett a 
Habsburg-ház. Forradalom után 
vagyunk. IV. Károly és család-
ja Svájcban él. Egykori császári 
szárnysegéd ül a király helyén. A 
hattyú darabalattija 1920 decemberében talán csak annyi, hogy az igazi rangnál fon-
tosabb az emberi tartalom.

De mi élteti ma ezt a színdarabot? Miért újítják föl, miért újítható föl időről időre? (…)
Mi megrázó lehet egy vígjátéki Habsburgban? Az, ami rokon velünk. Mert sosem egy 
Habsburg-komédiát néz a közönség: mindig emberi komédiának nézi. III. Richard sem 
York-tragédia, a végén megjelenő Richmonddal, hanem emberi tragédia. 



Károly osztrák főherceg, magyar és cseh herceg és Ziita pármai hercegnő

TÖRTÉNELMI HÁTTÉR

A hattyú valamikor a huszadik század első évtizedében játszódik, a világháború és az 
Osztrák-Magyar Monarchia felbomlása előtt. A darabban emlegetett császár tehát nem 
lehet más, mint az 1916-ig regnáló Ferenc József, akinek hatvannyolc évnyi uralkodása 
alatt hat trónörökösjelölt váltotta egymást. Közülük az utolsó volt Károly főherceg, akit 
1916-ban I. Károly néven osztrák császárrá, IV. Károly néven magyar királlyá koronáz-
tak. Károly főherceg katonai szolgálatának évei alatt került közelebbi kapcsolatba Zitával, 
a trónfosztott Bourbon-pármai család hercegnőjével. Bár távoli rokonságuk révén már 
gyermekkorukban több alkalommal is találkoztak, igazi ismeretséget csak 1909-ben kö-
töttek. Erre Zita hercegnő így emlékezett vissza: „nem tudnám megmondani, hogy a két 
főhercegnő szándékosan vitt-e engem Franzensbadba vagy sem, de annyi bizonyos, 
hogy Károly főherceg többször is meglátogatott bennünket, illetve Mária Annunciáta 
nénit. Az érzelmeim lassan érlelődtek iránta a rá következő két esztendőben.” 

Első találkozásuk nagy hatást tett a főhercegre, aki ettől kezdve mind gyakrabban kereste 
a pármai hercegnő társaságát: „Nagyon összebarátkoztunk, és természetesen boldogok 
voltunk, hogy újra meg újra találkozunk. Károly főherceg még serényebbnek mutatkozott, 
amikor 1910 őszén fülébe jutott a pletyka, hogy jegyben járok egy távoli spanyol rokonom-
mal, Don Jaime madridi herceggel.” Károly főherceg akkoriban Ausztria egyik „legjobb 
partijának” számított, és a gyermekei minél előnyösebb kiházasításán fáradozó Mária Antó-
nia pármai hercegné azt kívánta, hogy valamelyik leánya menjen hozzá feleségül. Károly-

nak a Monarchia 
trónörököseként 
szintén aktuális-
sá vált a házas-
ság kérdése, és 
ebben a dolog-
ban a császár ré-
széről is sürgető 
üzenetek érkez-
tek. 

Károly főherceg 
és Zita herceg-
nő eljegyzésé-
re 1911. június 
13-án került sor, 
a Bourbon-ház 
pármai ágának 
családi rezi-
denciájában, a 
toszkánai Villa 
Borbone della 
Pianore kastély-
ban. 

Károly és Zita uralkodása mindössze két évig tartott: 1918-ban Ausztriát és Magyaror-
szágot is köztársasággá kiáltották ki. 1921-ben két alkalommal is megpróbáltak vissza-
térni a trónra, sikertelenül. 

Egy évvel később Károly meghalt, de Zita ezután sem tett le a Habsburg-Lotharingi-
ai-ház restaurációjának lehetőségéről, és elsőszülött fiukat, Ottót trónörökösként ne-
velte. „Egy uralkodó sohasem mondhat le. Trónjától megfosztani lehet, uralkodói jogait 
megvonni tőle lehet. Ez rendben van. Mert ez merő erőszak. De ez nem kötelezi arra, 
hogy elismerje: elvesztette uralkodói jogait. Engedhet az erőszaknak, attól függően, 
milyen időben és milyen körülmények közé kerül, de lemondani soha, soha, soha! 
Inkább itt pusztulok veled, de majd jön Ottó. És ha mindannyiunknak pusztulnia kell is, 
akad még Habsburg elegendő.”  



MOLNÁR FERENC:
AZ INKVIZÍCIÓ DRAMATURGIÁJA

Ha valaha az életben nagy dramaturgiai művet írnék, az volna a kiindulópontom, hogy 
a színház nézőterén tölteni az estét: büntetés. Képzeljük magunkat abba a korba, 
amikor az inkvizíció nemcsak tüzes vassal és homlokszorítóval kínozta az áldozatait, 
hanem szellemes kínzásokat is talált ki, például a hanyattfekvő áldozatnak lassan, de 
nagyon sokáig egy-egy csöpp vizet csöppentett a szájába. Vonatkoztassuk el magun-
kat mindentől, ami a színház fogalom körül ránkragadt és képzeljük el, hogy egy ink-
vizítor, akinek ambíciója új kínzási módokat feltalálni, kitalálja a következő büntetést: 
A bűnös köteles hetenként egyszer, meghatározott órában, meghatározott percben 
hirtelen minden dolgát abbahagyni és jó vagy rossz időben egy nagy terembe sietni. 
A nagy terem azonnal elsötétítendő, és a bűnös szűk ülőhelyére vezetendő. Ott kell 
ülnie három óra hosszant a sötétben, mereven és mozdulatlanul. Ez idő alatt tilos: 1. 
kimenni, 2. felállni, 3. fészkelődni, 4. hátrafordulni, 5. beszélni, 6. orrot fújni, 7. köhögni, 
8. tüsszenteni, 9. enni, 10. inni, 11. dohányozni, 12. külön, önállóan nevetni, 13. aludni, 
14. olvasni, 15. írni, 16. nyújtózni, 17. ásítani, 18. más irányba nézni, mint előre, 19. más 
helyre átülni, 20. a végét meg nem várni, 21. el kell a meleget tűrni, 22. el kell a hideget 
tűrni, 23. minden bosszúságát némán kell lenyelni, 24. tilos felháborodásának bármi 
jelét adni, 25. hangosan sóhajtozni vagy nyögni, 26. a ruházatán bármit is változtatni: 

28. agyát megpihentetni, kikapcsolni, 29. megzavarni olyan tetszésnyilvánítást, mely az 
ő meggyőződésével ellenkezik, 30. rendes, kényelmes napi ruhájában odamenni, 31. 
abbahagyni, és máskor folytatni. Ezenkívül tilos még sok minden, ami hamarjában nem 
jut eszembe.

Ezt a sötétbe ültetett, megmerevített, elnémított, minden funkciótól eltiltott embert ne-
vezzük színházi nézőnek, akinek az újkor emberszerető mozgalmai megadják azt a 
könnyebbséget, de ezt se mindig, hogy óránként egyszer néhány percre kimehet sétál-
ni, hogy a testi kínlódást kipihenje, és az újabb testi kínlódáshoz erőt gyűjtsön.
Már most mi a dramaturgia? Dramaturgia az a tudomány, amely összegyűjtötte mind-
azokat a szabályokat, amelyek szerint ennek a testi kínokra ítélt embernek a helyzetét 
megkönnyíthetjük azzal, hogy a terem egyik falát lebontjuk, és abban a falnyílásban 
mutogatunk neki valamit. Ennek a valaminek azonban oly vonzónak kell lennie, hogy 
a leírt testi kínlódás az áldozatra nézve előbb eltűrhetővé, majd érthetetlenné, végül 
pedig kívánatossá legyen. Annyira kívánatossá, hogy még keservesen szerzett pénzét is 
odaadja érte. Sőt törje magát utána.

Ez volna dramaturgiám bevezető része. Azután következnének azok a fejezetek, ame-
lyek elmondanák: minő alacsony és magas, felszínes és mély, parlagi és fenséges mó-
dok vannak arra, hogy a terem lebontott fala mögött levő nyílásból ez a narkózis hatá-
sosan áradjon ki a kínszenvedőkre.   



akkor a Mari, a mi szobalányunk szintén az előszobába ment és segítette neki a kabátját 
és én az üvegajtón néztem ezt, bár ne néztem volna egy üvegajtón, hanem bár néztem 
volna egy faajtón, mert akkor nem láttam volna, hogy egyszerre csak mirnix dirnix azt 
mondja a házitanító a Marinak: magának szép piros ajka van cicám és megcsókolta őt és 
a Mari mondta: maradhasson a fiatal úr és ő mondta: szép vagy cica van már szeretőd? 
és az undok mondta: nincs és a bölcsész mondta: adj egy csókot egy utolsót és a gyalá-
zatos adott neki egy csókot és így ajkaztak és szájaztak és én azt mondtam magamban 
az életnek nincs többé értéke a számomra nézve és vége csókol Elza.

V.
Édesem,
ma olyan hidegen mentem át a szobán, mikor latint tanított, hogy megijedt, rám nézett 
és szépen köszönt és 
én nem köszöntem 
vissza és miért nem 
köszöntem vissza? 
csókol Elza.

VI.
Édesem,
ma találkoztunk az 
előszobában mikor 
délután jött órát adni 
és nehogy azt hidd, 
hogy vártam rá ot-
tan, mert megvetem, 
mint egy kutyát, de az 
előszobában sötétebb 
van, mint a szobában 
és ez az én hangula-
tomnak jobban meg-
felelt tehát ott ültem 
kettőtől fél ötig, akkor 
jött és köszönt és én 
nem köszöntem visz-
sza és egész hidegen mondtam neki: jó napot kedves tanár úr hozta isten úgy hogy 
rögtön észrevette hangom hidegségét és kérdezte: talán haragszik rám, talán vétettem 
valamit, ó nem mondom én, de mert ön olyan hideg hozzám, mondja ő, mondom én: 
gondolja? mondja ő: talán a piros ajkak miatt még mindig, mondom én: nem tudom és 
tényleg nem is tudtam, hogy az én piros ajkaimról volt-e szó, vagy a Mari piros ajkairól és 
egyszerre felkiált ő: majd megmutatom én magának, hogy kell nőkkel bánni és nekem 
ugrott és megölelt és megcsókolt a szájamon és mondom én: de tanár úr, de tanár úr, de 
tanár úr, de tanár úr, de tanár úr, hiába, ő tovább csókolt minden de tanár úr után, mon-
dom én: mit gondol kegyed, hogy gyön maga ehhez és menjen, csókolja a szobalányt 
maga paraszt és takarodjék mert kidobatom és bőgtem mert lelkem mélyén azonban 
szeretem őt és ő bement és az öcsémmel olyan hangosan tanulta a latint, 

MOLNÁR FERENC:
LEVELEK A BÖLCSÉSZRŐL

I.
Édesem, 
ma csak röviden írok neked, mert nincs időm és ő ma megint itt volt és latinra tanította 
az öcsémet és oly szépen mondja a latin szavakat, mintha rosszul beszélne franciául és 
én átmentem a szobán és ő azt mondta jó napot és én feleltem jó napot és kiszalad-
tam és a másik szobában Grieget játszottam és hallottam, amint egyszerre csak elkez-
dett csöndesebben latinozni és akkor én is csöndesebben játszottam Grieget és ő még 
csöndesebben mondta a latint és, akkor én egészen csöndesen játszottam Grieget és ő 
már akkor olyan halkan latinozott az öcsémmel, hogy én nem is hallottam semmit és ez 
volt az egész és én most nem tudom, szerelmes vagyok-e belé, azt hiszem nem, nem, 
nem vagyok szerelmes, ámbár ezen érzelem csak csalóka remény és én tulajdonképpen 
biztosan nagyon szerelmes vagyok, ámbár ő egy egyszerű házitanító és én egy magas 
rangú ügyvéd lánya; vagyok, egy mélység választ el bennünket egymástól, és ő nem meri 
pillantását hozzám felemelni csókol Elza.

II.
Édesem,
legutóbb csak röviden írhattam neked, most hosszasabban írhatok azt hiszem mégis sze-
relem zárom soraimat mert nincs időm csókol Elza.

III.
Édesem,
most már egészen biztos, hogy szerelem, mert ha nem az, igazán nem tudom, hogy 
micsoda, mert ma is átmentem a szobán mikor házitanította az öcsémet és azt mond-
ta: érdekli önt a latin? nem, mondtam én, mert a latin egy holt nyelv, de azért, mondta 
ő, lehet szeretni ezen nyelvet, mondom én: tudja isten, mondja ő: de gustibus non est 
disputandum, egészen szépen beszélte ezt latinul, mondom én: ez is latin? mondja ő: 
attól függ, ki mondja, mondom én: hogy érti ezt, mondja ő: szép piros ajkairól ez is latin, 
mondom, én: hogy gyön maga ahhoz nekem ilyet mondani, mondja ő: ezer bocsánat, 
mondom én: ez egy szemtelenség, és ha még egy kis latint akar tőlem, hát impertinencia 
és kimentem és szívdobogást kaptam és úgy dobogott a szívem, hogy azt hittem, valaki 
kopogtat az ajtón és azt mondtam: szabad, pedig csak a szívem dobogott és ő mégis 
csak egy egyszerű bölcsész és én egy magas rangú ügyvédlány vagyok csókol Elza.

IV.
Édesem,
mikor ma kimegyek a konyhába már fél hat volt és vége volt a latin órának és ilyenkor a 
házitanító mindig veszi az előszobában a kabátját én ezt mindig a konyhából nézem az 
üvegajtón át hát ma is kimegy az előszobába és veszi a kopott téli kabátját a fogasról és 



hogy már majdnem ordítás volt és én a másik szobából mindent hallottam és Grieget 
játszottam nagyon erősen, hogy ne halljam a latint, de hiába, mert ők még hangosab-
ban latinoztak és én még erősebben játszottam Grieget és ők még jobban ordítottak 
és én még erősebben ugráltam rá a kezemmel a zongorára, mire a mama bejött és 
mondta: megőrültél gyermekem, mert ha nem őrültél meg, ha csak egy pofont akarsz, 

azt kaphatsz, és akkor a keserűség feljött bennem a tor-
komra és sírni kezdtem és erre a másik szobába csend 
lett és abbamaradt a latinozás és én éreztem hogy 
most hallgat és részvétet érez irántam és csókol Elza.

VII.
Édesem,
én belátom, hogy nekik igazuk van a szobalánnyal ket-
tőjüknek ők a nép egyszerű gyermekei, akiknek joguk 
van egymást szeretni és ő úgyis hiába néz fel hozzám 
magas rangú házilányhoz a völgyből mert ő egy egy-
szerű bölcsész aki pénzért latint bifláztat és magoltat az 
öcsémmel és elhatároztam, hogy véget vetek ennek a 

kínlódásnak mert szeretni nem szeretem már, csak inkább tisztelem őt és sírok egész 
éjjel és nem tudok a szobalány szemébe nézni, ami még nem volna baj, de a piros 
ajkába se tudok nézni, ami már baj, mert attól megreped a szívem, pedig hiába, mert 
én magas rangú vagyok és ő alacsony rangú és itt csak az erőszak segít mondok ma-
gamban, nemesnek nem nagyon nemes a dolog, de meg kellett tennem, elmeséltem 
az anyámnak, hogy mikor a kabát segítve lett, megcsókolta a cselédet és az anyám be-
hívatta a cselédet és kirúgta, nem lábbal, csak erkölcsileg, a Mari el is ment és az apám 
behívatta a házitanítót és szintén kirúgta, szintén nem lábbal, szintén csak erkölcsileg 
és most egy másik Mari van, Teréznek hívják és roppant csúnya és másik bölcsészünk 
van, nem is bölcsész, hanem jogász és még rondább, mint a Teréz és nekem nagyon 
fáj a dolog és, mert mikor a bölcsész elment, olyan szemekkel nézett rám mint egy hal-

dokló kutya a haldokló gazdájára és oly szomorúan kö-
szönt mint egy haldokló kutya a gazdája sírján és én alig 
tudtam magamat visszatartani, de nem sírtam, csak ké-
sőbb a szobában, így végződött a tragédia és még min-
dig ajkaimon ég csókja és ha van Gondviselés, sohasem 
fognak mint egyszerű bölcsész és egyszerű cseléd egy 
háznál találkozni, mert én örökre elválasztottam őket ha 
az enyém nem lehet, másé se legyen nem mintha Mari-
ra féltékeny volnék, a világért sem, hanem mert érzem, 
hogy mint magas rangú soha nem lehettem volna az 
övé és úgy kell neki, még ha megreped is a szívem és ha 
utána halok, ha ő meghal, bánom is én, az öcsémnek 
már úgyis megvolt a kára mert az új tanító miatt latinból 
megbukott és én közönyös vagyok, ülök a szobámban 
és Grieget játszom, mialatt a másik szobában az új tanító 

latino-zik és én lehunyom a szememet és azt hazudom magamnak, hogy ez még a régi 
és szomorú vagyok, de már nem sokáig leszek, ámbár csókja ég ajkamon, de hiába, 
soha nem lehettem volna az övé csókol Elza.

NINCS OLYAN KIRÁLY

Milyen üdvös lenne a nyitott és kritikai gondolkodásra kész s képes, hiteles és autonóm 
tanárok sokaságát létrehozni: azt a pedagógusideált, akiről azt állítja Németh László, 
hogy „nincs olyan király, mint az az igazi tanár, aki fiatal szívekben szemtől szembe és 
napról napra tud uralkodni.” Az ilyen tanáregyéniségek tömeges előfordulásától azon-
ban ma még meglehetősen távol vagyunk, és gyors, látványos sikereket ez ügyben nem 
igen várhatunk – sajnos. Ugyanis ahhoz csak akkor juthatnánk el, ha roppant súlyos 
társadalmi kihívásnak és rendkívül magas szintű egyéni kritériumnak megfelelnénk. En-
nek érdekében három, számomra evidensnek tűnő, kritikai szempontra, követelményre 
hívnám fel a figyelmet: 
1. A tanárok társadalmi-anyagi megbecsülésének elégtelensége. 
2. A mindenkori politikai s ideológiai uralom erőteljes – olykor kizárólagos – befolyáso-
lási törekvése. 
3. Végül a pedagógus személyiségének szembetűnő megkopása, munkájának nagyfo-
kú sekélyesedése.

(Karikó Sándor: A „néma tragikum”, avagy a „nevelés boldog kényszere”?)



ÉS A DAL: SOHA!

DER EINFACHE FRIEDEN 

Az egyszerű béke Gisela Steineckert keletnémet írónő verse. Klaus Schneider zenésítet-
te meg a hatvanas években, és az egyik legnépszerűbb német úttörő dallá vált.

HEART OF GLASS

A Blondie legismertebb dala, az 1978-as Parallel Lines című albumról. Szerzői Debbie 
Harry énekesnő és Chris Stein gitáros. A Blondie a New York-i new wave és punk rock 
együttesek zászlóshajója volt, és egészen 1978-ig underground zenekarnak számított. 
Ehhez képest meglepő fordulatot jelentett, hogy egy diszkó slágert adtak ki kislemez-
ként, amely listavezető lett Amerikában és Angliában is. A Heart of Glass a Rolling Stone 
magazin „Minden idők 500 legjobb dalának listáján” a 255. helyre került. 

TÁVOLBÓL

Petőfi Sándor verse, 1843-ban írta Pozsonyban. A „kis lak”, amiről a vers szól, Du-
navecsén állt. A művet Bognár Ignác, a Nemzeti Színház énekkarnagya, a kor egyik 
népszerű komponistája zenésítette meg.

MORGEN!

John Henry Mackay költő verse, amelyből Richard Strauss komponált dalt 1894-
ben. (Op.27. No.4.) A Morgen!-ből és másik három műből álló dalciklus Strauss eskü-
vői ajándéka volt felesége, Pauline számára. A darabot eredetileg zongorára és egy 
hegedűre komponálta, de 1897-ben zenekari művet írt belőle.

Holnap!
És holnap újra felkel a Nap
És az úton, melyre indulok

Újra egyesít majd minket, szerencséseket
Ezen a napsütötte Földön

És a széles, hullám mosta parton
Ahová lassan leereszkedünk

Szótlanul nézünk majd egymás szemébe
És ránk hull a boldog némaság   
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A hattyú mesterkomédia: bravúros humorú, szellemesen éleslátó, pestiesen gúnyos. 
Egy trónfosztott dinasztia feje, Beatrix, tűzön-vízen keresztül próbálja visszajuttatni 
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azonban nem érdeklődik, és Beatrix okos asszonyként pontosan tudja: a férfi figyel-
mét egy nőre igazán csak egy másik férfi figyelme tudja felhívni.
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