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Az Örkény Színház nyitottan szeretne együttműködni a fővárosi és vidéki iskolákkal.
Az IRAM Ifjúsági Részleg és AlkotóMűhely fontos feladata, hogy pedagógusokkal
konzultáljon.

Leveleikben

és

a

foglalkozásainknak

köszönhető

személyes

találkozásokon sok kérdés, igény jutott el hozzánk. Szeretnénk azokkal a
pedagógusokkal is kapcsolatba kerülni, akiknek nem áll módjukban részt venni az
osztályaikkal az előadásainkhoz kapcsolódó FLESS foglalkozásokon, és tanórai keretek
között szeretnék felkészíteni a fiatalokat a színházlátogatásra. Az IRAM csapat egyik
tagja, Hudáky Rita gimnáziumi tanár segít ebben. Reméljük, hogy az általa
összeállított anyaggal felelünk a hozzánk érkezett kívánságok egy részére: a FLESS
foglalkozásaink tanórai kiegészítéséhez és az önálló, csak tanári felkészítéshez is
segítséget nyújtunk.
Jó munkát kívánunk!
Várjuk Önöket az Örkény Színházban!

Mácsai Pál
igazgató

Neudold Júlia
IRAM műhelyvezető
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MOLNÁR FERENC: A HATTYÚ

A 19. század végén, amikor Molnár Ferenc (1878-1952) megszületett, az egyre inkább polgárosodó
Magyarországon megnőtt a színházak száma, és kialakult az a polgári közönség, amely a művelt
szórakozás egyik lehetőségeként vette számba a színházban töltött estéket. A színházi élet
megélénkülése hozzájárult a polgári színjátszás dramaturgiai konvencióinak kidolgozásához,
megszilárdulásához. Molnár Ferenc a színházra szórakoztatásként tekintő szerzők legkiemelkedőbb
magyarországi képviselője, aki világhírt ért el vígjátékaival, színműveivel. Sikerének egyik legfőbb
titka, hogy meg tudott felelni a közönség igényeinek, miközben nem csak kiváló érzékkel alkalmazta,
de meg is újította a jól megcsinált színház dramaturgiáját.
Molnár Ferenc technikás és professzionális drámai életművének kulcsfogalma a látszat. Nem csak
azért, mert számos hőse rendelkezik a látszatteremtés zsonglőri képességével, hanem mert számára
a színház is elsősorban a látszatokkal való bánni tudás magasiskolája.
Az 1920-as A hattyú már Molnár Ferenc első nagy magyarországi és nemzetközi sikerei után született.
Figyelemreméltó tény, hogy ez az első olyan darab az életműben, melynek cselekménye arisztokrata
környezetben játszódik, sőt, közvetlen témájává teszi a hatalom, a trón közelébe áhítozó igyekezetet.
Groteszk módon épp akkor, amikor Magyarországon megszűnt a monarchia. A cselekmény első
szintjét ily módon egyszerre érzékelhették kortársnak és eltartottnak a korabeli befogadók, akik ezért
valószínűleg ugyanúgy kiélesített figyelemmel követték a másodlagos jelentésrétegeket a trónra
kerülés főtémája körül forgolódó arisztokrata család történetében, ahogyan a mai néző. Az Örkény
Színházban Polgár Csaba rendezése – talán éppen Molnár Ferenc eredeti ambícióját komolyan véve –
ugyancsak nagyon kortárs és egyúttal eltartott, stilizált nyelven kutatja ugyanezt a mélyebb, a 21.
századi nézőnek is szóló jelentésréteget.
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4

SZÍNHÁZLÁTOGATÁS
ELŐTT
AKIK JÁTSZANAK
Nézzétek meg jól a szereplők listáját!

Molnár Ferenc: A hattyú
- vígjáték Történik BEATRIX hercegné kastélyában
5

SYMPHOROSA,
a húga

JÁCINT, a bátyja

CAESAR,
udvarmester

BEATRIX, hercegné,
a férje meghalt
ÁGI MIKLÓS,
tanár

GYÖRGY, a fia

ARZÉN, a fia

WUNDERLICH
EZREDES,
Albert kísérete

ALEXANDRA,
a lánya

ALBERT HERCEG,
trónörökös

MÁRIA DOMINIKA
HERCEGNŐ,
Albert anyja,
a férje meghalt
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SZTORIGYÁR
Csoportokban dolgozva találjatok ki vígjátékba illő történetvázlatokat az előző feladatban
megadott szereplőkkel!
Alaphelyzet: …………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
Konfliktus:

…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………

Bonyodalom: …………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
Megoldás:

…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………

Vessétek össze a csoportok ötleteit! Hasonlítanak-e az általatok kitalált konfliktusok? A
tipikus, többször visszatérő ötleteiteket a felfedezett ismétlődések, hasonlóságok alapján
rendezzétek kategóriákba!
Mennyire sugallja a szereplők rendszere a róluk elmesélhető történetet? Mennyiben tárja fel
a szereplőlista a rutinos színpadi szerző logikáját?

https://iram.orkenyszinhaz.hu/tanaroknak/
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HERCEGEK SZÍNPADA
A hattyú mesterkomédia: bravúros humorú, szellemesen éleslátó, pestiesen gúnyos. Egy
trónfosztott dinasztia feje, Beatrix, tűzön-vízen keresztül próbálja visszajuttatni családját a
hatalomba. Ehhez egyetlen eszköz van a kezében: féltve őrzött lánya, Alexandra. Őt kell
hozzáadni Albert herceghez, a Monarchia trónörököséhez. Albert azonban nem érdeklődik, és
Beatrix okos asszonyként pontosan tudja: a férfi figyelmét egy nőre igazán csak egy másik
férfi figyelme tudja felhívni.
A magas státuszú emberek privát problémái nézőcsalogató drámai témát kínálnak,
különösen, ha a kortársak saját közelmúltjuk és jelenük uralkodó osztályának jellegzetes
alakjait fedezik fel a szereplőkben.
A darab vonzereje azonban az egykorú áthallások nélkül is elég erősnek bizonyult, hiszen
1956-ban, néhány évtizeddel az 1920-as ősbemutató után hollywoodi szuperprodukció
készült belőle – egy alapjaiban megváltozott történelmi és politikai időben, egy olyan
országban, ahol soha nem volt monarchia. Az ábrázolt világ tehát ebben a feldolgozásban az
eredetinél is távolabb került a nézők saját világától: még meseszerűbbé vált.

Pillanatképek az 1956-os filmből

Miért szóljon (vagy ne szóljon) egy színdarab hercegekről és uralkodókról?
Gyűjtsetek össze minél több ötletet, gondolatot arról, hogy mire használható és mire nem
használható ez a téma/közeg/szereplői világ a művészetben! Miért vonzza a nézőket? Miért
fenyegeti a kommersszé vagy a giccsé válás veszélye?

https://iram.orkenyszinhaz.hu/tanaroknak/
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KORHŰSÉG?
A hattyú mindhárom felvonása a trónfosztott dinasztia fejének, Beatrix hercegnőnek a
kastélyában, a kastély vendégfogadásra, estélyre alkalmas nyilvános tereiben játszódik.
Hogyan jelenítse meg a színpad a kastélyt? Milyen ruhákat viseljenek a hercegek és
hercegnők – azaz: mi jelezze az identitásukat?
Beszéljétek meg a lehetőségeket!

KORHŰSÉG?
IGEN 

A színháztörténet meiningenizmusnak1 nevezi a történelmi korhűségre törekvő,
historizáló díszletek, jelmezek használatát.
8
Milyen előtanulmányokat kellene folytatnia a díszlet- és jelmeztervezőnek a közel
száz évvel ezelőtt írt dráma meiningeni típusú színreviteléhez? Milyen díszletekre,
jelmezekre, kellékekre lenne szüksége?
Foglaljatok állást és érveljetek a korhűség igényével megtervezett színpadi látvány
mellett vagy ellen!

NEM 

Jelenbe vagy mesei időbe helyezett cselekmény? Kortalanság? Stilizálás?
Milyen következményei, jelentései vannak az egyes megoldásoknak a hercegi
szereplők identitására nézve? És arra nézve, hogy a nézők hogyan tekintenek rájuk?
Vegyétek sorra a lehetőségeket!

Kreatív feladat: Válasszatok egyet a megbeszéltek közül, és készítsetek rajzokat, vázlatokat a
színpadképről! Kivágott képeket vagy videókat is bemutathattok az elképzelt látvány vagy
hatások érzékeltetésére!

1

II. György, meiningeni német herceg 19. század végi színházáról elnevezett színházi stílusirányzat

https://iram.orkenyszinhaz.hu/tanaroknak/

MORE THAN BEAUTIFUL
A hattyú díszlet- és jelmeztervezője, Izsák Lili egy beszélgetésen két divatcég videóját
említette, amikor a tervezéskor használt inspirációkról kérdezték. Nézzétek meg a képeket,
videókat, és értelmezzétek a látottakat! Vajon milyen világban gondolkozhatott Izsák Lili,
amikor színpadra álmodta a darab szereplőit?
Hogyan kapcsolnátok a képekhez a mondatot: „We are more than beautiful”?
GUCCI FALL WINTER 2018 FASHION SHOW: https://www.youtube.com/watch?v=0xc-ZgpKBDI

9

ERDEM X H&M – “THE SECRET LIFE OF FLOWERS” CAMPAIGN FILM BY BAZ LUHRMANN: https://www.youtube.com/watch?v=PEANC3ipyws

https://iram.orkenyszinhaz.hu/tanaroknak/

A ’HATTYÚSÁG’
Vizsgáljátok meg a darabhoz készült plakátot, és használjátok inspirációs forrásnak: írjatok
rövid mesét A hattyú címmel!

10
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SZÍNHÁZLÁTOGATÁS
UTÁN

„FŐRENDI

HÁZ ÁLLATKERTJE”2

A darab szimbólumértékű címe Alexandra elhunyt édesapjától származik, aki hattyúnak
nevezte a lányát. A hasonlathoz a hercegkisasszony anyja és jövendő anyósa is kínál
értelmezést.

11

„Sie ist perfekt. (Ő tökéletes.) Szép, okos, mérsékelt, szegény apja olyan jól jellemezte őt,
mikor hattyúnak nevezte. „Mein stolzer weisser Schwan.” (Az én büszke fehér hattyúm.) És
most is olyan méltóságteljes, néma, komoly, tiszta. Magasan hordja a fejét. Igazán
tökéletesen viselkedik.” (Beatrix)
„Hattyúnak lenni: mikor a hold fénylik a tavon, méltóságosan siklani, mint az álom.
Fenségesen. Csak siklani a kék fényben, lányom, a partra nem menni. Gyalog sose járni. Ott a
szárazon, ahol az emberek járnak, ügyetlen a hattyú. Tán nevetséges is.
A hattyú, ha gyalogol, ha a parton totyog, bizony valami más madárhoz hasonlít. A
természetrajz azt tanítja, hogy a hattyú csak egy fenséges kacsa. Ha a földre lép, ez ki is derül
róla. Ezért kell neki a tó tükrén maradni, büszkén úszni, díszesnek lenni a néma fehér
méltóságtól. Madárnak lenni és nem repülni. Egy dalt tudni, de mindhalálig el nem énekelni.
Igen, lányom. Vissza a kék tóra, édeseim és ott emelt fő, reprezentatív némaság: hűvös
közöny azok iránt, akik a partról bámulnak. És a dal: soha!” (Dominika)
2

Molnár Gál Péter kifejezése. Forrás: http://nol.hu/kultura/a_nap_kritikaja__mgp___a_hattyu-409171
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Válasszatok minden szereplő számára egy-egy élőlényt (madarat, egyéb állatot, esetleg
növényt), amelyikhez hasonlít! Adjatok minél részletesebb indoklást a hasonlathoz!

https://iram.orkenyszinhaz.hu/tanaroknak/

A CSÓK (1)

Meséljétek el Alexandra és Ági Miklós zavarba ejtő és zavart okozó csókjának történetét!
• Milyen érzések előzik meg és mi váltja ki a csókot?
• Hogyan értelmezi Alexandra és Ági Miklós utólag a köztük történteket?
Az idézetek segítenek:

Becsülje meg ezt a pillanatot, tanár,
tiszteljen ezért engem most, minden
szavamért, mert úgy érzem, ahogy
beszélek, hogy a vérem folyik egy
seben át. (Alexandra)

13
…meg vagyok tisztelve az érdekes szereptől,
amit nekem szántak… (Miklós)

Folyton a rangomat érzem.
Miklós... Most... enni szeretnék
adni magának. (Alexandra)

Nem fogják odaküldeni a vacsorát, fenség.
Itt fogom megenni a vacsorát. (Miklós)

Úgy veszem észre, maga túl drága
ajándékot kapott tőlem.
Nagyobbat, mint amit érdemel.
(Alexandra)

És ő szegény azt mondta: beretva…
(Alexandra)

…ahogy én innen ma eltűnök, az az én válaszom a
fenséged csókjára. – Azt nem kértem, hogy ezt a szót
kimondja. – Nem fájt kimondani. Kapni sokkal
fájdalmasabb volt. – Fájdalmasabb, mint adni? – Oh,
igen. Gőgös dolog volt. Azt jelentette, hogy nem vagyok
ember. Hogy engem szabad. Mint egy állatot. /…/ Sok
volt, fenség. Sok volt egyszerre. Úgy éreztem magamat,
mint a koldus, akinek egy ezrest dobtak a kalapjába.
(Miklós és Alexandra)

Egy kis neveletlen csillagász… Ön
egy kis tolakodó. (Albert)

Nem tudta, hogy mit akar. És
engem azért mégis vitt magával a
jóságomnál fogva. Belevitt a
legborzasztóbba. (Alexandra)

https://iram.orkenyszinhaz.hu/tanaroknak/

A CSÓK (2)

IMPROVIZÁCIÓS JÁTÉK:
A kastélyba érkező Dominikát kaotikus állapotok fogadják, ezért úgy dönt, hogy egyenként
kérdezi ki a vendéglátó család tagjait és a fiát a zavar okáról. (Jácint sajnos nincs jelen, hogy
kihúzza családtagjait a pácból.)
Osszátok ki a szerepeket, és játsszátok el, ahogy Dominika egymás után kifaggatja
• Beatrixot,
• Symphorosát,

14

• Alexandrát,
• Arzént és Györgyöt,
• Ági Miklóst,
• valamint a fiát, Albertet!
A csók megtörténtét természetesen senki nem tagadhatja le.

A játék után összesítsétek a tapasztalatokat!
• Ki hogyan viselkedik a válságos helyzetben, vagyis milyen válságkommunikációt folytat?
• Milyen megoldási lehetőségek merülnek fel? Mit képviselnek a különböző szereplők?
• A saját improvizációitok alapján milyen végkifejlet felé tartana a kialakult helyzet?

https://iram.orkenyszinhaz.hu/tanaroknak/

A CSÓK (3)

Idézzétek fel (esetleg játsszátok is el) Jácint válságkezelő beszélgetését Dominikával!
• Milyen eszközökkel alakítja át a történtek értelmezését?
• Miért meggyőző Dominika számára az ő verziója? Ki erősíti meg, hogy Jácint hitelesen adja
elő a történteket? Miért fontos, hogy ki(k) van(nak) jelen Jácint beszámolója közben?
• Mely szereplők kelthetnének kételyeket Jácint történetével szemben, ha jelen lennének?
Válasszatok ki néhány szereplőt, és helyezzétek be őket a jelenetbe –, hogyan hat a
reakciójuk a helyzetre?
15

KERETEZÉS (1)
Az ún. framing-elmélet szerint a kommunikációs folyamatokban a befolyásolás egyik
legfontosabb eszköze nem a tények (könnyen leleplezhető) megváltoztatása, hanem az
értelmezési keret kialakítása oly módon, hogy az a saját célokat a legjobban szolgálja.
FRAMING = (’keretezés’) A tényekhez, információkhoz tartozó kontextus irányított
megalkotása. Olyan ábrázolásmód, amely a jelenséget valamilyen értelmezés, narratív séma
(’forgatókönyv’) alapján mutatja be, bizonyos jellegzetességeket kiemelve, másokat háttérbe
szorítva.
Dolgozzatok párban! Minden pár keressen egy rövid történetet, esetet, hírt, amelyet a pár
két tagja teljesen ellentétes értelmezésben ad elő, miközben a legfontosabb tények
változatlanul maradnak!

Félig tele

Félig üres
https://iram.orkenyszinhaz.hu/tanaroknak/

KERETEZÉS (2)

Idézzétek fel a színházlátogatás előtti gondolataitokat: Mit beszéltetek meg a hercegekről és
trónörökösökről mint színpadi hősökről? És a korhűségről?
A látottak alapján egészítsétek ki a megállapításaitokat! Milyenek ezek a hercegek és milyen
ez a trónörökös? Milyen célok, vágyak, motivációk mozgatták a színpadon látható figurákat?
Milyen jelentősége van annak, hogy ők éppen arisztokraták?
Mit tudtok arról a korszakról, amelyben a darab született? Milyen történelmi, politikai
helyzetben mutatták be A hattyút?
Vessétek össze a darab belső világát, értékeit azzal a külső valósággal, amelyben a
mindenkori befogadói, a nézők élnek! Értelmezzétek az egykori ősbemutató és a mostani
előadás nézőinek külső világát kontextusmeghatározó keretként! Hogyan befolyásolja a
nézőre gyakorolt hatást az a valóság, amiben él?

IV. Károly és Zita a második visszatérési kísérlet során

https://iram.orkenyszinhaz.hu/tanaroknak/
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ÉS A DAL…

„Vissza a kék tóra, édeseim és ott emelt fő, reprezentatív némaság: hűvös közöny azok iránt, akik a
partról bámulnak. És a dal: soha!” (Dominika)

Polgár Csaba rendezésében kiemelt szerepet kap a zene, pontosabban a dalok.
• Az első dal a Der einfache Frieden (Az egyszerű béke) című német úttörődal, amely máig
töretlen népszerűségnek örvendő kórusmű Németországban. Témája az otthon melege, a
házi béke, a szeretetben sírig együtt élő férfi, nő és gyermek… – A dal Albert herceg belépése
után csendül fel a vendégfogadó család kórusának előadásában, a házi tanító vezényletével.
• Az estély nyitánya Blondie 1978-as Heart Of Glass című száma a szerelem illúziójáról.
• Az estély váratlan eseménye a házi tanító dalra fakadása, amikor saját gitárkíséretével
előadja Petőfi A távolból című versének népszerű megzenésítését.
• Miután Alexandra nyilvánosan megcsókolja Ági Miklóst, Albert herceg elénekli Richard
Strauss Morgen! (Holnap) című dalát arról, hogy „holnap újra süt ránk a nap”. A dal annak a
dalciklusnak a része, amelyet Strauss esküvői ajándékba írt felesége számára.
• A fináléban ismét az Albert herceg belépője után már hallott Der einfache Frieden című
kórusmű csendül fel.

• Milyen korokból származnak, és milyen stílust képviselnek a dalok? Hogyan alakítják az
előadás egészét?
• Hogyan befolyásolják a színészek színpadi jelenlétét a beépített szólók és kórusok?
• Milyen jelentősége van a dalok nyelvének és szövegének (témájának)? És annak, hogy a
közönség érti-e a szövegüket? – Ehhez kapcsolódóan: Miért kevernek a hercegi család tagjai
(főleg Beatrix és Jácint) német szavakat a beszédükbe? Milyen kulturális jelentése lehet
ennek?

https://iram.orkenyszinhaz.hu/tanaroknak/
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TANÁRI
JEGYZETEK

AKIK JÁTSZANAK + SZTORIGYÁR
A műfaj, a helyszín és a szereplők csoportosítása (rokoni viszonyai, kapcsolatrendszere, státusza)
magától értetődően felkínál bizonyos történetsémákat. A diákok nagy valószínűséggel meglátják az
ábrában a szerelmi bonyodalom lehetőségét, és talán a két anyafigura párhuzamára is felfigyelnek.
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HERCEGEK SZÍNPADA
A feladat megbeszélésével párhuzamosan érdemes a diákok figyelmét felhívni az online
műsorfüzetre,3 amelyben olvashatnak a darab születésének történelmi, politikai hátteréről is. A
témának a színházlátogatás utáni megbeszélésen újra jelentősége lesz.

KORHŰSÉG? + MORE THAN BEAUTIFUL
A látványtervezés lehetőségeiről folytatott előzetes beszélgetésre és az ezzel kapcsolatos kreatív
feladatra már csak azért is érdemes időt szánni, mert az előadás egyik (a kritikai visszhang által is
kiemelt) értéke a különleges látványvilág.
Fontos, hogy a diákok felismerjék: a szigorúan vett korhűség tulajdonképpen lehetetlen, a színházi
látvány mindig stilizál. A magas társadalmi státusz szinte elképzelhetetlen különböző vizuális jelölők
nélkül, amelyek azonban erősen korhoz kötöttek. A vizualitásról szóló döntések tehát ennek a
darabnak az esetében különösen markáns tényezővé válhatnak: egy kvázi historizáló, egy mai korba
helyezett vagy egy mesei irányú stilizálás egészen eltérő jelentés felé mozdítja el a történetet.
Izsák Lili két divatcég promóciós anyagaira hivatkozott ihletforrásként. A képek sok olyan
asszociációra adnak lehetőséget (megközelíthetetlenség, távolság, életidegenség, ellentmondásos
szexus, esztétizálás…), amelyek ráhangolnak az előadásra, ráadásul jelen vannak bennük a jelmezeket
is uraló burjánzó növényi és kerti motívumok.4

3
4

https://iram.orkenyszinhaz.hu/a-hattyu-musorfuzet/
Interjú Izsák Lilivel: http://revizoronline.com/hu/cikk/7438/beszelgetes-izsak-lilivel/

https://iram.orkenyszinhaz.hu/tanaroknak/

A ’HATTYÚSÁG’ + „FŐRENDI HÁZ ÁLLATKERTJE”
A hattyú nem csupán a címbe emelt szimbólumként figyelemreméltó, hanem jellegzetesen díszítő
céllal használt madárként az egész előadás ornamentikus világának kiindulópontja. Olyan élőlény,
amely díszítménnyé alakul át, és díszítményként funkcionál éppúgy, ahogy a növényi és állati formák
a ruhákon, az aranyhal pedig az üvegben. Mivel a darab metaforarendszerében Alexandra maga a
hattyú, a többi szereplő állatként vagy növényként történő beazonosítása, elképzelése nem csak a
karaktervizsgálatot segíti, hanem annak az eltartó, tárgyias emberszemléletnek az érzékelését is, amit
a darab egésze képvisel.
A növényi és állati motívumok elemzésére Tompa Andrea ad példát az előadásról szóló kritikájában.5

A CSÓK (1) (2) (3)
(1) Az idézetek is egyértelművé teszik: Ági Miklós és Alexandra kínos csókjában nincsen romantika.6 A
reménybeli esküvőt tekintve kicsit korosodó, szerelmi szempontból fogalmatlan herceglány és a
szintén már nem zsenge korú (39 éves), forradalmi és szentimentális lelkű, ám alárendelt hivatásában
és magánéletében megrekedt házi tanító eddig zavar nélkül élt egy fedél alatt (ha rajongott ez utóbbi
a kisasszonyért, ha nem). A kedves mama ormótlan és minden érintett számára megalázó ötlete
természetesen felkavarja őket – a botrány elkerülhetetlennek látszik. Az egyébként engedelmes
Alexandrát a helyzet teljesen kibillenti az egyensúlyából. Kínos neki, hogy alkalmatlan a férjjelölt
figyelmének felkeltésére (a családja által neki szánt egyetlen jelentős feladatra), és duplán kínos a
miatta pakliba dobott, iránta egyedüliként érdeklődést mutató férfi megalázása. A botcsinálta
szerelmespár kettesben folytatott beszélgetésének fő motívumai: a sajnálat, az önérzet, a hierarchia,
a lázadás. A paranccsal kísért nyilvános csók („Egy szót se feleljen, Miklós. Megtiltom!”) is ebbe a
kavargó tematikába illeszkedik, és bár nyilván sok minden forrong Alexandra tapasztalatlan lelkében,
azért a gesztus a kelleténél jobban hasonlít a sérelmekért vett elégtételre, és kevésbé egy szerelem
megvallására. Nem csoda, hogy a szerencsétlen tanár többé nem beszél győzelemről, hanem csak
eszköznek érzi magát.
(2) Ha a diákok szerepjáték formájában, a jelenet résztvevőinek bőrébe bújva próbálják meg
Dominika számára értelmezni a történteket, akkor lehetséges a csókhoz vezető érzelmi zűrzavar
egyes összetevőinek feltárása. Optimális esetben a Dominikát játszó diák nem hagyja magát az
orránál fogva vezetni, és okos kérdésekkel jelzi, hogy valóban kíváncsi az igazságra. (A játékban
eljátszandó Dominika ez esetben épp az ellenkezője a darabbelinek, aki ugyanabban az eltusolásban
érdekelt, mint az elit társaság összes tagja.)
5
6

http://szinhaz.net/2018/07/29/tompa-andrea-kell-ez-a-toll-kell-ez-a-csillar/
Aminek Molnár Ferenc épp az ellenkezőjét írta meg, azaz a csók hollywoodi értelmezése (1956),:

Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=d-0Aljoi6VI

https://iram.orkenyszinhaz.hu/tanaroknak/
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(3) Beatrix számára elviselhetetlen a nyílt beszéd – bizonyos igazságokat nemhogy kimondani, de
gondolni sem szabad („Megtiltom, hogy erről még csak gondolkozzál is.” – szól oda a fiának, aki a
darab elején nyilvánvalóan igazat mond anyja Alexandrára vonatkozó tervéről). Beatrix szerencséjére
Jácint lenyűgöző profizmussal simítja el a botrányt, így őszinteségre nem is lesz szükség. A Jácint által
felkínált megoldás fontos eleme, hogy Albertből is hülyét csinál („pisztráng”), amivel szimbolikusan
kiegyenlíti Alexandra megaláztatását. A megoldásból következő befejezésnek van némi
beavatószertartás-értékű üzenete: az elitbe tartozás ára olykor a megaláztatás lenyelése –, az
érintettek szépen tudomásul veszik, hogy a rájuk vonatkozó döntések „magasabb érdekek” mentén
születnek meg, személyes szempontjaik mellékesek. Albertnek mindez valószínűleg nem új. Ahogy
Alexandra szavait szó szerint megismételve ő is megcsókolja a tanárt, az visszamenőleg is gyanút kelt
a nézőben: lehet, hogy a korábban csupán ostobaságnak vagy felfuvalkodottságnak tűnő viselkedését
valójában iróniaként kellene érteni? Ficza István játéka alapján nincs egyértelmű válasz.
Mindenesetre Alexandra toporzékoló bizonytalanságaival ellentétben ő rutinosan és dörzsölten
hatástalanítja a megaláztatást, és nem sokáig engedi, hogy a parton totyogva kilátsszanak rút
hattyúlábai.
PS.: Ági Mikós sorsa ebből a szempontból érdektelen, leléphet.

KERETEZÉS (1) (2)
(1) Jácint A hattyú szereplői által megélt, látott valóságot teljesen újjáértelmezi, hogy elsimítsa a
balhét. Az általa használt kommunikációs technikát manipulatív átkeretezésnek nevezhetjük. Az első
feladat erre a (közéleti és politikai manipulációban is gyakran alkalmazott) technikára hívja fel a
figyelmet, miközben a tudatos használatát is gyakoroltatja a diákokkal.
(2) A második feladat a darab értelmezését mélyíti el. A keret fogalma ugyanis műalkotások esetében
megfordítandó: nem a valóság elemei várnak (akár fiktív) értelmezési keretre, hanem a fikciót
képviselő mű maga a megértésre váró tény, amelynek jelentését a körülvevő valóság befolyásolja. A
kritikák időnként felróják Molnár Ferencnek, hogy nem vallott nagy bátorságra épp abban a
történelmi pillanatban élcelődni a Habsburgokon (Károly és Zita házasságán) és a monarchák emberi
silányságán, amikor trónfosztottá vált a királyi család. Jogos lehetne a kritika, ha pusztán a
történelmi-politikai áthallások hordoznák a komikumot. Csakhogy A hattyú igazi motorja (a drámai
konfliktus kirobbantója) egy vágy: Beatrix elsöprő vágya valamire, amiért bármire hajlandó („Ez
nemcsak az én életem, ez a mi egész családunk utolsó nagy ütközete. Most, vagy soha!”). A játék
Beatrix teljes győzelmével végződik: a trónörökös elveszi Alexandrát. – Molnár Ferenc időzítésének
valódi értelme, hogy Beatrix győzelmének tanúja az adott történelmi-politikai helyzetben éppen egy
friss tudással rendelkező néző. Egy olyan néző, aki elképedéssel nézi az orra előtt zajló játszmát, és
szíve szerint odakiáltaná a színpadon ágáló Beatrixnak: vigyázz, amire felteszed az életedet, AZ MIND
NINCS MÁR! Nincs királyság, nincs trón, nincs korona. A vágy tárgya nem más, mint puszta lufi,
buborék… Molnár Ferenc a valóságot használta ironikus keretként: a valóság az, ami úgy tette már
száz évvel ezelőtt is idézőjelbe az egész darab cselekményét, ahogyan ma az Örkény színpadán
látható valószínűtlen, koszlottan égszínkék, realitását vesztett tér.

ONLINE MŰSORFÜZET, KVÍZ, KÖZÖNSÉGPROGRAMOK ÉS TANÁRI A HATTYÚHOZ:
https://iram.orkenyszinhaz.hu/a-hattyu-im/

https://iram.orkenyszinhaz.hu/tanaroknak/
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AZ ÖRKÉNY SZÍNHÁZ MINT AZ
OKTATÁS PARTNERE
IRAM az ÖrkényKÖZben

---> https://koz.orkenyszinhaz.hu/tanaroknak/
RÁHANGOLÓ FLESS diákcsoportoknak
Színházi játékokból és beszélgetésekből felépülő kétórás képzelettorna a színház próbatermében, az előadást
megelőző héten. A FLESS-en olyan élményanyag kerül a fejünkbe, amelyet majd az előadás működtet tovább,
amely asszociációkat kapcsol a színházi élményhez. Színházat nézni és figyelni tanulunk, feltérképezzük, mi
közünk lehet a választott előadáshoz.
• A színházlátogatáshoz a kísérő pedagógusnak vendégjegyet (50%), a csoportnak kedvezményt biztosítunk. A
foglalkozások ingyenesek.
• Igény szerint az előadás után közvetlenül is sor kerülhet beszélgetésre a látottakról a színház művészeinek
közreműködésével.
• Örömmel fogadunk reflexiókat és észrevételeket tanároktól és diákoktól egyaránt, ezek komoly segítséget
jelentenek a munkánkban.
• További infó az osztályoknak kínált FLESS foglalkozásokról:
---> koz.orkenyszinhaz.hu/tanari-fless-rahangolo-foglalkozas-diakcsoportoknak
• Jelentkezés ---> iram@orkenyszinhaz.hu

TANÁR I RAM
A TANÁR I RAM műhelyprogramjai lehetővé teszik, hogy a színház iránt érdeklődő pedagógusok betekintést
kapjanak a színházi alkotófolyamatokba és az IRAM munkájába, így saját szakmai hétköznapjaikba is még
hatékonyabban építhetik be a színház által nyújtott lehetőségeket.
• PRÓBANÉZÉS – a TANÁR I RAM tagjait rendszeresen meghívjuk a házi vagy a nyilvános főpróbára, amely után
rövid szakmai konzultációt tartunk.
• ONLINE KÉRDŐÍVES KONZULTÁCIÓ – az új bemutatók kapcsán nagy segítség a színház és az IRAM számára a
pedagógusok jelenléte: kritikájukkal, ötleteikkel, kéréseikkel hozzájárulnak az ifjúsági program folyamatos
fejlődéséhez.
• OLVASÓPRÓBA-DEMÓ – Beszélgetés a rendezővel, a látványtervezőkkel és a dramaturggal. A résztvevők
betekintést nyerhetnek az előadás létrehozásának folyamatába, az előkészületekbe, megismerhetik a díszlet- és
jelmezterveket, és találkoznak azokkal a dilemmákkal is, amelyekkel az alkotóknak a próbafolyamat során kell
szembenézniük. A TANÁR I RAM résztvevői ezekre az alkalmakra is meghívást kapnak.
• TRÉNINGEK – az IRAM munkatársai minden évben több tréninget, workshopot, műhelygyakorlatot
szerveznek a pedagógusok számára különböző témakörök feldolgozásával.
• ISZAP – Internetes Színházi AlkotóPortálunkon, az ISZAP-on diákoknak szóló alkotói pályázatokat hirdetünk. A
felhívásokról a TANÁR I RAM tagjait is értesítjük, és örömmel vesszük, ha diákjaikkal részt vesznek a
pályázatokon.
• HÍRLEVÉL – havonta egyszer jelentkezünk a műhely híreivel, ajánlataival. A hírlevélre feliratkozó pedagógusok
így mindig időben értesülnek a TANÁR I RAM programjairól. FELIRATKOZÁS:

---> koz.orkenyszinhaz.hu

INTERAKTÍV MŰSORFÜZET
– repertoáron lévő előadásainkhoz. Azoknak, akik a szünetben, a hazaúton vagy másnap sem szeretnének infó
nélkül maradni. A színházba érkező diákok és tanáraik számára is szeretettel ajánljuk a mobiltelefonra
optimalizált kapcsolódó kvízjátékokat, mini tudáspróbákat, amelyek végén a színészekkel készített gifek
segítségével kaphatnak értékelést.

---> https://im.orkenyszinhaz.hu

https://iram.orkenyszinhaz.hu/tanaroknak/
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MOLNÁR FERENC

A HATTYÚ
SZEMÉLYEK:
BEATRIX, hercegné, a férje meghalt
SYMPHOROSA, a húga
JÁCINT, a bátyja
ALEXANDRA, a lánya
ARZÉN, a fia
GYÖRGY, a fia
ÁGI MIKLÓS, tanár
ALBERT HERCEG, trónörökös
MÁRIA DOMINIKA HERCEGNŐ, Albert anyja, a férje meghalt
WUNDERLICH EZREDES, Albert kísérete
CAESAR, udvarmester

Csákányi Eszter
Takács Nóra Diána
Mácsai Pál
Tenki Réka
Jéger Zsombor
Novkov Máté
Nagy Zsolt
Ficza István
Für Anikó
Dóra Béla
Máthé Zsolt

Díszlet és jelmez:
Szcenika:
Világítás:
Média design:
Dramaturg:
Zene:

Izsák Lili
Sokorai Attila
Kehi Richárd
Juhász András
Szabó-Székely Ármin
Matkó Tamás

Súgó:
Ügyelő:
Rendező munkatársa:

Horváth Éva
Sós Eszter
Tóth Péter

Rendező:

Polgár Csaba

Bemutató: 2018. március 24.

Az előadást három részben játsszuk, hossza kb. 3 óra.
A segédanyag az Örkény Színház ifjúsági programja, az IRAM keretében készült.

https://iram.orkenyszinhaz.hu/tanaroknak/
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