
meleg maradt.” Stockholms Tidning, 1917. 09. 06. 
37    A magyar irodalom története VI. A magyar irodalom története 1919-tõl napjainkig. 

Szerkesztette Szabolcsi Miklós. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1966. 829.  
38    Magyar színháztörténet 1873–1920. Szerkesztette Gajdó Tamás. Magyar 

Könyvklub – Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet. Budapest, 2001. 
567.  

39    „Molnár Ferenc darabja igen csekély értékű, mégis van benne néhány jó szerep, mely 
érdeklõdésre tarthat számot.” Aftenposten, 1908. 09. 18. 

40     „Ingolf Schande minden rutinját beleadta a szerep megformálásába. (…) Fantáziával 
játszik. (…) Schande nagy munkát fektetett ebbe a szerepbe, és nagy magabiztossággal 
uralja minden lépését.” Aftenposten, 1908. 09. 18. 

41    Dagbladet, 1908. 09. 18. 
42    Gula Tidende, 1909. 05. 10. 
43    „A színházban egy átgondolt és a legkisebb részletig gondosan kidolgozott elõadásra 

került sor. Meglepõen jól sikerült színészeinknek, hogy játékukkal személyes, mégis 
szokatlan hatást érjenek el, törjék a nyelvet, és különleges emberek legyenek.” 
Aftenposten, 1911. 03. 01. 

44    „A magyar szerzõ, Lengyel Menyhért színműve világsiker lett aktuális mondandójánál 
és témájánál fogva, amely az újdonság erejével hat, továbbá szerkezeténél és gazdag 
drámai cselekményénél, valamint kiváló szerepeinél fogva. A »Tájfun« lett a legna-
gyobb siker, amelyet a Nemzeti Színház valaha is elért. Ritkán látható ennyire teljes, 
gondosan kivitelezett és tökéletes elõadás.” Dagbladet, 1911. 03. 11. 

45    „A japán, aki egy nagyobb egység, a nemzet alárendelt részének érzi magát, és az euró-
pai, akit a személyisége tesz emberré, magánélettel és kizárólagos személyes 
felelõsséggel. A konfliktust azonban az egyik japán okozza, akit megfertõz az európai 
létszemlélet, aki, miután kényszerítik, hogy véghezvigye tettét a népéért, belátja és be-
ismeri vereségét – és elbukik.” Adresseavisen, 1924. 02. 08. 

46    „Egy színészi alakítás, amelyet sokáig meg fogunk õrizni emlékezetünkben.” 
Adresseavisen, 1924. 02. 08. 

47    „Egyébként Molnár a Nemzeti Színház titkárának, Bullnak kedvenc szerzõje. 18 évvel 
ezelõtt Bull rendezõként is kipróbálta magát Molnár darabjával, »Az ördöggel«. Bull 
már nem rendez, Molnár azonban még mindig ír. És a színház igazgatójának ízlését 
meghatározza titkárának ízlése.” Dagbladet, 1927. 02. 09.   

48    „A szerzõ tehetsége abban mutatkozik meg, hogy olyan váratlan helyzeteket mutat be, 
amelyeken az emberek nevetnek, mintha csiklandoznák õket – ez a leginkább örömte-
len nevetés az egész világon.” Dagbladet,  

      1927. 02. 09. 
49    Anders Stilstoff: Nationalteatret. Franz Molnár: En komedie paa slottet. Aftenposten, 

1927. 02. 09.  
50    „A magyar Molnár Ferenc azon szerencsés szerzõk közé tartozik, akinek játsszák a 

darabjait. A kéziratain a tinta még nemigen szárad meg, mielõtt azok átrepülnének a 
határon Bécsbe. Innen a darabok továbbvándorolnak Németország számos színháza 
felé. És Németországból pedig továbbállnak a skandináv országokba. Legújabb komé-
diája, a „»Játék a kastélyban« nagy sikerrel vette be Bécset, és máris vándorútra kelt 
észak felé Münchenen, Nürnbergen és Hamburgon keresztül, és mindenütt sikerrõl 
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Segíts magadon! 
 

Az ember előbb vagy sajnos utóbb  rádöbben, hogy  életmódja némi kívánni valót 
hagy maga után. Állandó fáradtság gyötri, rosszul alszik, romlik az emlékezőké-
pessége, rossz a hangulata. Sőt, jó néhány nem kívánt, felesleges kiló gyötri. És 
akkor még nem is beszéltünk az egészségéről, ami szintén hanyatlásnak indult. 
Sokan azt mondják, hogy az őregkori cukorbaj, valamint a különböző érrendszeri 
problémák az életkor előrehaladtával, szinte mindenkinél jelentkeznek valamilyen 
formában. A kutatási eredmények azonban bebizonyították, hogy valójában két 
tényező az, ami egész életünket megváltoztathatja. Az egyik a táplálkozás, a má-
sik a testmozgás. Életben maradásunk egyik feltétele, hogy üzemanyagot, azaz 
táplálékot vegyünk magunkhoz. Azonban nem mindegy, hogy mit, mikor és 
mennyit. Nézzük csak meg, mit is írt erről Hippokratész: „Legyen az élelmiszer a 
te gyógyszered, és gyógyszer a te élelmiszered.” Ezzel talán semmi újat nem 
mondott, mivel a keleti orvostudomány jóval megelőzve őt azt tanította, hogy az 
ember életvitelével, és étkezési szokásaival alapozza meg az egészségét. Távol-
Keleten, a régi tanok szerint, az orvosoknak kőtelességük volt az embereket 
egészségben tartani. Azonban, ha a paciens megbetegedett,  az orvos fizetését 
megvonták és  kőtelessége volt a beteg gyógyításának költségeit fedezni. 

Egészségünk állandó mozgásban lévő folyamat. Ha ez a mozgás valahogyan 
megváltozik: megbetegedhetünk. De talán egy apró mozzanat elég ahhoz, hogy 
visszakerüljünk a helyes útra, és irányba. Legelső teendőnk, hogy figyeljünk az 
étkezésünkre. Sajnos nem elég fogyókúrát kezdenünk, akkor, amikor már tetemes 
súlyfelesleggel küzdünk. Ilyenkor a legtöbb fogyókúra esetében beáll a jo-jo ef-
fektus, mert csak addig figyelünk a táplálkozásunkra, amíg a kúránk tart. A szer-
vezetet nem lehet becsapni, mert ilyenkor „vész” helyzetre állítja magát, és még a 
vízből is tartalékot képez. Ahhoz, hogy megtartsuk  normális súlyunkat, enni kell. 
Rendesen, naponta négyszer-ötször. Azonban itt jön a nagy kérdés, hogy mikor, 
mit és mivel. 

Hogyan táplálkoztak az őskorban? 
Őseink közül, akik nem mentek „vadászni”,  gyűjtögettek. Szinte mindent, amit 
ehetőnek találtak. Különböző gyökereket, magokat, terméseket, leveleket, s eze-
ket rágcsálgatták napközben. Amikor este vadászó társaik megérkeztek, akkor 
nekiálltak a húsevésnek. S mivel a szerencse forgandó, nem jutott minden napra 
hús. A húshoz nem volt köret, csak úgy magában fogyasztották. Előbb nyersen, 
később sütve. A nappal elfogyasztott rostok segítették a jó emésztést, biztosították 
a szervezet számára a vitaminokat, nyomelemeket. A „vacsora-húsból”  pedig, 
különböző aminosavakkal, beépültek a fehérjék. Amikor húsos ételeket fogyasz-
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tunk, elfáradunk, mert a szervezetre komoly munkát ró ezek lebontása és felhasz-
nálása. Helyes volt őseink étkezése, mert a nehezen emészthető húst lefekvés előtt 
fogyasztották. Ekkor az emberek természetes módon, ösztönösen táplálkoztak.  A 
mezőgazdaság és persze az ipar fejlődésével kialakult a jólét, s ennek következté-
ben minden felborult. Esténként össze-vissza eszünk mindent. Vacsora után, ami-
kor elheveredünk a tévé előtt, jöhet a chips, az üdítő, mindenféle rágicsa és ré-
misztő, hogy ilyenkor mi minden kerül elő a szekrények mélyéről. 

A természetes szénhidrát az egyik fő táplálékunk. A legtöbb gyümölcs és zöldség 
cukrot tartalmaz, amit szervezetünk nagyon jól feldolgoz és hasznosít. Amíg éde-
sítésre korábban a mézet illetve a gyümölcscukrot használták, addig nem is volt 
semmi baj. A II. világháborút kővetően robbanásszerű változás állt be táplálkozá-
sunkban. A cukorrépából kivont anyagot kémiai eljárásokkal finomítják, sűrítik, s 
így annak cukortartalma eléri a kilencvenöt százalékot, amit szervezetünk nem 
képes maradéktalanul feldolgozni. Sir Ch. Best, az inzulin egyik felfedezője fel-
hívta a figyelmet arra, hogy a cukor ugyanúgy hat a szervezetre, mint az alkohol, 
és komoly függőséget okozhat. Az alkohol feldolgozása a májban történik. Ha a 
máj nem képes megfelelően működni, növekedésnek indul. Nagyon sok alkoholis-
tánál jelentkezik ez a betegség. Azoknál a gyerekeknél is megfigyelhető ez az el-
változás, akik sok édességet fogyasztanak. Ezeknek a gyerekeknek a figyelme 
csapongó, rendetlenek, agresszívek, gyakran keverednek bűncselekményekbe. Az 
utóbbi időben egyre több fórumon foglakoznak a cukor káros hatásával, édes mé-
regnek tartják. Meg kell jegyeznünk, hogy a könnyen emészthető gyümölcscukor 
feltétlenül szükséges az agy jó működéséhez. Az ismert mesében, a legkisebb ki-
rálykisasszony sót ajándékozott király apjának...., A kutatási eredmények igazol-
ják, hogy a királylány helytelenül cselekedett. A só, azaz a nátriumklorid, károsít-
ja a szervezetet, magas vérnyomást okozhat. A túlzott sófogyasztás meggátolja, 
hogy élvezzük a táplálék eredeti ízét. A szervezetben megköti a vizet, felborítja a 
folyadék egyensúlyt. Mai sófogyasztásunk tízszeresen felülmúlja a valódi szük-
ségletet. Az ízek fokozására használjunk inkább zöld fűszereket és egyéb 
sóhelyettesítő-szereket, szószokat.  

A tej valóban élet, erő és egészség? Sokan italként fogyasztják, pedig nem az, ha-
nem étel és ezért a szomjúság oltására egyáltalán nem alkalmas. A természet a 
tehén tejét a kisborjú táplálására alkotta. A borjú rövid idő alatt nagytestű lesz, és 
ehhez a kálciumot és fehérjét megfelelő mennyiségben a tej biztosítja. Ezeket a 
borjú gyomrában keletkező különlegesen erős sav képes lebontani, hogy a szerve-
zet hasznosíthassa. Az emberi gyomorban viszont kicsapódik és nagy rögökben 
huzamosabb ideig terheli a gyomrot és az egész szervezetet. Nagyon sok esetben a 
tej és tejtermékek allergiát okoznak. Kutatási eredmények bizonyítják, hogy töb-
bek között az idősebb hölgyeknél kialakult csontritkulás is a fokozott tejfogyasz-
tásra vezethető vissza. A tejben levő, nehezen feldolgozható fehérje a vért savassá 
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előtt, akivel most megismerkedhetett, és akit megítélhetett. A közönség 
nagyon jó fogadtatásban részesítette a darabját, és jól szórakozott a színen 
megjelenített alakok kíméletlenül szatirikus ábrázolásán.” Aftonbladet, 1911. 
09. 02. 

25    August Brunius (1879–1926) svéd szerző és műkritikus. A Svenska Dagbladet munka-
társa. 
26    Az idézet Leffler Béla Magyar szerzők svéd színpadon című tanulmányából származik. 

Irodalomtörténet, 1916. 349. 
27   Leffler Béla: Magyar szerzők svéd színpadon II. Irodalomtörténet, 1916. 425–426. 
28    „Különcsége néha már oly különössé válhat, hogy nincs is értelme a feltételezett mély-

reható gondolatokat keresni műveiben. »Az ördög« című darabját legszívesebben az  
      »irodalmi szemfényvesztés« címszó alatt jelentetné meg az ember. Maga az egész sem-

mi, ami szerteoszlik a semmiben.” Daniel Fallström: „Djävulen.” Intima teatrens 
gårdagspremiär. Stockholms Tidning, 1915. 03. 03. 

29    „Molnár vígjátéka teljességében elméleti kísérlet, ötletes, ügyesen kifejtve, ám 
az első szótól a végszóig mesterkélt. Ez nem művészet, hanem művészi 
készség, ez a férfi ügyes, de ötlettelen, nem költő. Az egész mű színpadi 
trükkök sorozata egy ötlet valamint egy figura köré felhúzva, amely személy 
részben szimbolikus, másrészt szalonbűvész.” Dagens Nyheter, 1915. 03. 03. 

30    Leffler Béla: Magyar szerzők svéd színpadon II. Irodalomtörténet,  1916. 428. 
31    „Molnár – éppúgy, mint Shaw – olyan ember, aki szívesen állít mindent a feje tetejére. 

Ha emlékeznek még »A testőr« című darabra a Svéd Színházból, azonnal igazat adnak 
nekem. Valamint ha emlékeznek »Az ördög« és »A farkas« című darabjaira, akkor azt 
is tudják, hogy Molnár Ferenc valóban szerző – egyike azoknak, akik előtt kalapot 
emelünk –, magának való ember.” Daniel Fallström: Gårdagens teaterpemiärer. 
Molnar på Vasateatern. Stockholms Tidning, 1915. 11. 09. 

32    „A szellemességet illetően valójában nem nyújt valami sokat a darab, nemúgy, mint a 
szerző »A testõr«, »Az ördög« vagy »A farkas« című műve, amelyek közül mindegyik 
jól ismert nálunk, ellenben helyzetkomikumát tekintve jóval nagyobb horderejű. Cse-
lekménye eszelõsen értelmetlen, de õrültsége szellemes, balgasága ragyogó.” 
Socialdemokraten, 1915. 11. 09. 

33    A Svéd Színházmúzeum (Sveriges Teatermuseum) gyűjteményében található recenzió. 
Az újságkivágáson az újság címe nincs feltüntetve. A megjelenés dátuma: 1928. 05. 
20. 

34   Johannes Lindberg: „Frökens man” Gabriel Drégelys lustspel på Svenska Teatern. 
Stockholms Tidning, 1916. 05. 12. 

35    „A Gyurkovicsék hazájából származó szerzõ »A kisasszony férje« című művében 
szemmel láthatóan tudja, hogyan kell megragadni a közönség figyelmét. A valószínű-
ség határaival nagyon nem törõdik, ez igaz. (…) De egy sor találékony ötlettel, vala-
mint eleven és csúfolódó hangjával létrehozott egy darabot, amely magával ragadja, mi 
több, jókedvre deríti nézõit.” Stockholms Tidning, 1916. 05. 12. 

36    „A »Kék róka« színpadilag és költõileg egyaránt erõs darab. Szenvedéssel teli, 
szellemességben és élettapasztalatban gazdag. Csipetnyi gúnyos hangvétellel 
íródott mű egy férfiról, aki bizonyára illúzióit vesztett, de szíve fiatalos és 
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Lengyel Menyhért komédiáját, a »Tájfunt«.” Politiken, 1911. 10. 29. 
9     „Körbetáviratozták az egész világon, hogy ez az egész Európában sikeres darab meg-

bukott nálunk, és udvariasan itthon és külföldön is annak a véleménynek adtak hangot, 
hogy ez jó ízlésünkön múlott. Ez ugyan szépen hangzik, de az igazság más: a »Tájfun« 
hatástalan maradt, mert a dán színjátszás egész egyszerűen nem volt képes megérteni a 
darab felépítését, és nem volt meg az kötelességtudata sem, amelyre ehhez a feladathoz 
szüksége lett volna.” Ugens Tilskuer, 1911. 11. 10. 

10    „Molnár komédiája, amelynek sikere volt Bécsben és Berlinben, jól szórakoztatta a 
Dagmar Színház közönségét is, bár a maró gúny és a lobbanékony szenvedély a nézők-
nek nagyon szokatlannak tűnt.” Nationaltidende, 1911. 10. 07. 

11    „Svend Gade bebizonyította tegnap este, hogy lehetséges Molnárt játszani 
dánul. Mindig csodálkoztam azon, hogy az elegáns és szellemes, Párizst 
követő budapesti szerzőnek soha nem volt szerencséje Koppenhágában, holott 
az egész világon sikerrel játsszák.” Politiken, 1933. 09. 02. 

12    „Molnár darabja után a közönség lelkesen és hangosan nyilvánította ki tetszését. Ez 
igazi színház volt a modern nagyvárosi közönségnek, tökéletesen adta elő a Királyi 
Színház.” Dagens Nyheder, 1933. 09. 02. 

13    „A (darab) teljesíti egy kellemes-kellemetlen színházi este minden követelményét. (…) 
Egy olyan színházi este volt, amely rabul ejtette a nézők figyelmét.” Berlingske 
Tidende, 1933. 09. 30. 

14    Leffler Béla: Magyar szerzők svéd színpadon I–II. Irodalomtörténet, 1916, 
345–349; Irodalomtörténet, 1916. 424–428. 

15    „A »Tájfun« európai-japán dráma – szenzációdráma (…) Mégis eltérő, mivel a legtöbb 
szenzációdráma csak és kizárólag csattanókra épül. Itt a feszültséget kiváló drámatech-
nikával, egyenletes fokozással érték el. És mégsem lehet igazságosnak nevezni azt az 
állítást, miszerint a szerző – a magyar Lengyel Menyhért – a gyakorlottságon kívül a 
dráma minden más érdemének hiányát látná. Érti, hogyan kell a szív durvább húrjait 
megpengetni és minden kétséget kizárva nem ez az egyetlen szív, amely a »Tájfunt« 
közönségsikerré tette külföldön.” O. H. „Taifun” på Dramatiska teatern. Aftonbladet, 
1910. 11. 23. 

16    Dramatiska Teaterns premiär af Lengyels „Taifun”. Dagens Nyheter, 1910. 11. 23. 
17    „Rossz a darab? Azt nem mondhatnánk. Tegnap pont az ellenkezőjéről bizonyosodhat-

tunk meg, sokkal jobb, mint a híre. Drámai érdemekben egyáltalán nem szenved hiányt 
(…) és az egész darab – erős vontatottsága ellenére – technikáját tekintve ügyesen szer-
kesztett, nem zavaróan szenzációhajhász, valamint az egzotikus téma itt is, mint min-
dig, magában hordozza az újdonság varázsát. Jó színrevitel, szokatlanul igényes és sze-
rencsés rendezés, valamint az egyenletes, önmagához képest kitűnő játék is hozzájárult 
a biztos színházi sikerhez.” Dagens Nyheter, 1910. 11. 23. 

18    Dagen, 1910. 11. 23. 
19    Stockholms Dagblad, 1910. 11. 23. 
20    Paul Ernest Hervieu (1857–1915) francia regény- és színműíró. 
21    Eugéne Brieux (1858–1932) francia író. 
22    Henry Bernstein (1876–1953) francia drámaíró. 
23    Leffler Béla: Magyar szerzők svéd színpadon I–II. Irodalomtörténet, 1916. 347.  
24    „A magyar származású Molnár úr új szerzőnek számít a stockholmi közönség 
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változtatja. A szervezet úgy védekezik ellene, hogy saját magából, bázikus kém-
hatású meszet old ki, s közömbösíti a vér savtartalmát. Az ehhez szükséges kalci-
umot a csontozatból és a fogakból vonja ki.  

A  gabona feldolgozása során rájöttek, ha minél jobban finomítják a lisztet, annál 
vonzóbb pékárú állítható elő belőle. Azzal azonban senki sem törődött, hogy az új 
módszerrel a hasznos tápanyagok nyolcvanhat százalékát kivonták a gabonából. 
Az így keletkezett finomliszt harminc százalékkal gyorsabban szívódik fel, mint a 
cukor. S amikor a finomított liszt és az ugyancsak finomított cukor együtt kerül a 
szervezetbe, óriási pusztítást végez, a vércukorszínt pillanatok alatt megemelkedik 
és a jóllakottság és boldogság érzése jelentkezik. Ez az érzés hamar elmúlik, mi-
vel semmiféle tápértéket nem tartalmaz, csak felesleges kalóriát, amit a szervezet 
nem tud hasznosítani. Ezért újabb éhségérzett keletkezik, amit újabb tápanyagfel-
vétellel lehet csak kielégíteni. Megállíthatatlan ez a folyamat, s emiatt több millió 
embert túlsúllyal küzd. A baj tovább gyűrűzik, amikor kiderül, hogy a rostanyag 
hiánya gátolja az emésztést és a vastagbélben történő folyamatokat. A rosthiány 
komoly betegségek okozója. Amíg kiderítették, hogy mi okozza az említett beteg-
ségeket évtizedeknek kellett eltelnie, és emiatt, milliók válságos helyzetbe kerül-
tek. Szerencsére ma már egyre többen keresik és fogyasztják a teljes kiőrlésű, és a 
tönkölybúza lisztből készült kenyereket és a péksüteményeket, valamint a hánto-
latlan barnarizst, a rostban gazdag zöldségeket és gyümölcsöket. 

„Életed meghosszabbítani, kurtítsd az ételed” írta Benjamin Franklin, és ez a mai 
napig így igaz. Kerüljük el, hogy kapkodva étkezzünk, mert minél jobban megrág-
juk a falatokat, annál kevesebb ételre van szükségünk. A tibeti kolostorok lámái 
puritán módon étkeznek. Egyfajta ételt esznek. Vegetáriánusok, de tojást és sajtot 
azért fogyasztanak. Nagyon ügyelnek arra, hogy keményítőt tartalmazó ételt soha-
sem egyenek fehérjével együtt, mert a szervezet ezeket különböző módon dolgoz-
za fel. Nem azt mondom, hogy kövessük étkezési szokásaikat, de azért van mit 
tanulni tőlük, és legalább annyit tegyünk, hogy étkezések alkalmával csökkentsük 
a minimumra az ételféleségek számát.  

A főzés és sütés alakalmával az élelmiszerek veszítenek értékükből, ezért ha lehet 
nyers állapotban fogyasszuk. Az egészségre hasznos élelmiszerek frissek, ezek 
biztosítanak valódi energiát. Ilyenek például a nyers zöldségek, gyümölcsök, sőt 
még a húsok egy része is; gondoljunk például a tatár bifsztekre, vagy a 
carpacciokra, a sushira, sőt az érlelt halakra, mint pl. a gravlaksra. A legjobb mód-
szer, ha 3-4 óránként bekapunk néhány falatkát. Abban az esetben is, ha bősége-
sen táplálkozunk, szinte óra pontossággal ismét megéhezünk. Ezért a szervezetnek 
elég, ha az étkezésnek csak jelzés értéke van. Azonban az nagyon fontos, hogy 
amit ekkor elfogyasztunk az értékes, a szervezet számára teljesen hasznosítható 
étel legyen.  
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Érdemes megszívlelnünk ifjabb dr. Martin Luther King szavait: „Ha nem repül-
hetsz, fuss! Ha nem futhatsz, menj! Ha nem mehetsz, csússz! De bárhogy is le-
gyen: mozogj!” Dr. Walter M. Bortz az öregedés vizsgálatának az egyik leghíre-
sebb szaktekintélye. Felfigyelt egy speciális betegségre, amelyet a disuse-
szindrómának nevezett el. A fizikai aktivitás hiányának egészségre gyakorolt 
pusztító hatását mutatja ez a betegség. Már korábban is jól ismert tény volt, hogy 
ha a test valamelyik részét egy bizonyos ideig nem használjuk, az sorvadni kezd. 
Ebből  következik, hogy ha valaki tétlen, egész testét sorvasztja és egész sor ko-
moly betegség támadhatja. Különböző népcsoportok vizsgálatakor megfigyelték, 
hogy az abházok, a hunzaiak  és a japánban élő okinawaik hosszú életének titka, 
többek kőzött, a mozgásban keresendő. Egész életükben, munkájuknak és élet-
módjuknak köszönhetően, rendszeresen mozogtak. Az idősebbek is. Aki tud, vizet 
hord, fát vág, műveli a kerteket, gondozza a gyümölcsfákat.  

A jó fizikai állapot jellemzői az erő, a hajlékonyság, a kiegyensúlyozottság, a szer-
vezet gyors válaszoló képessége és az állóképesség. A fizikai tevékenység serken-
tőleg hat az agy működésére is. Ennek következtében szinte egész életminőségünk 
megváltozik. Ezek a jó változások növelik önbizalmunkat, korunknál jóval fiata-
labbnak látszunk, és annak is érezzük magunkat. A mai rohanó világban az egyik 
leggyakoribb ürügy a mozgás elhanyagolására, hogy nincs rá időnk. Arra van 
időnk, hogy órákat álljunk sorba az orvosnál vagy gyógyszertárakban? Egy humo-
rista szerint szerencse, hogy a hűtőszekrény nem a fotel mellett van, így tévénézés 
közben legalább néhány lépést kénytelenek vagyunk megtenni. 

„Lehet-e szabad az, aki testének rabszolgája?” kérdezte Lucius Annaeus Seneca. 
Az eltelt évszázadok  nem változtattak ezen a bölcsességen. Valóban, ma már so-
kan saját életünk áldozatának, erőtlen szemlélőnek tartjuk magunkat, és addig nem 
is leszünk képesek ezen változtatni, míg a gondolkozásunk a régi, elavult beideg-
ződések szerint működik. Soha sem késő elkezdeni az egészséges életmódot. Elő-
ször elég a felismerés, hiszen a „Leghosszabb út is az első lépésekkel kezdődik”.  
Kövesse ezt a tett, amit ne majd, hanem MOST kezdjük el. Fogadjuk meg Eckhart 
Tolle gondolatait a MOST hatalmáról, miszerint, ha valóban eredményesek szeret-
nénk lenni, ne várjuk meg a holnapot. Csakis saját akaratunk segíthet az egészsé-
ges, tevékeny, és boldog öregkort megérnünk. 

Nádasdy-Farkas Irén 
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médiáját 1968-ban Göteborgban, 1969-ben pedig Stockholmban mutatták be. 
Majd az 1980-as években két alkalommal is játszották a Macskajáték (Kattlek) 
című drámáját.  

Norvégiában Molnár darabjai az 1950-es évek elején szintén a rádiószín-
házban szerepeltek még, 1951-ben a Liliom, 1952-ben pedig az Egy, kettő három 
(En to tre). 1954-ben a trondheimi Trøndelag Teater mutatta be Lengyel Meny-
hért Ninocska című vígjátékát, hatalmas sikerrel. Molnár darabjait Norvégiában 
játszották a legtovább: az Egy, kettő, három utolsó alkalommal 1966-ban szerepelt 
a norvég Nemzeti Színházban (Nasjonalteatret). 

Norvégiában Dániával és Svédországgal való összehasonlításban is jelen-
tős számban szerepeltek magyar darabok a rádiószínház műsorán. Gyárfás Miklós 
három darabja is műsorra került, A hűség útvesztőiben (I troskapens labyrint) 
1967-ben, 1973-ban A világ legkisebb szerelme (Verdens minste kjærlighet) majd 
1981-ben pedig a Mesterfogás (Narrespill) szerepelt. De szerepelt a programon 
Karinthy Ferenc Hangok az űrben (Er De mitt nummer?) című darabja, játszották 
továbbá Sós György, Somogyi Tóth Sándor és Szirmai Rezső műveit is. Norvégi-
ában a tévészínház egyedül Örkény István Macskajáték (Kattelek) című drámáját 
mutatta be. 
 
 
Jegyzetek 
 
1     Politiken, 1909. 02. 01. 
2     „Az igazság azonban az, hogy ezek a darabok a legmélyebb értelemben véve tisztes-

ségtelenek, mert az irodalomban a szabad szellem munkáján élősködnek, és mert képe-
sek a szabad szellem munkáját kompromittálni.” Politiken, 1909. 02. 01. 

3     „Tekintettel arra, hogy ez a színmű csupán harmadik volt az évadban, azt kell monda-
nom, hogy az eredmény kissé szegényes. (…) A komédia ugyanis szegényes a gondo-
latokban. (…). Reméljük, hamarosan valami más váltja fel ezt a teljesen érdektelen 
előadást.” Berlingske Tidende, 1909. 02. 01. 

4     „Végül egyre hangosabb pisszegést lehetett hallani a tetszésnyilvánítások között. A 
közönség inkább megbotránkozott, ahelyett, hogy unatkozott volna.” Dagens Nyheder, 
1909. 02. 01. 

5     Karl Mantzius (1860–1921). Dán színész, rendező. 1889–1990 között a Dagmar Szín-
ház (Dagmarteater), 1909-től 1913-ig pedig a dán Királyi Színház (Det Kongelige 
Teater) igazgatója volt. 

6     Politiken, 1911. 10. 07. 
7     „A »Tájfun« sikerrel járta be Európa másod- és harmadrendű színházait, és ezért ter-

mészetesen méltó volt a Királyi Színházhoz. (…) A darab kiválasztása és színrevitele 
azonban nagyon messze elmarad attól, ami korábban a Királyi Színház mércéje volt, és 
amelyhez még ma is tartania kellene magát. Olyan messze van, hogy szégyenkezve 
hajolunk le idáig.” Tilskueren, 1911. 514.  

8     „A Királyi Színháznak gyilkos feldolgozásával tegnap este sikerült teljese tönkretennie 
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