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Lili  Marleen  

Ugyan  ki  olvassa  ma  már  Ger-
hart Hauptmann  harminc  évig  
horgolt  huszonkét  énekes  köl-

teményét  (A  nagy  álom,  1942)?  
Hans Leip  1916-ban írott és a negy-

venes évek  elején ragályos  sikert  ara-
tott  versét,  a  Lili  Marleent  viszont  
még  ma  is  dalolják,  megkönnyezik,  
szívükhöz  emelik  a  tömegek.  Hiába  
toporzékolt  dr.  Goebbels,  a  propa-
gandaminiszter.  Hiába  tiltották  be  
éneklését,  lemezfelvételének  lejátszá-
sát.  Hiába  szüneteltették  sugárzását  
a  rádióadók:  a  dal  diadalmasan  
facsargatta  a  szíveket.  A  frontokra  
terelt  katonák  ós  az  otthonmaradt  
aggódók  kikövetelik  Leip  költemé-
nyének további  diadalútját.  

A  Lili  Marleen  eltörölhetetlen.  
A  Lili  Marleen  halhatatlan.  Amikor  
pedig  defetistának  bélyegzik  a  nácik,  
kikiáltják  hazafiatlannak,  mivel  ha-
lálhangulatot  áraszt:  fölkapja  a  dalt  
az  ellenség.  Ezentúl  a  londoni  rádió  
sugározza  a  németeknek  is.  A  front  
túloldalán  is  éneklik  a  katonák,  és  
énekli  a  túloldalt  vállaló  Marlene  
Dietrich  is.  

A  Birodalmi  Irodalmi  Kamara  ki-
nevezett  íróira,  akiknek  a  fegyverük  
a  tollúk,  már  a kutya  sem  emlékszik,  
Leip  érzelmes  verséből  azonban  nép-
dal  lett.  Leip  nem  kurzusköltő.  Poé-
tává  avatását  nem  irodákban  végez-
ték  el.  Grafikusnak  tanult;  szerkesz-
tőként  sodródott  az  irodalomhoz;  
majd  sikereket  arat  elbeszéléseivel,  
könnyed  regényeivel.  Huszonhárom  
évesen  írja  meg  a  Lied  eines  jungen  
Wachtpostens  című  költeményét.  
Megzenésítik.  Egy  Lale  Andersen  
nevű  kis  sanzonett  szájára  adják.  
A mórsékelthangú énekesnő  kívánság-
hangversenyek  csillaga lesz.  Közkívá-
natra  szakadatlanul  énekli  Az  ifjú  
őrszem  dalát  azóta,  hogy  a  nácik-
megszállta  Belgrádból  Orszempostát  
sugároz  a  német  rádió.  Esténként  
mikrofon  elé  ül  egy  magát  junger  
Wachtpostennek  nevező  rádiószpí-

ker,  fölolvasni  a  szerbiai  német  had-
sereg  katonáinak  üzeneteit  ós  az  
otthonmaradtak  válaszleveleit.  Min-
den  este  így  fejezte  be  a  sikeres  szpí-
ker műsorát:  ,,.  . .ós hallgatjuk  majd  
a  régi  d a l t . . . "  Következett  a  régi  
dal.  A  Lili  Marleen.  Hans  Leip  szö-
vegére  Norbert  Schultze  zenéjével.  
Egykoron  úgy  hírlett  —  ós  Fassbin-
dernek  a slágerrel  azonos  című  filmje  
is fölkapja a hírlelést —,  a megzenésí-
tés  egykorú  a  verssel.  „A  régi  dal",  
így  terjesztették,  húsz  éves  már.  
Schultze  azonban  1940-ben  (a  Lili  
Marleen-boom  idején)  mindössze  hu-
szonhét  éves.  S  hacsak  nem  kilenc  
évesen  komponálta  zenéjét,  humbug  
antikizálta  az  őrszemdalt.  

Világgá  hlresült  dala  előtt  és  után  
is  sikeres  filmzeneszerzőkónt  műkö-
dött  Schultze.  ő  szerezte  Rolf  Thiele  
Kosemarie-jának  kísérőzenéjét  (1958)  
és  Paul  Verhoeven  1956-ban  forga-
tott  . .  . Wie  einst  Lili  Marleen  muzsi-
káját.  (Megjegyzendő:  mielőtt  Fass-
binder  leforgatta  volna  a  híressé  lett  
dal  történetét,  még  egy  Lili  Mar-
leen-film  készült:  a  Grierson-munka-
társ  Humphrey  Jennings  Story  of  
Lili  Marleen  címmel  forgatta  1944-
ben.  Dokumentumfilmjében  azt  kö-
veti  nyomon,  hogyan  hatott  az  érzel-
mes német  nóta  az angol  katonákra.)  

A  rossz  kis  zene  nem  ismert  hatá-
rokat.  A  Belgrádból  minden  este  10  
órakor  sugárzott  dalocska  Márikám  
címmel  Magyarországon  is  népszerű  
lett.  Egyszerre  öt  divatos  dizőz  da-
lolta:  Nagykovácsi  Ilona,  Kelly  An-
na,  Rácz  Vali,  Ania  Suli  ós  Gervay  
Marica.  öten  adták  négy  szövegvál-
tozattal. 

Márikámnak  Nagykovácsi  Ilona  
keresztelte  el.  1941.  november  16-án  
énekelte  először  a  „gramofon"  ötve-
nedik  jubileumán  tartott  koncerten  
a  Magyar  Művelődés  Házában  (ma  
Erkel  Színház),  az alábbi  kezdősorok-
kal: 
Csöndes  az  éjjel,  sehol  semmi  fény,  

őrszem  áll  a  vártán,  derék  magyar  
legény, 

Kelly  Anna  más  szöveggel  éne-
kelte : 
Kívül  a kaszárnyán,  kint a  kapunál,  
Lámpa  lángolt  árván,  most  is  ottan  
áll.  . . 

Ezt  Liszt Nándor  költötte,  a  Nem-
zeti  Színház  titkára,  akinek  egészen  
másjellegű  írásairól  Kádár  Gyula,  
a katonai kémelhárítás egyik vezetője 
számol  be  emlékirataiban,  ahol  is-
merteti  Liszt  titkár  besúgóleveleit.  

Nagykovácsi  búgásában  a  Pátria  
lemezgyár  préselte  ki  a  dalt.  Rácz  
Valiét  3000  példányban  az  Odeon-
gyár  dobta  piacra  a  következő  két  
kezdősorral: 
Szürke  kaszárnya  kapuja  előtt  
Most  eszembe  jutnak  a  régi  szép  
idők.  ..  

Zoltay  Ernő  írt  magyar  szöveget  
Ania  Sulinak:  
Csendes régi  dallam száll,  kering  felém,  
Halk  melódiáján  a múltba nézek  én...  

A  művésznő  azt  nyilatkozta  a  
Film,  Színház,  Irodalomnak,  hogy:  
„Az  első  részt  sanzonnak,  a  másik  
részt bécsi valcernek énekelem,  a har-
madik  rész  nálam  foxtrott,  a  negye-
dik  rumba,  végül  az  ötödik  hazafias  
induló.  Amikor  hazafias  hangulat  
következik  a  számban,  imigyen  szó-
lok: 
Édes  hazám most  harcra  hív,  
Mert  érte  halni  kész  e  szív,  
A  nagy  győzelemért,  ez  mindennel  
felér.  . . 

Mikor  az egészet  befejéztem,  akkor  
a  Rákóczi-induló  melódiájára  ha-
gyom  el  a  színpadot."  

A  filológiai  tisztesség  megkívánja  
annak  megemlítését,  hogy  dr.  Varjú  
Gézánó  Vigh  Ilona,  a  pestszentlőrinci  
főügyész  felesége  Visszavárlak  én  
címmel  ugyancsak  megverselte  a  fü-
lekbe  és  szívekbe  bemászott  meló-
diát. 

Bármily  nagy  a  siker:  öt  dizőz  ós  
ötféle szöveg sok a jóból.  Rózsavölgyi  
ós Tsa.  perelt.  A  bíróság  igazat  adott  
a  kiadócógnek,  mivel  a  kottakiadás  
jogét  csakis ők biztosították.  Azontúl  
csak  két  magyar  szövegváltozatot  
volt  szabad  énekelni.  Az  egyik  ref-
rénje  a  Márikám,  a  másiké:  Én  édes  
angyalom. 

Vihar  egy  kis dalért ? Profitról  volt  
szó,  nem  patriotizmusról.  Kövér  jog-
díjakról  és  eladott  lemezek  meg  kot-
ták  utáni  százalékról.  

Fentiekből  bárki  arra  következtet-
het,  hogy  jóllehet,  a  nagyközönség  
termeli  meg  a  szájízének  megfelelő  
művészi  élményt,  az  üzlet  ós  a  poli-
tika  működik,  a  kulisszák  hátteré-
ben. És  nem  téved,  ha így  gondolja.  

Hans  Leipről,  a  dal  eredeti  költő-
jéről  azt  tudósítja  a  Világirodalmi  
Lexikon,  hogy  „a  fasiszta  uralom  
alatt  pacifista  eszméi  miatt  üldöz-
ték".  Heinz  Hilpert  a  Deutschen  
Theater  1941/42-es  évi  műsortervébe  
fölterjeszti  Leip  Idothea  című  drámá-
ját  dr.  Schösser  birodalmi  drama-
turghoz  engedélyezés  végett  (Illés  



,, Cseesebeeseárnsként  búcsúzott  a  
szórakoztatóipartól" 
(középen:  Hanna  Sehygulla)  

Endre  Törtetők]ével  együtt),  amint  
azt  Jutta  Wardetzky  Színházpolitika  
a fasiszta  Németországban  könyvében  
olvasható:  bemutatója  eltanácsolta-
tik. Leip  nem kerül színre. Nem  üldö-
zik,  de  nem  is  pártfogolják  szkepti-
cizmusa  miatt  azidótájt,  amikor  el-
menekültek  vagy  hallgatnak  az  iga-
ziak,  rosszakat  ír néhány  hiúságán  és  
kényelmén  megfogott  jeles,  ós  betü-
remkednek  az irodalomba  a  buzgó  ós  
gyorskezű  kontárok,  a  képlékeny  
lelkiismeretű  irodalmi  törtetők.  Föl-
virrad  a tehetségteleneknek.  A  Goeb-
bels-vezónyelte  birodalmi  irodalom-
ban  nem  az  a  nagy  kérdés,  amit  Ju-
lién  Benda  az  írástudók  árulásának  
nevez.  Ellenkezőleg:  az  írástudatla-
nok  árulása  veszi  ót  a  prímet.  A  leg-
ostobábbak  még  képviselőséget  is  
vállalnak,  nem  okulva  a  meggőtésí-
tett  öreg  Hauptmann  példájából,  aki  
olyanokkal  ült  le  vacsorálni,  akiket  
nem hívott  volna  meg  korábban  asz-
talához  ós  olyanoktól  vette  ót  az  ál-

lami  babért,  akikkel  nemrég  kezet  
sem fogott  volna.  

Fassbinder ezt  a kort ós ezt a prob-
lémát  ígérte  megfilmesíteni  a  Lili  
Marleenben.  A  kérdést:  áru-e  a  mű-
vészet?  Hogy  mennyire  alkalmasak  
a művészek politikai szolgálatra.  Egy  
Purzer  nevű  írta  eredetileg  a forgató 
könyvet,  a  rendező  azonban  szőrös  
tül-bőröstül  átírta.  Sajnos  éppen  ab  
ban az elkereskedelmiesedő  korszaká  
ban,  ami  utolsó  filmjeit  jellemzi,  a  
tizenöt  részes  Döblin-regényből  ké  
szült  Berlin,  Alexanderplatz  óta  
Schwarzenberg  operatőr  felvételei  ki  
szidolozottak  és  tarkák,  mint  a  bú  
csúbeli  bazári  bóvlik.  Becsillog  a  föl  
vevőgépbe  szikrózóan  minden  lámpa  
Kitakarítottan  nettek  a  belsők.  Sej  
telmesen póráznak  a külső  fölvételek  
2000  méter  szirup  ez,  akár  a  Genet  
bői  giccsesített  Querelle.  Internacio  
nális  fogyasztásra  fölkínált  búgó  
csiga.  S  az  a  rendező,  aki  félamatőr  
ellenprofi-korában  a  száraz  és  ke  
gyetlen, engedmények  nélküli  Katzen  
macher  őszinte  undokságával  tűnt  ki  
utolsó  három  munkájában  csecse  
becseárusként  búcsúzott  a  szórakoz  
tatóipartól. 

A  dal  történetéből  silány  melo  
dráma lett. Willy  néven Hanna  Schy  
gulla  játssza  Lale  Andersent,  bele  
keverve  egy  ponyvaízű  ellenállási  
históriába  a Robert  Mendelssohnnak  
elkeresztelt  svájci  milliomosgyerek  
iránt  érzett  regényes  szerelem  követ-
keztében.  Mendelssohnt  szőkére  fes-
tett  hajjal  egy  Giancarlo  Giannini  

nevezetű  úr  alakítja,  és  úgy  fest  a  
dolog,  mintha  az  utolsó  percben  le-
mondott  volna  a  kiszemelt  fősze-
replő,  ós  az  éppen  arra járó  olasz  szí-
vességből  vállalta  volna  el a szerepet. 
Az  énekesnőnek  valóban  volt  egy  
svájci  szerelme  a  valóságban.  A  fia-
talabb  éveiben  nagy  kujon  Rolf  Lie-
bermannal  volt  viszonya,  azzal  a  
zeneszerzővel  (ós  a  modern  operák-
nak  szállást  adó  intendónsi  hírverő-
vel),  aki  Joseph  Loseyval  tető  alá  
hozta  a  Don  Giovanni  megfilmesíté-
sét. 

A Lili  Marleen  olyan, mint egy  ame-
rikai  film  az  európai  antifasiszta  el-
lenállás  valamelyik  epizódjáról.  Csak  
rosszabb. 

Fassbinder  meg  akarta  csinálni  azt  
a  filmet,  amelyben  a  művész  saját  
sikerének  csapdájába  kerül.  De  nem  
tudta megcsinálni,  mivel a siker lépén 
ragadt  6  maga  is.  
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Lili  Marleen  (Lili  Marleen)  —  NSZK,  1980.  
Kendezte:  Rainer  Werner  Fassbinder.  írta:  
Lale  Andersen  Der  Himmel  hat  viele.  Farben  
című  regénye  nyomán  R.  W.  Fassbinder,  Man-
fred  Purzer  és  Joshua  Sinclair.  Kép:  Xavér  
Schwarzenberg.  Zene:  Peer  Rabén.  A  Lili  Mar-
leen című  dal szerzői:  Norbert  Schuilze  és  Hans  
Leis.  Szereplők:  Hanna  Schygulla  (Willie  Bun-
terberg),  Giancarlo  Giannini  (Robert  Mendels-
sohn),  Mel  Ferrer  (David  Mendelssohn),  Kari  
Heinz  von  Hassel  (Hans  Henkel),  Erik  Schu-
mann  (Von  Strehlow),  L'do  Kier  (Drewitz),  
Christine  Kauffmann  (Miriam).  Gyártó:  Roxy  
Film  —  CIP  Film  —  Rialto  Film.  Feliratot.  


