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Mátyás születésének 500-dik évfordulója
alkalmából Magyarország Kormányzója

és Horthy Miklósné meghívja Nagyságos „ 1
Molnár Ferenc urat, a Magyar Corvin-koszorú
tulajdonosát 1940. évi február 24-én este 8
órakor estebédre. Az ünnepi Corvin-emlékbe-
szédet gróf Teleki Pál, a Corvin-lánc tulajdonosa
mondja."

Molnár Ferenc nem vett részt az estebéden.
Öt hete már a New York-i Hotel Plaza nyol-

cadik emeleti, 853-as szobájának lakója. Le-
mondta-e a vacsorameghívást vagy sem: tény,
haláláig iratai között őrizte a nyomtatott meghí-
vókártyát, így került az Darvas Lili rendelkezésé-
re a Petőfi Irodalmi Múzeumba. Molnárnak fölte-
hetően hízelgett a meghívás. Vacsora helyett
mégis az életet választotta.

1939. április 20-i keltezésű levelében Russel
Potter igazgató meghívja Molnárt a Columbia
egyetem következő - 1939/40-es - évadjára
előadást tartani. Előtte J. B. Priestley, Archibald
MacLeish, Elmer Rice, Le Corbusier, Rolf de
Mare, Gertrude Stein, Thornton Wilder tartottak
hasonló előadást.

A Columbia egyetem meghívása az ürügy ön-
maga előtt is.

1940. január 12-én a Rex óceánjárón behajó-
zik New Yorkba. Egy évig tartózkodhat az Álla-
mokban az 1924./2. § 3. section értelmében.
Megtartja a Columbián öt felolvasását. Haláláig
az 5th Ave. és az 59th St. sarkán álló szállodában
lakik, havi százkilencvennyolc dollárt fizet mene-
dékhelyéért. Folyószámláját (Guaranty, Trust et.
Chase National Bank, NYC.) még 1931-ben nyi-
totta meg harmincezer dollárral. 1941-ben
nyolcvankétezer dollár félretett pénze van.

Utálták, míg idehaza volt.
Utálták, de féltek tőle.
Utálták, hogy elhagyta az országot. Elhagyta,

mert félt tőlük.
Molnárt sosem a közönség utálta, mindig az

irodalmi szakma. Nem az igazi írók, nem is a fő-
írók, hanem az alírók. Így van ez rendszerint.
Mindazon firkászok, akik csak baráti támogatás-
sal állnak meg lapok hasábjain, akik csak beinni
tudják magukat az irodalomba, de beírni nem,
azok vinnyognak protekcióról, összefogásról,
összeesküvésről.

Molnár persze nem volt irodalmi angyal, de ör-
dög sem. Attól kezdve, hogy Az ördögöt megírta:
a tehetségtelenek, műveletlenek, lusták mumu-
sa lett. Érvénytelenné vált Az ördög világgá re-
pülte után a nyelvünkbe beszorítottság önvédel-
mi jelszava. Világossá vált: a nagyvilág igenis kí-
váncsi egy kis ország irodalmi ajánlataira. Olvas-
sák el Ibsen leveleit, mennyi keserűség dől sorai-
ból, mennyi irigységet és méltánytalanságot kel-

lett megemésztenie, mennyire utálták kortársai,
akik ferde szemmel nézték, ferde szájjal kibe-
szélték kínálatát, amire vevő volta világ. E tekin-
tetben a norvég és a magyar irodalom rokon
nemzeti vonású. A tehetségtelenek internacio-
náléja közös nyelvet beszél. Csodálatos
mulasztásuk, hogy elmulasztottak
érdekszervezetbe tömörülni.

Pillantsunk mélyebbre! Molnár emigrációját
megmagyarázhatjuk kalácsirigységgel. Indokol-
hatjuk azzal, hogy közelebb kívánt lenni a tantié-
me-forrásaihoz, ahol valutában számítolják le te-
hetsége tálentomait.

Nézzük meg egyszer szabatosan: mikor
hagyta el az országot? Talán választ kapunk rá:
miért hagyta el?

Molnár nem Hitler megkergetettje volt. Szaba-
tosabban: Hitler csak a bécsi lmperial Szállóból
kergette ki, amikor a vezér és kancellár beköltö-
zött az író megszokott bécsi lakhelyére.

Molnár ekkor elhagyta Bécset. Magyar-
oszágot azonban korábban hagyta el.

A faji üldözéseknek sokat köszönhet az iroda-
lomtörténeti kutatás. A negyvenes évek belső
napiparancsa így szólt: légy készen a menekü-
lésre, és tartsd rendben a keresztleveledet! Ki-ki
kényszerűségből összeszedte és megőrizte
pontos adatait. New Yorkban is megőrzött hiva-
talos papírjaiból nyomon követhető, hogy Molnár
Ferenc 1936. szeptember 25-én a M. kir. Rend-
őrkirendeltség Hegyeshalom bélyegzőjének iga-
zolása szerint kilép az országból.

Szeptember 17-én meghajol frakkban a Pesti
Színház színpadán a Delila premierjén.

Egy hét múlva örökre elutazik hazájából.
Lakhelye ettől kezdve: Wien, I. kerület,

Kärntnerring, Hotel Imperial. Még az Anschluss
előtt továbblép. Útlevelének bejegyzése szerint:
1937. március 9. és május 22. között Velencében
lakik, a Hotel Royal Danieliben.

1937. december 19.-1938. május 5.: Nizza,
Hotel Plaza. 1938. július 24.-augusztus 10.:
Genf, Hotel Beau-Rivage. Ezek támaszpontjai.
Időközben cikázik a békés városok között.

Egy, Heltai Jenőnek 1938. május 6-án Genf-
ből keltezett levelében beszámol állapotáról:
Nádasék Párisban vannak, jövő hónapban Ame-
rikába mennek. Ha ugyan még lehet (.. .) A város
csöndes, tisztességes, egészséges, napos, jó
hegyi levegő van itt, jó kiskocsma, a világ összes
újságjai - a fene egye meg őket - rengeteg szép
lány, és elég csinos háborús pszichózis. En azért
vagyok itt, mert ez legalább nem bolondok-háza,
minta többi európai nagyváros.

Amikor megadóztatnák írói keresete után,
ügyvédje - dr. Szalai Emil - útján pereli a Közi-
gazgatási Bíróság végzését. Okmányszerűen
bebizonyítja, hogy Budapesten utoljára 1931. ja-
nuár 12-től november 21-ig volt bejelentett laká-
sa a II. kerület Zsigmond - ma Frankel Leó - ut

ca 20. számú házban, s 1935. március 22. óta
nem tartott fenn lakást Magyarországon; lakás-
berendezését a Vacuum Cleaner Bp. V., Viseg-
rádi utca 62. számú telepén raktározták el.

Ötéves Tiszaeszlár idején. Tizennyolc. amikor
Neumannból Molnárra magyarosít. A magyar
nyelv művésze. a színpadi és a hírlapírói nyelv
megújítója, az író és közíró, a világháború legol-
vasottabb haditudósítója a Tanácsköztársaság-
ban a polgári demokratikus kibontakozás nagy
lehetőségét látja. A föladatokból tehetsége sze-
rint részét kivevő közéleti férfi a kommün bukását
követően hagyja el valójában Magyaroszágot.
Csalódik politikailag. Elkeseríti a félresiklott for-
radalom eredménye. Vakációs emigrációba uta-
zik. Szabadságolása mind hosszabbra és
hosszabbra nyúlik.

Luxusemigrációja több elkeseredésnél. Nem a
felelősségrevonásoktól fél. Az igazolóbizottságok
megalázó faggatásait sem akarja elkerülni,
1920-ban már szerzőként bevonulhat a Nemzeti
színpadára (Úri divat). Elfogadhatatlan a köz-
helyszerű vád is, miszerint Molnárt a pénz csalta
külföldre. Regényei 1939-ig a Franklinnál jelen-
tek meg első kiadásban. Színdarabjainak bemu-
tatói valójában csakis Pesten izgatták. Molnár
nem haszonleső emigráns: önkéntes világnézeti
száműzött.

A Tanácsköztársaság bukását követően kive-
szi szabadságát. Kiszáll a történelemből. Fölis-
meri: ez már nem a kiegyezés utáni liberális Ma-
gyarország. Itt már fondorlatra, ügyeskedésre
van szükség ahhoz, hogy a toll kezében marad-
hasson. Elmegy Magyarországról, bár úgy tesz,
mintha maradna. Nem számításból. Sértett sze-
relmesként.

Helyzete ellentmondásos. Csak az állampol-
gár utazik el. Az író idehaza marad. A tengeren-
túlról is hazasandít. A pesti publikum érdekli, an-
nak a tapsát ismeri, a lélegzetvisszafojtott figyel-
mét, vagy türelmetlenkedését a nézőtéri sötét-
ben.

Amerikában nincs sikere. Van tekintélye.
Tisztelik. Nagy írónak tartják. Megél, sőt: jól él
meg. A Broadway elején, a Central Park pere-
mén toronyló Hotel Plazába veszi be magát. Itt él
mindhalálig. Mikes Kelemen a Hotel Plazában
egyedül hallgatja a magyar tenger mormolását.
Honvágy kínozza a New Yorkban letelepedett
tősgyökeres pestit.

Amerikában bebizonyosodik Molnárról, meny-
nyire eltéphetetlenül magyar író. Kamaszkorától
fogva megszokta a mindennapi munkát. A Plazá-
ban is dolgozik. Nem megy az írás. Átrakja Lake
Placidba íróasztalát a melegebb hónapokban.
Ott se tud írni. Átírja régi regényeit. A Gőzoszlop-
ból így lesz a Margitsziget kapitánya. Elegáns,
magas szintű mindaz, amit leír. Csak nem igazán
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New Yorkban, 1951-ben

Testvérével, Erzsébettel

Darvas Lilivel

Huszonnégy évesen

Mint haditudósító, 1915
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jó. Elszakadva Pesttől elszakad mindattól, ami
íróvá tette.

Az idő tájt, hogy Vészi József keze alá került a
Budapesti Naplóhoz, Molnár tizennyolc éves
volt, szellemes, becsvágyó és neuraszténiás. A
II. világháború idejére megöregedett, szellemes-
sége bölcsességgé fáradt, becsvágya megko-
pott, neuraszténiája azonban virágba szökkent.

Észak-Amerikában írott színdarabjai, vázla-
tai, filmnovellái kézirataiból egy súlyosan kény-
szeres ember francia trikolórral tetovált kórlapjai
bontakoznak ki. Kék tintával írt fehér papírra,
majd puha, piros ceruzával telerajzolta megkü-
lönböztető jelekkel, megszámozott útmutatá-
sokkal. Órarendszerű pontoskodással jelezte a
vázlat megkezdésének, majd befejeztének idő-
pontját. S ugyanezt tette a kidolgozás első, má-
sodik, sokadik variánsával. Telehímezte kézira-
tait annak a neuraszténiásnak a kényszeres ri-
gorozitásával, aki vallja: akkora a rendetlenség
életemben, legyen rend legalább az íróasztalo-
mon.

A hetvenes éveit végigszorongó Molnár kéz-
iratait ilyennek látjuk, de csak azért, mert az ost-
rom után ezek maradtak fenn. A Széchenyi
Könyvtár kézirattárában található Csergő Hugó-
nak Molnárral közösen hamisított Molnár-életrajza
1928-ból. Csergő megírta cikksorozatát, amit
közösen fundáltak ki. Elküldte a gépiratot az író-
nak, aki kékkel és pirossal teleírta javításaival,
módosításaival még a Zsigmond utcai lakás ba-
rokk íróasztalánál. A gépirat képe szakasztott
egybevág negyedszázaddal utóbbi amerikai
kézirataival. Nem merészség föltételezni: hu-
szonöt évvel korábban ugyanolyan kényszeres
rajzolatúak lehettek munkapapírosai. Gonddal
dolgozott, mert szorongásai elől menekült, de
azért is, mert íróasztala szélére rátelepedetten
érezte az utókor figyelmes érdeklődését. Leg-
bensőségesebb pillanataiban - alkotás közben -
is a nyilvánosság előtt élt. Azt hitte: érdeklődő
filozopterek tanulmányozzák majd aznapi szel-
lemi izzadmányát. Tévedett. A század egyik leg-
népszerűbb magyar írójáról - aki halála után
negyven évvel sem szűnik meg hatékonyan szel-
lemes lenni - készültek monográfiák Németor-
szágban és az Egyesült Államokban, magyar pe-
dánsok elmulasztották hasznosítani Molnárnak
az utókorra figyelő pedantériáját. Legszorgosabb
életrajzírói is csupán színdarabjainak címét
olvasták el, de nem magát az írást. Hát még a
kéziratokat, a változatokat mennyire elmulasz-
tották tanulmányozni.

Meséit elkoptatta a sokszoros használatban.
Az elnyűtt formák alól kivillant a meztelen érzés.
Előbukott azaz érzelmesség, amit fiatalon ellen-
pontozni tudott szatirikus megfigyelésekkel,
szemérmesen elfedett frivolitással, betakarta
formával.

Alig vették észre néhányan a Liliom vagy a si

Csortos Gyulával

kerületlenebb darabok kivételével, hogy a cini-
kus és egoista világfinak tekintett Molnár Ferenc
mennyire érzelmes legény volt.

Vénségére elfogyott a forma. Megmaradtak a
könnyei.

Ügyetlenné vált, mert őszinte akart lenni.

Egyed Zoltán Film Színház Irodalom című heti-
lapja 1943 januárjában azt állítja, hogy Chaplin, a
New York Herald karácsonyi számában közzé-
tett nyilatkozat szerint, 1943-bari nem rendez fil-
met, nem is játszik filmen. Színházban fog ját-
szani. Február végén a Broadway egyik színhá-
zában - ahol most Marlene Dietrich Maugham

Esőjét játssza - egy magyar szerző három fel-
vonásból és hét képből álló tragikus komédiájá-
nak címszerepét fogja játszani. A darab címe:
„...or not to be". Partnere Elisabeth Bergner
lesz. (Film Színház Irodalom, 1943. VI. évf. 2. sz.)

A magyar szerző, akinek nevét nem lehet
leírni: Molnár. Az ...or not to be 1940 előtt,
még Genfben készült. Főszereplője Kristóf
gyártulajdonos, az Egyesült Magyar Vegyi-pari
Művek részvénytársasági elnöke, főrendi házi
tag. Felesége nem akar tőle elválni, holott már
három éve viszonya van huszonkét éves
titkárnőjével, Boros Irénnel. A lány halálosan
beteg és halálosan szerelmes a vele egykorú
Pál Róbertbe, a jogügyi osztályról.
Visszautasítja az öreg, nagyvonalú tőkés
segítségét: Én egy új tiszta világ vagyok! Mi
most kezdünk kibújni a földből minden or-
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szágban. Önnek itt egy egészen új embertípus-
sal van dolga.

Három hónappal később játszódik a második
felvonás. Fábry orvosprofesszor dolgozószobá-
jában. Fábry (76 éves) szerelmi viszonyt folytat
Helén doktornővel. Shakespeare-től eltanult
technikával a mellékszál megerősítve elismétli
az öreg férfi-fiatal lány szerelmének motívumát.

Időközben Pál Róbertnek csodás állást aján-
lottak föl Svájcban, de visszautasította, mert
szabadulni akar Kristóf köréből. Három hónap
alatt egyszer sem csókolták meg egymást a be-
teg Irénnel.

Fábry professzor rendelőjébe hívatja Kristófot
is, aki így érvel fiatal vetélytársának:

A maga katasztrofális helyzetében az önér-
zetnek „hallgass" a neve! Itt semmi más nem pa-
rancsol önnek, csak a szeretet! Ez pedig azt
parancsolja, fiam, hogy magának sírva és
toporzékolva, de baltával kell agyonvernie az
önérzetét és - a tisztátalan megoldást kell
választania.

Pál Róbert megtörik az érzelmi zsarolás hatá-
sára. A lány új kivizsgálást kér. Elküldi azonban
Róbertet, és nem engedi meg a tanárnak, hogy
megvizsgálja. Tudja, hogy beteg. Tudja, hogy ál-
lapota romlott, mégsem hajlandó elutazni. Rábe-
széli a professzort, hazudjon Róbertnek. Önfel-
áldozóak mindhárman. Az öreg szerelmes áten-
gedi a fiatal férfinak a lányt. A fiatal hazudik a
halálosan beteg leánynak. A halálosan beteg
lány pedig hazudik a fiúnak. Valamivel
korábban meghalni azért, akit imádok -
magyarázza meg döntését.

Nagy, könnyfacsaró tirádájában az őt diag-
nosztizáló orvostanárnak énekli: És majd meg-
látja... ott fenn az ilyen hazugságokért bocsátják
meg azt a sok igazmondást, amivel az emberek
itt lent egymást kínozták. Mi már utasok vagyunk,
tanár úr... mi útitársak vagyunk... (egyre halkab-
ban, szomorúan, kedvesen, hízelgőn): a többiek
gondolkozzanak földi módra, mert ők itt marad-
nak. De mi elmegyünk tőlük, mi már elkezdhe-
tünk égi módra gondolkozni... Mi már nem tarto-
zunk az ő törvényeik alá. A mi jövőnk most kez-
dődik, de ott, ahol más törvények vannak! Mi hi-
szünk ebben, mert mi hívők vagyunk, úgy-e, ta-
nár úr? Mind a ketten! Ki tudjon igazán hinni, ha
nem egy tudós és egy beteg? Értsük meg hát
egymást, már itt lent, erre a rövid időre... Egyez-
zünk meg titokban.. mint az összeesküvők... mi
ketten... tartsunk össze mi ketten... drága öreg
tanár úr...

Chaplin nem rendezett filmet 1943-ban. De
nem is játszotta el Molnár darabját. Más se.

Yvonne című, háromfelvonásos színdarabterve-
zetét 1941. február 6-i dátummal látja el. (Cím-
változat: Stella.)

Az öreg, francia countess Clérmont vidéki

kastélyában él. Vele egyetlen fia: Count Roger
Clérmont, elkíséri anyját egy párizsi
divatszalonba, ahol a modellek között meglátja
Yvonne-t, aki hét éve külön él férjétől, ezért
nélkülözések közt neveli kisfiát.

Roger fölkutatja Yvonne-t. Az asszony nem
akar a szeretője lenni, tehát feleségül kéri. Bár a
grófné tiltakozik a házasság ellen, Roger mégis a
kastélyba költözteti szoktatásul Yvonne-t a
gyermekkel. A család vénasszonyai
törvényszéket ülnek a betolakodó fölött.

Gaston - Yvonne volt férje - zenész. Meg-
szökött Párizsból még a gyermek születése előtt.
Ausztráliába ment. A Clérmont kastélyba hirde-
tésre jelentkezik, mivel zeneértő nevelő kereste-
tik a kisfiú mellé. Amíg az új pár otthont keres ma-
gának Olaszországban, Gaston és kisfia egy-
másba szeretnek.

Yvonne hazaérkezik. Kérleli volt férjét:
menjen el. Gaston azonban pizsamában
betoppan egykori feleségéhez, így amikor a
három házi-sárkány bekopog jó éjszakát
kívánni - kompromittáló helyzetben nyitnak
rájuk. Yvonne, Gaston és a kisfiú pizsamában
elmennek a boldog szegénységbe.

A király szolgálólánya (The King's Maid) című
kétfelvonásos színművön 1941-1948 között
dolgozott, amiről az Útitárs a száműzetésben
egyik lapján fanyarul bevallja: Most már úgy ér-
zem, jobb lett volna magamban tartani ezt a váz-
latos ötletet, mint egy dédelgetett ábrándot. Pe-
dig a szipogó darabot próbálja egy Massachu-
settsbéli (Gloucester) színtársulat Oscar Serlin
vállalkozásában a nyári színházban. A szereplő-
listán olyan nevekkel találkozunk, mint Karl Mal-
den és Sam Jaffe, utóbbi Rosenbaumot, a
hatvanöt éves zsidó házalót alakította. A try outot
Baltimore-ban megtartották, de Molnár hozzáfű-
zi: Az újdonság sohasem jutott el New Yorkba.

A darab hőse, egy szegény, beteg, hetven
esztendős ortodox zsidó házaló árverésen egy
zsák könyvet vásárol - meséli el a szerző maga
az Útitárs...-ban írói csődjének tartalmát. Haza-
érkezve nyomorúságos lakásába, a mezítlábas
cselédlány turkálni kezd a zsákban, regényeket
keres. Az öreg házaló a lány révén ismerkedik
meg egy kopott kis könyvvel, az Újtestamentum-
mal, és a könyvből ismeri meg Jézust. Éles intelli-
genciájával és jó öreg szívével szenvedélyesen
megszereti a könyvet, és megszereti Jézust. És
minthogy ezzel a vonzalommal mintegy kétezer
esztendővel elkésett, életével fizet rajongásáért.
A darab alapeszméjét - majdnem ezekkel a
szavakkal - csaknem húsz évvel azelőtt írtam le
egy szelet papírra, hogy a németek leöldösték a
zsidókat. A borzalmak előtt négy évvel fogtam
hozzá megírásához. Aztán a sok leírás, átírás, le-
fordítás, átfordítás, próba és két kísérleti bemu-
tató után szomorúan láttuk, hogy az események

sebesebben rohannak el, mint mi, és a darabot
félretettük. Meséli el rezignáltan Molnár, Stella
Adorján fordításában. A darab kézirata
kivételesen angol nyelvű.

A játék helyszíne egy kicsiny kárpátiai város-
ka, Észak-Magyarországon, 1940-ben. A hely-
szín egy másik, Molnár javította példányban:
szlovák kisváros. Egy fogadó füstös előtere. Mrs.
Balint, a tulajdonosnő hisztériázik Annával, a
szolgálólánnyal, mert rendőr van a házban.
Ugyanis az egyik szobában, ahol Rosenbaum,
zsidó házaló és Mr. Pettro, a lakatos laknak, tol-
vajlás történt. Mrs. Balint izgul, hogy a lakatos
becsapta őt.

ANNA: Ez nem az ön baja, Mrs. Balint. Azt
mondta: lakatos.
MRS. BALINT Persze, lakatos, de kéretlenül ja-
vít zárakat.

Lakodalmát tartja az oldalteremben Mr. Kal-
los, meghívták a szálló valamennyi vendégét. A
tulajdonosnő leplezni igyekszik, hogy fogadójá-
ban vizsgálatot tart a rendőrség.

Dr. Szilassy nem hajlandó részt venni a partin.
Nem kapott állást a városi kórházban. Budapes-
ten még érdemes volt az egyetemen éhezni, de
ez már sok. Kiderült: az állás odaítélésénél hala-
dó nézetei miatt mellőzték. Egy idegent szerződ-
tettek helyette, aki és egy gyilkos között az a kü-
lönbség, hogy ő fertőtleníti a kést.

Eliza - a fogadósné leánya - féltékeny Anna
vőlegényére, Herman Yonescura.

HERMAN: Ó, micsoda gyönyörűség!
ELIZA: Én?
HERMAN: Nem. A sütemények!

Anna észreveszi, hogy Rosenbaum lázas.
(Zsidó és házaló. A kettő együtt sok.) Rosen-
baum levelet kapott lányától, aki „utcajáró". Föl-
bontatlan zsebrevágja. Megtiltotta, hogy a foga-
dóba jöjjön, pénzküldeményeit is visszaküldi,
mert szennyesnek tartja a forrását.

A szolgálólány vérfoltokat talál a házaló pár-
náján. Tüdőbeteg is, szívbajos is. A szíve időn-
ként meg szokott állni. Rosenbaum a vásárolt
könyveket mutatja Annának. A lány szeretné ol-
vasni, de apácák nevelték, és eltiltották a köny-
vektől. Rosenbaum a vett ócska göncöket vizs-
gálja, eközben Anna beleolvas az Újtestamen-
tumba. Rosenbaum érdeklődik: Ki írta a Bibliát?

Rosenbaum gyanúba keveredik Mrs. Balint
fecsegése miatt. Pettro táskájában gyönyörű an-
tik csészét találtak. Rosenbaumé. Hiába tisztáz-
za azonban magát: meglopták vagy lopott, egyre
megy.

Rosenbaum szüleitől hallott szentenciákat
kever beszédébe. Rádöbben, olyanokat tud,
amik a Bibliában állanak. (Senki sem próféta a
saját hazájában.) Izgalomba jön. Más okos dol-
goknak is lennie kell a könyvben. Anna fölajánlja,
megismerteti vele.
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Együtt fölmennek a lépcsőn. Függöny.
A II. felvonásban Rosenbaum rendetlen szo-

bájába lakodalmi zene hallatszik odalentről. Az
alázatos szolgáló segít levenni az öreg házaló ci-
pőjét. Javítgatja ilyenkor a házaló a vásárolt ru-
hákat. Leánya levelét most sem olvassa el. Majd
az ágyban. Áldott jó feleségem szokta volt mon-
dani, legjobban az ágyban lehet sírni.

Mrs. Balintnak nagyon tetszik az antik csésze.
Rosenbaum odaajándékozza. Annát meghatja
nagylelkűsége. A Könyvre hivatkozik. Rosen-
baum szerinte olyant tett, ami az Írásban áll.

ANNA: Isten szeret téged. Isten mindenkit
szívesen lát.
ROSENBAUM: Hogy mutatja meg Isten, hogy
mindenkit szeret?
ANNA: Azáltal, hogy én itt vagyok!
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Herman berúg. Erőszakosan hívja Annát, aki
em megy, mert Rosenbaum most ismerkedik
z Úrral. Herman megüti a házalót. Az
sszeesik. Összefut mindenki. Herman azért
tötte meg, mert a zsidó Isten nevét vette a
zájára.

NNA: Rosenbaum mártír és az első mártír is
sidó volt.
R. SZILASSY: Manapság akkor is ütnek, ha
alaki Isten mellett van.

Anna Krisztussal vigasztalja az öreg házalót.
osenbaum arra kéri: meséljen azokról az idők-
K
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Huszonkilenc évesen

DR. SZILASSY: Mennyi csillag van az égen.

Anna fölolvas a Bibliából. Lebocsátkozik a füg-
göny.

Még egy istenes darabbal bajlódik. Átírja a
Csoda a hegyek között című misztériumát, ami a
Vígszínház jubileumi balfogása volt. A New
York-i Nyilvános Könyvtárban Barta Vanda
összeszedett számára értékes anyagot Szent
Mihály myrai püspök életéről és
cselekedeteiről.

ől, amikor engem meghívtak vacsorára. Füg-
öny.
A rendőrség vallatja Rosenbaumot. Hermant

yilkossággal vádolják. Herman Romániában
zületett. Vitába kezdenek arról, a házaló nevet-
égessé tette-e Istent vagy sem?
Rosenbaum rosszul van, de nem akar papot,

lég, ha belülről érzek. Lázálmában Palesztiná-
an képzeli magát, Krisztus körül tesz szolgála-
ot. Vitázik a fogadósnéval: a hit szempontjából
indegy, hogy valaki zsidó vagy keresztény. De

mikor dr. Szilassy védelmébe veszi a házalót, őt
s meggyanúsítják vele: nem zsidó-e vajon?

Anna hisztériás rohamot kap: Öljetek meg en-
em!

R

icsin múlik, hogy Rosenbaum megtérjen.
gára vállalja a botrányt. Azt állítja, Herman

m hibás a verekedésért, ő okozta, mert Istent
romolta. Jön az orvos. Morfiumot ad a házaló-
k. Felnéz az égre: Ott az igazsága csillagok
ött. Berobban Jeanette, harminc körüli prosti-
lt.

. SZILASSY: Rosenbaum büszke lehet zsidó-
ságára, mert a Megváltó az ő népéből jött... ha
az ember egy zsidóval találkozik, soha sem
tud-hatja, nem az Úr leszármazottjával
beszéle?



 MOLNÁR ÖRÖK 

Heltai Jenővel

Lemásolta a csodák leírását Jacobus de Voragi-
ne: Aranylegenda vagy a szentek élete című,
1483-ban írott művéből és S. Baring Gouldnak A
szentek élete című, 1872-ben megjelent köny-
véből. 1946-ban mindezt beledolgozta a Csoda
a hegyek között (Miracle in the Mountains) új vál-
tozatába. 1947-ben saját rendezésében bemu-
tatták New Yorkban. A darab középkori tónusát
modernizáltam, értelmét teljesen eltorzítottam,
úgyhogy magam is rettegve vártam a közelgő
premiert. Azt állítja az Útitárs...-ban, hogy a ren-
dező tiltakozásom ellenére az én nevemet tün-
tette fel rendezőként a plakáton... A darab csú-

fosan megbukott. Megsemmisítő kritikákat kap-
tam.

A Plaza menedékében megírja The Refuge
(másként: Noah's Ark) című emigránsdrámáját
(1943). (Magyar címe: Gazdag öreg különc.)

Paul Mullerék nappalijában kezdődik. Har-
minc éve Bécsből bevándorolt amerikaiak. Idilli
családi kör harisnyastoppolással, fehérnemű-
vasalással. Újságot olvasgatnak, trécselnek.
Mama: Furcsa dolog ez a politika. Senkise kom-
munista és mégis mindenki úgy beszél, mintha
az volna.

A második jelenet a gazdag nagybácsi, Rudolf
Muller living roomjába visz. Rudolf rajtakapja
fa-

leségét, Gretét M. Revillod-val. Telefonhoz
megy ügyvédjét tudósítani a fordulatról: Előttük
telefonálok, minden szavamat hallják, ezzel
megspórolok egy drámai jelenetet. Molnár is
megtakarítja. ...Az ajtóban hallottam, hogy nőm
az ő chou-choujának (!) nevezte. Én nem tudom,
ez mit jelent, nézze meg egy francia szótárban.
Talán hasznát vesszük a válópörben. Revillod
nem akarja feleségül venni Gretét, ugyanis már
nős.

Második felvonás: Rudolf fél vagyona ráment a
hűtlen asszonyra. Ráveszi a családját, költöz-
zenek hozzá. Gondoskodni kezdenek a gazdag
nagybácsiról: nem engedik szivarozni, szeszes
italt inni, az újságokból kizárólag a jó híreket ol-
vassák föl neki. Geronimo pénzt kért, mert elsik-
kasztotta a menekültek pénzét, minta Segítő Co-
mité pénztárosa. Rudolfnak csupán harminc-
ezer dollárja maradt, kamataiból szándékszik él-
ni. Geronimónak azonban huszonnyolc ezerre
van szüksége. Öngyilkossággal fenyegetőzik.
Revolvert ránt, többször a levegőbe lő vele. Ru-
dolf az izgalmaktól szívrohamot kap. Haldoklik.
Meghal. Frank korábban elsikkasztott egy va-
gyont érő gyűrűt - odaadja a safe-kulcsát abban
a reményben, hogy a gyűrű árát megtérítheti az
örökségből.

Kijön a szomszéd szobából a specialista.
Szívhangokat hallott. A fiatal szemorvos tévesen
diagnosztizálta a nagybácsit. Rudolf él. Száz
évig fog élni. A Mama elájul. Mások zokognak,
hajukat tépik. Emma - a goromba magyar min-
denes -, aki szerelmes gazdájába: diadalmasan
nevet.

Egy héttel később ugyanott játszódik a har-
madik felvonás. Rudolf Kaliforniába készül.
Bessy, Geronimo lánya, Frank jegyese mindent
elmond a nagybácsinak és pénzt kér tőle.

RUDOLF Mennyi kell? Összes vagyonom, ami
megmaradt, most harmincezer. Mi volta gyűrű
ára? Huszonnyolcezer-ötszáz? Akkor még
maradt ezerötszáz dollárom.

BESSY Várjon. Nem marad. Franknak járt az
ékszerésztől tíz százalék komissió az eladott
gyűrűk vételárából. Ettől szegény Frank most
elesett, mert apámnak az egész pénz kel-
lett... Tehát Franknak igazság szerint jár még
kétezer-nyolcszázötven dollár. Ön kiállítja az
írást az egész harmincezerről és még tartozik
Franknak ezerháromszázötven dollárral.

Rudolf tönkremegy. Emma mindenes abból a
pénzből tartja el őt, amit fokozatosan tőle lopott.

RUDOLF Nagy érzés. Az én boldogtalanságom
drámájának ma este vége. Ma végre legördül
arra a függöny.

Emma nem felel. Esznek.

RUDOLF Mondjon már valami kedveset!
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EMMA Nem vagyok színésznő, hogy valami kü-
lönösen kedveset kelljen mondanom éppen
csak azért, mert a függöny legördül. (Tovább
eszik. És függöny).

1947. november 10-én elkezdi írni Exit című hét
színből álló egyfelvonásosát.

Első jelenet (1937). Karácsonyi szünet után a
nyolcéves, zseniális Rudy visszamegy Bécs
melletti intézetébe. Apa és fia beszélgetnek:

BURG Tudod, mi egy közhely?
RUDY Tudom, valami, amit az ember azért

mond, mert másoktól sokszor hallotta.

Georg Burg szerelmes feleségébe, Irenébe.
Georg bankigazgató. Halni készül. Évekkel ez-
előtt megölte Orvitzot. Összegyűltek most ellene
a bizonyítékok. Elhatározza, öngyilkos lesz,
hogy fia tiszta maradhasson. Felesége szerel-
mes Manfredbe.

Black out - írja Molnár.
Második jelenet (1934). Flashback. Irene férj-

nél van, de Georg Burg szeretője. Rudy már öté-
ves, és kétségtelen: Georg Burg gyermeke. Ire-
ne mégsem tud elválni. Georgnak a nő
valóságos mániája.

Harmadik jelenet. Mr. Manfred jön. Elmer, az
ügyvéd öt órakor megsemmisíti a Burg elleni bi-
zonyítékokat, ha valóban öngyilkos lesz. Georg
utolsó kívánsága feleségéhez: Menjünk együtt!

IRENE A halálba?
BURG Igen.

Georg elszánta magát az öngyilkosságra, de
féltékeny feleségére, nem akarja „megosztani
mással".

Negyedik jelenet (1934). Flashback. Etting,
az előző férj drágakő-kereskedő. Csőd előtt áll.
Börtön fenyegeti. Eladja az asszonyt. Georg
kis-fizetésű banktisztviselő, nincs pénze. Az
asszony átruházásához a hónap 27-ig
tizenhétezer-négyszáz angol font kellene.

Ötödik jelenet (1934). Egy hét múlva. Útszél
Mödlingben, Orvitz bankigazgató week-end-háza
közelében. Georg közli, hogy Orvitz nevében
pénzt küldetett a bankjának Londonból, és már
Orvitz zsebében is van a boríték. Revolverrel
kényszeríti főnökét, fogadja el csalását. Orvitz is
revolvert vesz elő. Lövés. Black out.

Hatodik jelenet (1937). Irene nem akar meg-
halni a férjével együtt. George rábeszéli. Még tíz
percem van. Kéri az asszonyt: ne válaszoljon, ne
döntsön, hagyja őt bizonytalanságban. Kilenc
percig várok - mondja, s kimegy a szobából.

Hetedik jelenet. Tizenöt perc múlva. Irene jár-
kál a szobában. Órájára néz. Ajtót nyit. Kimegy.
Visszajön. Rogyadozik. Orvosért telefonoz. Irene
elintézi Elmerrel az ügyet: jelenti, hogy férje
teljesítette a kikötést. Dönt: hozzámegy Man-
fredhez. S boldogtalan marad mégis.

Darvas Lilivel

George L. Nagy német nyelvű disszertációja (Fe-
renc Molnárs Stücke auf der deutschsprachigen
Bühne, 1978) még egy háromfelvonásosról tu-
dósít; címe: The Empress. A meg nem jelölt idő-
pontban keletkezett, nyolc képből álló darab Pá-
rizsban és Bécsben játszódik a 19. század vé-
gén. Egy ifjú tapétázó beleszeret Erzsébet ki-
rálynéba, mialatt apjával Ferenc József
hálószobáján dolgoznak. Sok év múlik el,
Párizsban egy színdarabot lát a királynéról. Egy
szép színésznő akkora hasonlósággal alakítja
Erzsébetet, hogy fölizgatja a férfit.
Megismerkedik vele egy elő-

adást követően. Feleségül veszi. Szerencsés-
nek és nyugodtnak érzi magát, mintha a valódit
vezette volna oltár elé.

The Last Role, címváltozat: The Emperor, cím-
változat: Enter Mapoleon a régi A testőr sardou-
izálása. A császárcímmel 1946. április 20-án be-
mutatta a Vígszínház társulata mint Molnár ame-
rikai korszakának (1940-1952) egyetlen haza-
került termékét.

1944. június 12-én belekezd egy színdarabváz-
latba. Jóllehet hat verziót kipróbál, nem jut vele
dűlőre, képtelen befejezni. Címe: Juliette and
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Romeo. Másként: Third Act. Díszletek nélküli
színpadon próbát tartanak, kijavítandó a tegnap
esti előpremier bukását. Összekeveredik a szín-
darabbeli szerelem a szereplők civil szerelmé-
vel. Át akarják írni a darabot, mert át akarják írni
az életüket. Molnár át akarja írni Amerikában az
életét. Egy gúnyos ember tinta helyett könnybe
mártja tollát, de csak szirupot vet vele papírra.

A próba közönségéből föllázad valaki az át-
írás ellen: - Kár ezt megváltoztatni. Megint sír-
tam. Tegnap este is. Minden próbán sírtam,
olyan szépen mondja.

FŐSZEREPLŐ Én felolvasom magának a tele-
fonkönyv bármely oldalát úgy, hogy sír. Ez nem
jelenti azt, hogy én átérzem. Ez egy ronda, nyá-
las megoldás, és erkölcstelen, mindig mondtam!

Molnár idéz az általa elképzelt darab elképzelt
kritikáiból: Elég volta cinikus írók, hangremegtető
színészek ríkatásából, amely után, mialatt a
publikum sírva ment ki elöl, ők röhögve mentek ki
hátul, és vitték a bankba a pénzt!

ÍRÓ Nincs jogom egy jószívű alakot írni?
FŐSZEREPLŐ Az nem jószívű, az hülye!

A Farce hátterében a Romeo és Júlia bujdo-
sik, a There is a Play Tonight mögött a Hamlet
szégyenkezik. Harmadik felvonás, második
szín: There is a play to-night before the king.
Hamlet Arany szavaival így mondja Horatiónak:
Ma színjáték lesz a király előtt... ltt is önmagukat
próbálják meg átírni a szereplők. De nem megy.
Sosem került a színjáték a király elé.

Chaplin neve előbukkan még egyszer. Molnár
kezeírásával A szobalány (Wedding Day) vázla-
tának papirosán. Richard Edmonds, a híres mo-
ziszínész feleségül akarja venni szobalányát.
Nővére megkérdi: Szerelmes vagy? Edmonds:
Nézd. Ha bejön, nem szeretném, hogy kimenjen.
Ha kimegy, szeretném, hogy bejöjjön. Körülbelül
ez az egész.

A tervezett házasság elmarad. A lányról kide-
rül, hogy a színész saját lánya.

A vázlat margójára Molnár följegyzi a Chaplin-
párhuzamot. Chaplin 1943-ban vette feleségül
Oona O'Neillt, aki a lánya lehetett volna. Na, per-
sze: Chaplin. Miért nem inkább: Molnár? Vagy
ha párhuzam, miért nem inkább: Hauptmann? A
Naplemente előtt-tel való összehasonlítás azért
is célravezetőbb útikalauz, mert annyira erős ha-
tással volt Molnárra a német drámaíró, akár a
Hannele mennybemenetelének az Égi és földi
szerelemre, vagy akár a Liliom és A fehér felhő
című darabokra való befolyását tekintjük. Haupt-
mann és Molnár kapcsolata mélyebben fekszik.
Molnár egy vicces Hauptmann. Ugyanazt az utat
járja be a szociális elégedetlenségek naturaliz-
musától a költői misztériumjátékokig, mint a né-
met drámaíró-fejedelem.

Az 1930-as években

A szobalány tizenkét éves amerikai tartózkodá-
sának legfrissebb őszikéje. Érzelgősségét itt
mindvégig tréfa mögé tudja rejteni.

EDMONDS Ez nem az a... (Gúnyosan játssza
meg a szenvedélyes szavakat) ......ah, egyet-
lenem, meghalok, ha nem leszel az enyém!"
Ez nem ilyen Romeo-szerű szenvedély.

CATHERINE Kevesebb?
EDMONDS Lehet, hogy kevesebb, de valószí-

nű, hogy több. Azt a Romeo-szerű dolgot ma-
gam is restellném ebben a korban. Ez más,
mint szerelem. Ez egy rohamszerűen fellépő
házasodási vágy. Elég gyakori aggkori beteg-
ség. Úgy-e, Eddy?

Doctor igent int

Hirtelen jött, mint egy szívattak vagy egy guta-
ütés.

DOCTOR És majdnem éppoly veszélyes.
EDMONDS Lehet. Hogy mitől kapja az öreg em-

ber ezt a bajt? Attól, hogy egyszerre csak rá-
jön, hogy milyen közel van a vég, és gyorsan
még egy kis önző privát boldogságot akar ki-
csikarni az élettől.

Így zajlik le az öregember szerelmi vallomása:

Én maholnap hatvan éves vagyok. Ez a naple-
mente már nem tart sokáig. Azért is akarom,
hogy szép legyen. Mary, nekem lesz egy vég-
rendeletem.

Mary hangosan felzokog

Furcsa mi? De öreg emberek így udvarolnak.
Ezenkívül örökli a nevemet. Evvel a két örök-
séggel könnyű lesz kitűnő fiatal férjet kapni.
Annyi ifjú fog jelentkezni, hogy válogathat
köztük. Ennyi mindent kap. Egy egész,
hosszú, boldog, gondtalan életet. Néhány
évért.

Mary sír

Ez a sírás azt jelenti, hogy „nem"?
MARY Ennyi jóság... ilyen nagy szeretet... egy

ilyen nagy embertől! De én... de én... hiszen
megmondtam önnek...

EDMONDS Tudom, tudom. Van egy vőlegénye.
És nekem van egy realisztikus kérdésem.

Mary könnyei közt kíváncsian néz fel rá

Ez a vőlegény... a maga boldogsága és gaz-
dagsága érdekében... nem várna?

MARY (nem érti) Várna?
EDMONDS Amíg én... amíg a nap lemegy.

Molnár naplemente előttjének ez érzelmi ma-
gaspontja. A gordonkázó hangot átveszi innen a
frivol és gúnyos Molnár régi hangja. Az ügyvéd
tapintatosan beavatja a szerelmes színészt a ti-
tokba.

PALMER Meg kellett ígérnem, hogy ön nem fog-
ja ezt hirtelen, egyszerre megtudni, hanem fo-
kozatosan. Hogy ezt ügyesen bele fogom sző-
ni a társalgásba. Ez nekem forte-m.

EDMONDS (kissé idegesen) Értelmes beszéd.
Én nem félek semmi hírtől, de azért én is job-
ban szeretem, ha a kellemetlen hírt lassan, fo-
kozatosan kapom. Go ahead.

PALMER Now, then. Ez a lány nem az, akinek ki-
adja magát. (Társalgási hangon) Szép nap
van. Napsütéses és mégsem forró.

EDMONDS Úgy van. Ideális júliusi idő. (Kissé
idegesen) Go on.

PALMER Ez a lány önnek, so to speak, rokona.
(Felvesz az asztalról egy kis tányért) Kedve-
sek ezek a kis virágos tányérok. Honnan va-
lók?

EDMONDS Párizsból. Go on.
PALMER Ez a lány közeli rokona önnek. (Végig-

néz Edmondson) Ön fogyott pár fontot a leg-
utóbbi filmje óta, ugy-e?

EDMONDS Kettőt.

PALMER Meglátszik önön, előnyösen.

EDMONDS Thank you. Go on.
PALMER Ez a lány nagyon közeli rokona önnek.

A legközelebbi.
EDMONDS (nagyon idegesen) A mamám?
PALMER (iszik egy korty kávét) Ez a legjobb ká-

vé, amit az utóbbi időben ittam. - Ne viccel-
jen. Ez a lány az ön lánya.

EDMONDS Kérem ezt az utolsó mondatot még
egyszer.
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PALMER Mondtam, hogy meg fog lepődni. Ez a
lány az ön lánya.

És így tovább. Sok csavaros fordulattal,
könnyeden, szórakoztatóan sikerül egyszer
Amerikában is megírni öregember szerelmét
fiatal leány iránt. Sikerül a naplementébe
belekuncognia, és nem homályosítja el
biztonságát az önsajnálat meghatódottsága.

Molnár valamennyi öregkori színdarabjában,
vázlatában, tervében megismétlődik a helyzet.
Valamennyiben ott ólálkodik a cselekmény sze-
gélyén egy orvos, hogy kéznél legyen, ha rosszul
lesz - a szerző.

Rettenetes filmszinopszisokat ír. Rossz dara-
bokkal pepecsel. Kéziratai agyonjavítottak. Nem
a műgond javításai, hanem a megoldhatatlanság
bizonytalankodásai. Újraírja pesti darabjait. A
cukrászné című egyfelvonásost elrontja Delicate
Story címen: annyi jelentős változtatást tesz
csupán, hogy a Baross utca helyett St. Paul
Streetként belopja a Pál utcát.

A háború után sem jár több sikerrel. Molnár,
aki lopva maga rendezte odahaza valamennyi
színpadi munkáját, de sosem íratta ki magát a
színlapra, egyetlen alkalommal szerepel csak
rendezőként. Amerikában. A Csoda a hegyek
között bukásánál.

Ír azonban egyetlen remeket is.
Megannyi címváltozata közül nevezzük Pa-

noptikumnak. (Más címei: The Merciless Mrs.
Roy vagy Ann Roy, vagy Not So Long Ago vagy
Waxworks.)

1940 decemberében fog hozzá. A történet
egy kisebb európai fővárosban, talán Budapes-
ten történik. 1941. február 25. és március 4. kö-
zött megírja. Akkor már: Történik Rómában, az
első világháború előtt.

Van egy másik címe is: A király orra (The
King's Nose). Olyan, mintha A hattyú vagy az
Olympia folytatása volna. Erre utal a cím is, A ki-
rály orra. A hattyú eredetileg A császár kék sze-
me címet viselte.

Prinz Rudolf Krohn-Leithen, Ausztria-Ma-
gyarország római nagykövete beszélget felesé-
gével az első felvonásban:

ANN Tárgyilagos maradok, Rudolf, el kell vál-
nunk.

NAGYKÖVET Igen.
ANN Ilyen könnyen mondod?
NAGYKÖVET Ha te azt mondod, hogy el kell

válnunk, akkor abszolút bizonyos, hogy iga-
zad van. Meg sem próbálok ellentmondani.
Emberi ügyekhez te értesz, nem én. Az én
szakmám: nemzetek konfliktusai. Világrészek
küzdelmei... Azén szellemem magasan a
földgömb fölött lebeg, én nem egyénekre
gondolok, hanem kontinensekre és óceánok-

A császár a Vígszínházban (1964). Somló Ist-
ván és Mezei Mária

ra. Az egyes ember engem nem érdekel. Én
magam sem érdeklem magamat, mint ember.
Csak mint egy hatvanöt milliós állam egyik ér-
zékszerve. Én egy birodalomnak vagyok a
szeme vagy mondjuk: a füle. Vagy éppen az
orra. Mikor XIV. Lajos elküldte Crémieux-t
nagykövetnek Bécsbe, így búcsúzott tőle: „És
főként szaglásszon, mon cher, ön csak mindig
szaglásszon és jelentsen - sohse felejtse el,
hogy az Ambassador a király orra." - Ezért
van az, hogy engem a saját egyéni életem
nem érdekel. Te emberi lény vagy. Én egy
nagykövet vagyok.

Ann beleszeret a palotát renováló építészbe,
Volskyba. Megkéreti magának a férjével. Az épí-

tészről hamarosan kiderül, hogy Boganov kapi-
tány, akivel elégedetlenek odahaza, mert nem
küld jelentéseket. A nagykövetség butlere hír-
szerző, Szemjonov ezredes. Parancsot kapott,
ha Volsky nem engedelmeskedik, lője le. Mivel
gyermekkora óta ismeri beosztottját, aggódik ér-
te. Könyörgésre fogja. Lopjon el legalább egy sif-
rírozott vizeletvizsgálati leletet, ő majd fölnagyít-
ja jelentőségét.

Mindenkiről kiderül, hogy kém vagy ellenkém.
Keresztbe-kasul lopják a katonai terveket, de
legvégül elsimítják a botrányt. és helyreáll a
látszat.

A király orra Molnár Habsburg-trilógiájának
záródarabja. Vitriolos, lebegő mulatság. Bár
Friedrich Torborg német fordításának copyright
dátuma 1942 (Wachsfiguren-Kabinett), a szerző
becsvágyóan dolgozik rajta még 1948-ban is, a
frankfurti bemutatót megelőzőn. A Kleines
Thea-
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Kálmán Imre, Molnár Ferenc, Szirmai Albert,
Tildy Zoltánné, Szegedi Maszák Aladár és Kör-
mendi Ferenc New Yorkban

ter am Zooban mutatják be 1949. január 8-án,
három nap múltán a bécsi Akademietheaterben
Alma Seidlerrel, a Molnár-darabok bécsi specia-
listájával a főszerepben. 1950-ben játsszák a
hamburgi Kammerspieleben, a bécsi bemutató-
ra tíz évvel a Theater in der Josephstadt fölújítja.
Arthur Richman angol fordítása (Waxworks) nem
kerül bemutatásra az Egyesült Államokban. Ma-
gyarországon, tartok tőle, rajtam kívül senki nem
olvasta el.

A szánalmas, írdogáló bácsi helyett ez újra a
diadalmasan szellemes Molnár. Visszafarol a
császárkorba önmagáért.

Az első felvonás végén Volsky szerelmesen
közeledik imént eljegyzett menyasszonyához,
aki azonban A hattyú vagy az Olympia női hűvös-
ségével ragaszkodik a társasági formákhoz.

ANN Ebben a pillanatban már az ön
menyasszonya vagyok. Menjen ezzel a
gondolattal. VOLSKY (hevesen mozdul feléje)
Ann!

ANN (szobor-mereven áll, és egy hideg mozdu-
lattal visszautasítja ezt a közeledést) Nem azt
mondtam, hogy jöjjön ide ezzel a gondolattal,
hanem hogy menjen el vele. (Szemével int
neki, figyelmeztetve őt a háttérben alázatosan
várakozó butlerre)
VOLSKY (szertartásosan hajol meg) Duchesse!
ANNA főhajtással búcsúzik tőle. Volsky átveszi
a cilindert és a kesztyűt (!) és az ajtónál még

egyszer meghajol. A butler kinyitja neki az aj-
tót, és mélyen meghajolva áll. Volsky gyorsan
kimegy

Függöny

Ez a régi Molnár, aki jó felvonásvéget tud,
csattanót, meglepőt, valamennyi színen lévőnek
hálás játékalkalmat kínálót. A szószátyáran szi-
pogó öregember helyett a gúnyos szellem még
egyszer fölszikrázik.

Horthy Miklós invitációjával kezdtem. Álljon itt
még egy meghívó. Molnár Ferencet a háború
után meghívják a 48-as szabadságharc cente-
náriumi ünnepségeire. A meghívást elfogadta. A
Világ 1947. december 25-én közli: Molnár márci-
us első napjaiban Budapestre érkezik.

1948. szeptember 6-i keltezéssel Budapestről
levelet kap. Feladója Kedvessy László, miniszteri
fogalmazó, Budapest II., Trombitás utca 2.

Kedves Barátom! (...) a leveleid közül egyet-
lenegyet sem kaptam meg, úgy látszik, ez szo-
kássá válik, mert valami titokzatos kezek vissza-
tartják a nekem címzett amerikai leveleket, amit
az is igazol, hogy a barátaimhoz címzett, de
nekem szóló leveleket mind hiánytalanul
megkapom. Biztonság okáért levelem
feladójaként most is titkáromat tüntettem fel, s
így remélem, időben és rendben megkapod
soraimat.

Majd alább, felelve Molnár kérdésére: Ha e
barátságra és baráti érzéseimre hallgatnék csu-
pán, úgy azt írnám most Neked, hogy: Feri,
gyere haza. Azonban ismerem azokat a
különböző akadályokat, amelyek ezt az
utazásodat keresztezik, így e téren tanácsot
adni nem tudok, csak

Lengyel Menyhérttel, Körmendi Ferenccel és
két ismeretlen hölggyel (New York, 1940-es
évek)

azt mondhatom, hogyha egyszer mégis rászá-
nod magad a tengeren való átkelésre, úgy azzal
a baráti szeretettől vezérelve beszéllek rá, mint
ahogy rábeszéltelek 1938-ban Wienben az el-
utazásra.

Rábeszélésnek meglehetősen elijesztő. 1948-
ban Molnár átkel az óceánon. Olaszországba
utazik és Franciaországba. Pestre nem. A levelet
ugyanis Dinnyés Lajos kisgazdapárti politikus
írta. Abban az időben, amikor nem kapta meg a
neki szóló külföldi leveleket, éppen Ma-
gyarország miniszterelnöke volt.

Molnár értett a szóból, még többet a ki nem
mondott szavakból. Ott maradt a Plazában.

1952. március 4-én, déli tizenkettőkor Frank
Campbell temetkezési vállalata viszi utolsó útjá-
ra.

Utolsó írása Az Ember című New York-i ma-
gyar nyelvű lapban jelent meg (1950. április 5.).
Az első oldalon a főszerkesztő Göndör Ferenc
vezércikk-nekrológja búcsúztatja Molnárt. A
harmadik oldalon az Altató mese című novella.
Kopfként Göndör sorokat közöl a szerző kísérő-
leveléből:

Az EMBER 25-ik amerikai születésnapjára ré-
giséggyűjteményemnek egy darabját küldöm
Neked, egy úgynevezett fantasztikus elbeszé-
lést, amely nemsokára szintén jubilál: ötvenéves
lesz. Két okból küldöm éppen ezt az »Altató me-
sét«. Először azért, mert hogy úgy mondjam, kö-
zel áll hozzám: ebből írtam a Liliom című dara-
bot. Másodszor azért, mert magyar nyelven most
már ritkaságnak számít. A könyvet, amelyben
megjelent, elégették, betiltották, kitiltották, letil-
tották és megtiltották 1945 előtt, néhánymegme-
nekült és Magyarországon bujdosó példányát
(összes többi munkámmal együtt) elégették, be-
tiltották, kitiltották, letiltották és megtiltották
most, nemrégen."

Forrásmegjelölés nélkül vagyok kénytelen kiadni
kezemből a földolgozott anyagot, mivel a Darvas
Lili-hagyatéknak a Petőfi Irodalmi Múzeumba
került kéz-és gépiratait tudományosan még nem
rendszerezték tizenkét évvel ezelőtt, amikor Ke-
nedi János barátom segítségével hosszú sza-
badidőm akadt, s ezt Molnár Ferenc idehaza is-
meretlen munkái tanulmányozására fordíthat-
tam.

Az Európa Intézet Molnár Ferenc-konferenciáján elhangzott előadás
kibővített változata

New Yorkban, 1951-ben
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