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Budapest, 1945. augusztus 9
Kedves Ferikém!
Nem tudom, megkaptad-e első jelentkezése-
met, mert én még választ arra nem kaptam. Egy
kábel volt, amelyet Bukarestben adattam fel Ho-
tel Plaza-beli címedre.

Nagyjából elismétlem annak rövid tartalmát:
Böskével' együtt, hála Istennek, átvészeltük a
nyilas világ rémségeit. Nem így szegény Roboz
Imre.2 Ő Budán bujdokolt, és a nyilasok
elpusztították szegényt. Szalai Emilt3

deportálták még egy évvel ezelőtt, és azóta
sincs hír róla. Márta4 leányodról azt hallottam,
hogy ideiglenesen Szegedre költözött.

A Vígszínház - fájdalom - teljesen tönkre-
ment. Telitalálat érte kupoláját, és a leomló vas-
traverzek romba döntötték páholysorait, erké-
lyét, földbe nyomták a nézőtér széksorait, dara-
bokra szaggatták a vasfüggönyét.

Most ideiglenes helyiségben működik a Víg-
színház, a régi Rádius mozi helyiségében,' a
Nagymező utcában, és a műintézetnek, plusz
Pesti Színháznak, mint kamaraszínházának, én
vagyok az egyedüli vezetője.

A Vígszínház május legvégén nyílt meg az
Éj-jeli menedékhely előadásával, úgyszólván a
kánikulában.' Ez olyasmi volt, amit úgy hívnak,
hogy névjegyleadás. Második darabunk A hattyú
volt,' óriási sikerrel.

Természetesen kérni szeretnék Tőled vala-
mit. Ha módod van rá, engedd át nekem, illetve a
színháznak, új darabodat, azt, amelynek fősze-
repét Chaplin és Bergner játssza.' Ezt a két
adatot tudom róla, többet senki sem tud.
Képzelheted, hogy a legcsodálatosabb
előadásban hoznám színre.

Ezt a levelet Kovách alezredes úr9 útján jutta-
tom ki Amerikába, és a kézbesítője nyilván
megmondja, hogy milyen módon tudnál vála-
szolni.

Gajdó Tamás

Budapest meglehetősen el van pusztulva. A
felszabadulás után siralom volt ránézni. De janu-
ár óta fokról fokra javul a helyzet, remélhetőleg
télire minden tekintetben helyreáll már a békés
világ.

A magam részéről jól vagyok, remélem, a kö-
rülményekhez képest Te is jól vagy.
Rettenetesen vágyódom arra, hogy lássalak.
Wandáról10 sem tudok egyetlenegy szót sem,
és Lili" felől sincs semmi hírünk. Gyurkáról12

sem tudok sem-mit. A régi barátaink
úgyszólván mind hiányoz-nak: Erényi Nándor13,
Felks Jenő,14 Nádas Sándor,15 Csortos Gyula.16

Heltai Jenőt néha látom, László Jóskával,17

Jellinek Aurélla18 és Kallós Jánossal19

szoktunk néha-néha találkozni. Sokat álmodom
arról, jó volna Moszkvába és Amerikába utazni.
Sokat lehetne tanulni.

Ferikém, milliószor ölellek és csókollak a leg-
nagyobb szeretettel és régi barátsággal.

Jób Dániel

1 Jób Dániel felesége Simon Böske volt, az első Miss Magyarország
(1929); utána Miss Európa is lett.

2. Roboz Imre (1892-1944) 1926-tól 1939-ig a Vígszínház bérlőigaz-
gatója volt. Bajor Gizi villájában bujkált, de az ostrom utolsó napjaiban
vigyázatlanul az utcára merészkedett.

3. Szalai Emil (1874-1944) ügyvéd, a szerzői jog jeles ismerője, szá-
mos színmű fordítója.

4. Molnár Márta, Sárközi Györgyné (1907-1966) Molnár Ferénc és
Vészi Margit leánya.

5. A Nagymező utca 22-24 . szám alatti épület, a mai Arizona Színház
épületében.

6. 1945. május 30-án mutatta be Gorkij drámáját a színház.
7. A hattyú bemutatója 1945. július 21-én volt.
8. A Színház című hetilapban Jób Dániel így nyilatkozott igazgatói ter-

veiről: ,,...ezek után hozzuk Molnár Ferenc új darabját, amelyről
csak annyit tudunk, hogy Amerikában Chaplin és Elisabeth Bergner
lépett fel benne." (Színház, 1945. 1. sz. augusztus 15-22 . )

9. Kovách György alezredes, az Amerikai Magyar Misszió katona-
tisztje. Az ő segítségével sikerült Molnár Ferencnek és Jób Dániel-
nek kapcsolatot találnia.

10. Bartha Wanda Molnár Ferenc titkárnője, állandó kísérője. 1947-
ben öngyilkos lett.

11. Darvas Lili (1902-1974) színésznő. 1926-tól Molnár Ferenc fe-
lesége volt.

12. Ruttkay György (1890-1955) újságíró, Az Est bécsi,
majd párizsi

tudósítója volt. Molnárral egy időben emigrált Amerikába.
13. Erényi Nándor (1879-1937) újságíró, a Magyar Színpad
című lapot

szerkesztette.
14. Feiks Jenő (1878-1939) festő, grafikus. Molnár gyermekkori ba-

rátja volt.

15. Nádas Sándor (1883-1942) írá, újságíró. 1939-től élt az
USA-ban.
16. Csortos Gyula (1883-1945) színész, Molnár Ferenchez

szoros barátság tűzte.
17. László József ügyvéd.
18. Jellinek Aurél nevét nem őrizte meg kultúrtörténetünk.
19. Kallós János (1891-1970) újságíró, szerkesztő. A Pesti

Tőzsde című lap tulajdonosa volt.

New York, Szeptember 10. 1945.
Kedves Danikám!
Képzelheted, milyen végtelen örömet okozott le-
veled, mely aug. 9-én kelt, és melyet én ma,
szept. 10-én kaptam meg. Első értesítésedet,
amelyet Bukarestben adtak fel, nem kaptam
meg. Szeretettel ölellek és csókollak Téged is,
Böskét is, és boldog vagyok, hogy jó egészség-
ben vagytok. Nagyjából mindent tudunk, ami Bu-
dapesten történt, és én is nagyjából mindent tu-
dok családomról és barátainkról. Frázisok he-
lyett rögtön rátérek kérdéseidre és olyan dolgok-
ra, amelyek bizonyára érdekelnek.

Wanda hála Istennek jól van, itt lakik a Plaza
Hotelben. Ezt a levelet is ő gépeli, és szeretettel
ölel mindkettőtöket.

kitűnően van, anyjával él együtt. Kétszer
lépett fel a Broadwayn: egyszer Bruckner: Crimi-
nals (Verbrecher)1 című drámájának főszerepé-
ben, másodszor pedig egy amerikai vígjáték-
ban°, amely a tavalyi szezonban kilenc hónapig
ment. E pillanatban is itt ül szobámban és szere-
tettel üdvözöl Téged és Böskét.

Ruttkay Gyurka, akit családi gyásza nagyon
lesújtott, itt él közelemben, a Great Northern Ho-
telben (118 West 57th Street). Sokszor vagyunk
együtt. Cikkeket ír az Amerikai Magyar Népsza-
vába, és nemrégen angol fordításban egy ifjúsági
könyve, egy Chopin-életrajz jelent meg,
amelynek szép sikere van.3

Szegény Nádas, mint bizonyára jól tudod, há-
rom év előtt agyvérzésben, néhány napi szenve-
dés után meghalt. Felesége, Margit (címe: Roth
Margit Inc., 510 Madison Avenue) egy briliánsan
menő kalapüzlet tulajdonosa. Fia, Sanyi egy
amerikai lányt vett el, Boston közelében, kitűnő
pozícióban orvos, múlt hónapban született
leánya.

László Ernőnek4 kozmetikai intézete a legelő-
kelőbb klientélával óriási anyagi és erkölcsi siker
már évek óta. Irén5 vele dolgozik, viruló egész-
ségben. Roboz nővére, Földes Ilus6 most jött
meg Mexikóból férjével New Yorkba, és Földes
rövidesen készül Európába. Göndör Feri7 jól
van, él és virul. Mayer Ákos és neje8 jól vannak,
és szintén virulnak, sokat látom őket, együtt is
nyaraltunk. Incze9 magyarok és amerikaiak
kedvence, most háború után újra tervezi itteni
színházi lapjának megindítását. Herczeg G éz a '
itt él New Yorkban, és egy nemsokára
megjelenő díszes, illusztrált havi folyóiratnak
lesz a főszerkesztője. Szirmai Albertnek11

vezető állása van a Chapell cégnél, gyakran
találkozunk, végtelen kedves és szolgálatkész.

A Hollywoodban élő magyar írókról: Bús-Fe-

KEDVES FERI... KEDVES DANI...
Az alábbiakban azt a levélváltást tesszük közzé, amelyet 1945/46-ban folytatott egymással a két
régi jóbarát és egykori közeli munkatárs: Molnár Ferenc, aki az amerikai emigráció biztonságos,
de korántsem felhőtlen éveit morzsolta, és Jób Dániel, aki az itthoni poklokat megjárva 1945-
ben visszakerült ugyan a Vígszínház igazgatói székébe, ahonnan 1939-ben kipenderítették, de
nem sokáig őrizhette meg posztját.

A leveleket eredeti formájukban közlöm, csak helyesírásukat igazítottam a mai szabályok-
hoz. Molnár Ferencnek a New York-i Hotel Plazából írott levelei indigóval készült, sűrűn gépelt
másolatban maradtak fenn; néhol, a könnyebb olvashatóság kedvéért, bekezdésekre tagoltam
őket. A másolatok természetesen aláíratlanok. Jób Dániel levelei gépiratok, autográf kiegészíté-
sekkel, betoldásokkal, névaláírással.

A levelezést záró két távirat angol nyelvű; ezeket magyar fordításban teszem közzé. Jób táv-
irata űrlapon maradt fenn, míg Molnár válasza fogalmazvány.
Az anyagot Darvas Lili adományozta megőrzésre a Petőfi Irodalmi Múzeumnak.
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ketéről,12 Vadnairól,13 Fodorról,14 László
Aladárról,15 Hatvány Liliről,16 csak azt tudom,
hogy jó megélhetésük van. Lengyel Menyus17

tavaly itt volt családjával New Yorkban
látogatóban. Ő keresi a magyarok közt a legtöbb
pénzt Hollywoodban, és boldogan él nejével és
gyermekeivel saját házában. Komoly sikerei
vannak, és egy nagyon kedves, meleg ember
lett belőle. Vitathatatlanul a legnagyobb
hollywoodi siker Kertész Mihály,18 mint a
Warners Brothers cég rendezője, több mint
kétszázezer dollár évi fizetése van. Lukács
Pálból19 nagy hírű és százezreket kereső
amerikai színész (star) lett. Éppen olyan jó, mint
Pesten volt, csak kopaszabb. Több Budapesten
ismeretlen kis színész itt filmkarriert csinált.
Kálmán Imre20 fényes palota-életet él New
Yorkban, rengeteg pénzt keres a tőzsdén.
Vértes Marcellnek21 művészi és anyagi sikere
elsőrendű. Korda22 többször átjött ide
Londonból. Kedves, jó-akaratú barát, dacára
annak, hogy egyszerűen határtalan sok pénzt
keres Londonban, és, mint bizonyára tudod,
angol nemességet: „Sir" címmel kapott.
Feleségétől, Merle Oberontól23 el-vált.

Levelet kaptam eddig Adorján Andortól,24 Pá-
rizs mellől régi házából, Eaubonne-ból. Szörnyű
bujdosás után jutott el oda. Felesége a maquis-
okkal25 harcolt. Azt írja, most jól van feleségével
együtt. Levelet kaptam Indig Ottótól26 is, aki
szintén Párizsban van. Szintén keserves
kalandok után. Ugyancsak írt szegény Lakatos
Lászlóné, akinek férje Nizzában, betegségben
meghalt.27 Ha látod Salusinszky Imrét,28 kérlek,
mondd meg

neki, hogy megkaptam Brassóból bátyja levelét,
azonnal válaszoltam is rá. Ha találkozol Wanda
nővérével (Szőnyi Andorné, József körút 8. I.
emelet 2.), kérlek, mondd meg neki, hogy Wanda
jól van, és családja mindig mindenben számíthat
rá.

Ami engem illet, „irodalmi" történetem a kö-
vetkező: megjelent angolul egy régi könyvem,
egy új ifjúsági könyvem és egy új regényem.29

New Yorkban színre került régebbi Cukrászné
című darabom, melyet átdolgoztam, Delicate
Story címen.30 Nem mondhatom, hogy óriási si-
kere volt. Egy „vallásos" darabot írtam a zsidó-
kérdésről,31 amely azonban itt még nem talált
elég bátor igazgatóra, aki elő merné New York-
ban adni, bár a próbaelőadáson Baltimore-ban
gyönyörű kritikákat kapott. Úgy terveztük, hogy
szegény Reinhardt32 fogja itt nemcsak rendezni,
hanem játszani is. De, mint bizonyára Te is tu-
dod, szegény meghalt, ugyanabban a betegség-
ben, mint Nádas.

Néhány évvel ezelőtt New Yorkban felújították
a Liliomot.33 És most, 1945. április 19-én újjászü-
letett a Liliom, ezúttal mint operaszerű zenés mű,
mely szerkezetében és hangulatában hasonlít a
Carmenhez és a Bohémekhez. Ez eddig, hála
Istennek, a Liliom legnagyobb sikere.34 A zenés
Liliom címe: Carousel (Körhinta). Zenéjét
szerezte egy modern amerikai zeneszerző:
Richard Rodgers,35 akit itt egyhangúlag
mindenki Gershwin óta a legnagyobb
komponistának tart. Én a magam részéről a
végletekig el vagyok ragadtatva ettől a zenétől,
sőt, nagyon tetszik nekem a librettó is, amely
elejétől végéig minden dialógot meg-tartott a
Liliomból, ami fontos volt. Szakértők azt
mondják, hogy legalább két évig fog menni. Fáj

dalom, anyagilag nem jelent számomra annyit,
mint jelentett volna, ha könnyelműen ügynökök
ezreinél el nem pocsékoltam volna ennek a
darabnak a jogait 1909 óta. Így, éppen csak
hogy, szerény megélhetést biztosít momentán.

Írtam egy igen hosszú filmtörténetet a Metro
számára. Ezt jövő évben fogják megfilmezni.36

Tárgyalásokat folytatunk A hattyú és a Játék a
kastélyban megzenésítése ügyében.

Egészségi állapotom: mint bizonyára tudod,
öreg vagyok. Néha elromlok, és olyankor a ked-
ves, jóságos és kitűnő Dr. Lax37 reparál meg.
Mellesleg mondva, neki több mint remekül megy
az orvosi praxisa.

Az a hír, hogy egy új darabomat Chaplin és
Bergner játszották, fájdalom, nem igaz. Volt egy
terv, hogy Chaplinnek írok egy filmet, de ez a terv
meghiúsult. Arról is volt szó, hogy Bergner
játssza a Csoda a hegyek közt című darabomat,
de ebből sem lett semmi.

Ellenben írtam - még szegény Reinhardt
ösztönzésére, és azzal az ígérettel, hogy ren-
dezni fogja - egy Napóleon korabeli színésztra-
gédiát, amely 1804-ben játszódik, és szereplői
forradalmár színészek, akik az akkor zsarnoknak
tekintett Napóleon császár ellen (aki az enghieni
herceget kivégeztette) egy földalatti forradalmi
mozgalom tagjai. Hogy tudnám ezt Hozzád el-
juttatni, azt most nem tudom. De itt azt mondják,
hogy rövid idő múlva meglesz a postaforgalom
Amerika és Magyarország közt. Ha Te tudsz va-
lami módot addig is, közöld velem, mert fájda-
lom, csak angol nyelvű példányom van belőle.
Úgy, hogy le kell magyarra fordítanom. Figyel-
meztetlek, hogy a darab tragédia, a szó legko-
molyabb értelmében.

A legnagyobb és meghatott szeretettel üd-
vözlöm mindazokat a közös barátainkat, akiket
említesz: Heltait, László Jóskát, Jellineket, Kal-
lós Jancsit. És mindazokat is, akiket nem említet-
tél leveledben. Kétségbeejtő volt a hír szegény
Robozról, amelyet mi már rég megkaptunk. Sze-
gény Szalai Emilről mi sem tudunk semmit.

Danikám, még egyszer végtelenül köszönöm
leveledet, és a régi szeretettel és barátsággal
ölellek, Böskével együtt

Molnár Ferenc

1. Ferdinand Bruckner drámáját 1941. december 21-én mutatta be
a Studio Theatre of the New School for Social Research.

2. Rose Franken Soldier's Wife című vígjátékának bemutatója a
John Golden Theatre-ben volt, 1944 októberében.

3. Ruttkay György: Chopin, kis líle told in anecdotal form, by New
York, The Hyperion Press, 1945.

4. László Ernő orvos, Molnár közeli barátja.
5. Gombaszögi lrén, László Ernő felesége, Gombaszögi Frida
testvére.
6. Földes Ilus Roboz Imre testvére. Férje, Földes Lajos a

Paramount magyarországi vezérigazgatója volt.
7. Göndör Ferenc (1885-1954) újságíró, szerkesztő. 1919-től

Ausztriában, majd az USA-ban élt. Az Ember című lap kiadója és
szerkesztő je volt.

8. Mayer Ákos a herendi porcelángyár amerikai képviselője volt.
9. Incze Sándor (1889-1966) újságíró, a Színházi Élet című hetilap

szerkesztő je, 1938-ban vándorolt ki az Egyesült Államokba.

A romos Vígszínház 1945-ben
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10. Herczeg Géza (1888-1966) újságíró. A Károlyi-forradalom után
Bécsbe, majd az USA-ba emigrált.

11. Szirmai Albert (1880-1967) zeneszerző, az 1920-as években
telepedett le Amerikában.

12. Bús-Fekete László (1896-1971) színműíró 1940-ben vándorolt ki az
USA-ba.

13. Vadnai László (1904-1967) író, színpadi szerző 1938-ban
emigrált az USA-ba.

14. Fodor László (1896-1978) színműíró, filmrendező 1932-tő l az
USA-ban élt.

15. László Aladár (1896-1958) újságíró, színpadi szerző 1938-ban
költözött Amerikába.

16. Hatvany Lili (1892-1967) írónő, a Színházi Élet kritikusa volt.
17. Lengyel Menyhért (1880-1974) drámaíró 1937-ben költözött

Hollywoodba.
18. Kertész Mihály, azaz Michael Curtiz (1888-1962) filmrendező.
19. Lukács Pál (1891-1971) színész, 1927-től Hollywoodban filmezett.
20. Kálmán Imre (1882-1953) zeneszerző 1940-45 között New York-

ban élt.
21. Vértes Marcell (1895-1961) grafikus és festő 1919 után Párizsba

emigrált. 1940-tő l 1946-ig az USA-ban élt.
22. Korda Sándor (1893-1956) filmrendező 1919-ben Bécsbe emig-

rált, majd Londonban élt.
23. Oberon, Merle (1911-1979) filmszínésznő 1939-45 között Korda

Sándor második felesége volt.
24. Adorján Andor (1883-1966) újságíró. műfordító. Molnár műveiből

is fordított franciára. 1919-ben telepedett le Franciaországban.
25. A francia ellenállás neve a bozót szóból. Az ellenállókat
helyesen

maquisard-oknak hívják.
26. Indig Ottó (1890--1969) író, újságíró. 1938-ban Párizsba

költözött; 1951-tőt Münchenben élt.
27. Lakatos László (1882-1944) író, újságíró. színpadi szerző 1939-

ben költözött Franciaországba.
28. Salusinszky Imre (1883-1946) újságíró, az Est helyettes szer-

kesztője volt.
29. Molnár Ferencnek 1945-ben New Yorkban két kötete jelent meg,

Farewell My Heart és Captain Magnificent címen. Az említett ifjúsá-
gi könyv: The Blue-Eyed Lady (New York. 1942.)

30. A Delicate Story a Henry Miller's Theatre-ben 1940. december 4-
én került színre.

31. A királyszolgálólánya című műről (The King's Maid) van szó. 1941
novemberében Baltimore-ban a Maryland Theatre-ben volt a pró-
baelőadás.

32. Max Reinhardt (1873-1943) emigrációja után 1937-tőt New York-
ban élt.

33. 1940. március 25-én a 44t h Street Theatre-ben volta bemutató.
34. A Majestic Theatre-ben volta premier.
35. Richard Rodgers (1902-1979) amerikai zeneszerző. A Carousel

szövegkönyvét Oscar Hammerstein (1895-1960) írta.
36. Talán a Luxury Liner című filmre utal Molnár amelyet Joe

Pasternak Daddy is a Wolf című művéből írt. A filmet csak 1948-ban
készítette el a Metro Goldwyn Mayer stúdió.

37. Dr. Lax Henrik (1894-? ) Molnár kezelőorvosa volt.

Budapest, 1945. szeptember 30.
Kedves Ferikém!
Hallatlanul megörültem kedves és kimerítő leve-
lednek. Wandát a legnagyobb szeretettel üdvöz-
löm.

Elsősorban a darabok kérdéséről írok. Ter-
mészetesen minden sorodat a legnagyobb ér-
deklődéssel olvastam, és boldog volnék, ha el-
küldenéd nekem:

1. „Vallásos" darabodat a zsidókérdésről,
mert itt most olyan színházi szabadság van, ami-
lyen talán sehol sincsen. Ehhez megfelelő utasí-
tásaidat is kérném, s amilyen részletesen csak
lehet, a baltimore-i próbaelőadás részleteit és
tanulságait.

2. Ama bizonyos Napóleon korabeli színész-
tragédiát, amelyről írsz.

Én is úgy tudom, hogy a postaforgalom Ameri-
ka és Magyarország között a legrövidebb időn
belül megindul, de talán megkérheted azt az urat
is, aki e levelemet közvetíti, hogy hozná magá-
val azt a pár kéziratot. Én mindenesetre ez irány-
ban szólok az Amerikai Missziónál, és nem hi-
szem, hogy a felvett diplomáciai kapcsolatok
után akadálya lenne ilyen ártatlan küldemények
továbbításának.
3. Nem akarok megfeledkezni a
megzenésített Liliomról sem, ami nagyon
érdekel, csak azt nem tudom, kivitelezhető-e
ezen a kevéssé modern színpadon, amilyen a
Rádius mozié. Ha csakugyan revüszerű képek
következnek egy-más után, és operaszerű
zenékkel és énekszámokkal tarkítva, nem tudom
így messziről meg-ítélni, tudnánk-e a darabbal
boldogulni. Minden-esetre kevés dolog izgatott
és foglalkoztatott így látatlanban, mint ez a hír.

Még pár sorban be szeretnék számolni A
hattyú előadásairól. Azt hiszem, ma megy
hetvenedszer a darab, és a heti elszámolása
így fest:

július 21-től 28-ig P 19 278,50
július 29-aug . 4-ig 22 245,50
augusztus 5-11 - i g 19 392,30
augusztus 12-18-ig 21 261,18
augusztus 19--25-ig 30 311,-
augusztus 26-31- ig 26 755,-
szeptember 1 -8 - i g 40 658,-
szeptember 9 -15 - i g 22 566,-
szeptember 16--22-ig 32 745,-

A végösszege ezeknek 242 0 0 0 , - pengő.
Persze, ezt nem szabad úgy tekinteni, mint
amennyi a régi értéke volt, de mindenesetre,
igen tisztességes summa, és mutatja, milyen
nagy érdeklődés volt a darab és az előadás iránt
a tűrhetetlen kánikula idején.

Üdvözleteidet átadtam az összes érdekelt-
nek. Salusinszky Imrének írtam, mert vele sze-
mélyesen, sajnos, csak úgy lehet találkozni, ha
az ember kimegy hozzá. Beteg szegény. Most
már jobban van, de még nem járhat ki az utcára.

Mindenféle gyógyszereket és injekciókat kap
még. Pár sorban megírtam neki üzenetedet, va-
lamint Szőnyi Andornénak is írtam, megírva
Wanda üzenetét, és közöltem vele, ha valami
válasz volna, juttassa el hozzám, szívesen
továbbítom. Heltainak, Jellineknek, László
Jóskának, Kallós Jancsinak, Szalai Emil
családjának, Relle Palinak' átadtam
üdvözleteidet. Rendkívül sokan ostromolnak
azzal a kérdéssel, vajon mikor, és egyáltalán
jössz-e haza, ha majd mód lesz rá.

Lilinek sokszor csókolom a kezét. Nagyon el-
kelne itt egy olyan színésznő, amilyen ő volt.

Böskével is közöltem az üdvözleteket. Ő most
kezd magához térni valamelyest az elmúlt tél
szörnyű strapái után: a szüleit elvitték és semmi
hír nincs róluk.

Ferikém, levelednek minden sora a legna-
gyobb élmény számomra, és nagyon kérlek, ne
sajnálj tőlem újabb levelet.

Szeretettel üdvözöllek
Dani

Mióta ezt a levelet lediktáltam, eltelt egy éjsza-
ka. Nagyon izgat ez a megzenésített Liliom. Sze-
retném azt írni ide, hogy - ha módod van rá -
okvetlenül számítok rá. Majd megtalálom a
mód-ját, hogy hogy tudom előadni.2

Ha kívánja a darabjait idejuttatni, kérném azt
az én címemre elküldeni, és én azt az illetékes
helyre továbbküldöm.

Üdvözlettel Kovách alezredes3

1. Relle Pál (1883-1955) újságíró, színházi kritikus. Rendezői
tanulmányokat is folytatott.

2. Jób Dániel kézírásával.
3. Kovách György kézírásával.

Molnár Ferenc és Jób Dániel
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New York, November 3. 1945.

Kedves Danikám!

Ismét igen nagy örömet szereztél nekem szept.
30-i kedves leveleddel, amelyet tegnap kaptam
meg. Mindnyájan örültünk, mikor Lukács Páltól
hallottuk, hogy Te is, Böske is jól vagytok.' Itt
mindjárt közvetítem az üdvözleteket: mindkettő-
töket a legnagyobb szeretettel üdvözölnek László
Ernőék, Wanda, Lili és mindazoka közös bará-
tok, akiknek sorra mutogattam leveledet. Rutt-
kay kérte, hogy szó szerint ezt közöljem Veled:
Gyurka nagy szeretettel gondol Rád és őszinte
barátsággal ölel - legközelebb ő is ír Neked bő-
ven.

Íme, a válaszok kérdéseidre:
1. A „vallásos" darabot 1940-ben írtam, és

az azóta eltelt hat rettenetes év alatt annyi
szörnyűség történt ezen a téren, hogy még
elolvasni se jó azt a régi szöveget, nemhogy
előadni. Egyszerűbben kifejezve: ez a darab
nem „időszerű". Sem Budapesten, sem New
Yorkban.

2. A Napóleon korabeli színésztragédia
angol szövegét e levéllel egyidejűleg el fogom
küldeni a kedves és jóságos Kovách alezredes
úrnak. Kérlek, olvastasd el valakivel, aki igazán
jól tud angolul, és írd meg nekem, hogy
egyáltalán kell-e vagy nem. A lényege ennek a
darabnak egy, a régi értelemben vett, teátrális
nagy férfiszerep. Valaha talán szegény
Csortosnak lett volna jó. Címet még nem adtam
neki. De szeretném, ha a cím rövid volna, és
mégis benne volna a Napóleon szó. A magyar
példányba belenéztem. Használhatatlan.
Tudniillik a rengeteg változtatást, amit
csináltam, a fordítóval együtt írtam bele az angol
szövegbe.

3. A megzenésített Liliomot (Carousel),
ahogy innen nézem, a mai viszonyok közt lehe-
tetlen Pesten színre hozni. Ez a mutatvány itt egy
két és fél óráig tartó káprázatos egymásutánja a
díszleteknek, világosítási hatásoknak, az opera-
szerűen kidolgozott és operai zenekarral kísért
énekeknek és táncoknak. A Liliom minden egyes
fontos drámai mozzanata prózában az eredeti
szöveggel van meghagyva, minden hamisítás
nélkül, azzal a különbséggel, hogy az egész tör-
ténet Észak-Amerikába van áttéve. Táncok alatt
nem operettszerű táncok értendők, hanem há-
rom nagystílű önálló balettszám, amelyet egy it-
teni zseniális fiatal nő kreált.2 A szereplők az
egész darabban egy lépést sem táncolnak. Kizá-
rólag csak a balettkar táncol. Az alapja ennek a
balettnek a régi orosz Gyagilev-Nizsinszkij-féle
pantomimikus balett,3 de teljesen modernizálva,
majdnem a szürrealizmusig. A balettben 2 0 - 3 0
nő és ugyanannyi férfi táncol. Az éneklő kórusok
ugyanilyen nagyok, szintén vegyesen férfiak és
nők. Ami a kritikában és a publikumban a legna-
gyobb sikere volt ennek a mutatványnak, az a
csodálatos ügyesség, amellyel a balettek, kóru-
sok és az énekek a cselekményt viszik tovább,

megállás nélkül. Nem is tudnám hamarjában
megmondani, hány díszlet változik gyors egy-
másutánban fél kilenctől negyed tizenkettőig. A
Liliom öngyilkossága holdsütötte, ködös északi
tengerparton történik. A Mennyországban fris-
sen festett ragyogó csillagok kötélre vannak ki-
akasztva száradni, mint a fehérneműt szokták.
Ezek közül lop el egyet Liliom, akit a darabban
Billynek hívnak. Mindez az egész valami véletle-
nül összhangba vágó találkozása a szerzőknek,
a rendkívüli tehetségű, melódia-bő komponistá-
nak, rendezőnek, balettmesternek, díszletfestő-
nek. A darabban nem játszik „star". Csupa fiatal
nő és férfi, csupa kezdő, nagyszerű énekhangok
stb. Meg vagyok győződve arról, hogy ezt az
es-tét még Londonban sem lehet reprodukálni.
Az egész egy különös és szerencsés véletlen,
ezt ismételten hangsúlyozom. Most már túl van
a 225. előadáson, és változatlanul maximális a
heti bevétele: 49 és 50 ezer dollár közt. Mint
már a múltkor megírtam Neked, emez összeg
halvány árnyékának egy töredéke az, ami
negyvenévi könnyelműségem büntetéséül
énrám jut. Az igazi pénzt a Theatre Guild (ez a
producer), a komponista, a librettista, az
ügynökök keresik, még a rendező és balettmester
is percentet kap, nem is szólva arról, aki 30 évvel
ezelőtt fordította a Liliomot, és most,
meggyőződésem szerint, többet kap belőle,
mint én. Ebből a bőbeszédűségből is láthatod,
hogy mennyire tetszik nekem ez a szín-padi
mutatvány, amely nézetem szerint már akkor is
el fogja veszteni varázsának a felét, amikor vidéki
körútra fog indulni. A színháznak, amelybe
játsszák, nézőtere nagyobb, minta régi Vígszín-
házé, színpada pedig legalább akkora, mint a
bécsi Operáé. Én a premier óta nem láttam, mert
annyira izgat.

Nagyon köszönöm, hogy barátainknak átad-
tad üdvözleteimet. Wanda külön köszöni Neked
ugyanezt. És még azt is szívből köszönöm Ne-
ked, hogy ilyen váratlan sikerre segítetted a jó
öreg Hattyút. Ezzel nagy örömet szereztél öreg
barátodnak, de a visszaemlékezés álmatlan éj-
szakáit is. Nem is jó erre gondolni.

Egy szívességre kérnélek. Légy oly jó, és add
tudtára Böske nővéremnek (Molnár Erzsébet,
József körút 83.)4, hogy üzenetét megkaptam, a
legnagyobb szeretettel üdvözlöm, és amint fizi-
kai lehetősége lesz, sietni fogok neki segítséget
küldeni. Ha Gombaszögi Fridát látod, mondd
meg neki, hogy megkaptam üzenetét, végtelenül
köszönöm, és igyekezni fogok válaszolni rá.

A családban most egy igazi öröm is van: Lili ki-
tűnő szerződést kapott az itteni híres Shakes-
peare-színésznek, Evans-nek5 új produkciójá-
ban. A királyné szerepét fogja játszania Hamlet-
ben. Egyelőre dec. 17-re van kitűzve a New
York-i premier.

Ismételten üdvözletet küldök Heltainak, László
Jóskának, Kallósnak és mindnyájatoknak. Sa-

lusinszkynak jobbulást! Nagyon örülnék, ha mi-
nél hamarabb megint egyszer levelet kapnék Tő-
led.

Böskével együtt, a régi szeretettel ölel Molnár
Ferenc

Ui. Ha bárkinek valami üzennivalód volna, csak
írd meg nekem, én azonnal és szívesen közvetí-
tem.

1. Lukács Pál 1945 októberében, mint az amerikai hadsereg tisztje
járt Budapesten.

2. Agnes De Mille (1909- ) volta Carousel koreográfusa.
3. Szergej Gyagilev (1872-1929) és Vaclav Nizsinszkij (1888-1950) 1909-töl

1919-ig kisebb-nagyobb megszakításokkal együtt dolgozott, és
kialakította az orosz balett arculatát.

4. Molnár Erzsébet (1881-1972) Molnár Ferenc húga. Könyvet írt
bátyjáról Testvérek voltunk címen (1958).

5. Maurice Evans (1901-1989) amerikai színész. 1945 decemberében a
New York-i Columbus Circle Theatre-ben játszotta a Hamletet.

Budapest, 1946. január 9.
Kedves Ferikém!
Megkaptam november 3-án kelt leveledet, kissé
megkésve, de hát ilyenkor télen nehéz a közle-
kedés a tengerentúlról.

Rendkívül érdekelt, amiket Magadról és a Ca-
rousel című darabról írtál. Magam is belátom,
hogy itt valami hasonlót is lehetetlenség csinálni.
Ez a színpad, ahol most a Vígszínház vendég-
szerepel, olyan régimódi és primitív, hogy be-
szélni se lehet róla. Ama bizonyos Napóleon ko-
rabeli színésztragédia angol szövege mind ez
ideig nem érkezett meg. Boldog vagyok, hogy Lili
újra szerepelni fog. Vagy talán már meg is volt a
premierje? Szeretném, ha megírnád legköze-
lebb a címét. Nővérednek e levéllel egyidejűleg
írok.

Úgy látszik, nagyon nehéz Amerikával az
érintkezés. Eddig egyetlenegy darabot sem kap-
tam onnan, csak olyat, ami mára háború előtt is
itt volt. Londonból több darab is érkezett: egy
Huxley' és egy Priestley-darab,2 ezenkívül Bíró
Lajosnak' egyszerre három darabja, és mind a
három előadható.

A napokban Gyurkától' érkezett levél. Igen
megható, szegény úgy sír a mamája után, mint
egy kisfiú. Kedves, meleg levelet írt, de azért
panaszkodik. Azt feleltem neki, hogy fogalma
sincs róla, hány millió ember irigyli a dolgát és
cserélne helyet szívesen vele.

Én sem akarok panaszkodni, de elképzelhe-
tetlen nehézségek között kell dolgoznunk. Ha azt
mondom, hogy semmi anyagunk nincs, de
egyáltalán semmi, akkor ezt ne vedd túlzásnak.
Nincs érintkezésünk a külfölddel, alig jutunk
darabhoz, rengeteg a színház, és rendkívül kevés
a jó színész. A kezdési idő délután 1 /2 6. Ez
azért van így, mert idején be kell fejezni az
előadást, bár a közbiztonsági viszonyok
lényegesen javultak már. Nincs díszletraktárunk.
Egy egyszerű díszlet megcsináltatása
úgyszólván teljesíthetetlen anyagi áldozatokba
kerül. Alig lehet festékhez jutni, amivel a
díszletfestő megfesse a
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díszletet. Nincs festő, nincs ecset. És a legna-
gyobb gond az élelmezés kérdése, ebbe csak-
ugyan bele lehet bolondulni.

Képzeld, körülbelül 150 alkalmazottja van a
Vígszínháznak, amiben a Pesti Színház sze-
mélyzete is bennfoglatatik. Nemcsak színészek,
tisztviselők és munkások. Legnagyobb részük
alig tud boldogulni, a legelemibb szükségleteiket
sem tudjuk kielégíteni. Éktelen kínlódás a fűtő-
anyaggal, ami nincs, és így tovább, és így to-
vább. Tudom, hogy nem szabad panaszkodni,
mert amin keresztülmentünk, az ehhez a mosta-
ni állapothoz képest pokol volt. Azt is tudom,
hogy mindez csak átmenet, mert hiszen minden
remény megvan arra, hogy tavasszal megválto-
zik mindez, és pláne, ha meglesz a békekötés.
De azért néha csakugyan alig kibírhatók a gon-
dok.

Régi barátainkról: a legtöbbje és legkedve-
sebbje már nem él. Hiányzik Feiks, hiányzik Eré-
nyi, hiányzik Nádas. A megmaradt rész elutazott,
alig egy-két ember van még itt a régiek közül.
Heltai! Nincs valami jó bőrben, és csakugyan
rendkívül sok szenvedésen ment keresztül.
Toloncházba is vitték a nyilasok. Nem is igen
lehet érteni, hogy maradt életben?

Salusinszky súlyos beteg. Hétszámra nem is
mozdul el hazulról. Egy év előtt még arról ábrán-
dozott, hogy megindítja újra Az Estet. Azután úgy
volt, hogy ő lesz a vezérigazgatója az Athae-
neumnak, és minderről kénytelen volt utóbb le-
mondani. Gombaszögi a budai palota után most
az Akácfa utca egy ötödik emeleti lakásának egy
szobájában lakik Füzess Annánál5. Aurél6 tulaj-
donképpen aggastyán lett, megsántult, megöre-
gedett, de azért még mindig igen sok kedvesség
van benne.

Két ember van, aki tűrhető kondícióban bírja a
nehézségeket: László Jóska és Kallós. Az előbbi
a Glücksthal cégnek, amelynek azelőtt ügyvédje
volt, egy nagy vállalatát vezeti. Gondolom, hogy
ez így van, nem tudom biztosan, mert amilyen
bogaras ember, ritkán találkozom vele és akkor
sem igen beszél. Kallósa régi kedves. Rendkívül
ügyesen helyezkedik, és kiválóan tartja fenn ma-
gát. Sokat beszél Rólad, szegény Miskáról7 és a
régi életről. Részint fivérénél lakik a Rózsadom-
bon, részint egy Elvira nevű, nagydarab, kedves
nőnél bérel egy szobát, és a jól fűtött konyhában
étkezik nála. Lapengedélye van, de a lapot nem
érdemes kiadni, mert nagyon kicsi a bankvilág.8

Nem tudom, érdekelnek-e effélék?
Arra kérlek, írjál mennél bővebben, és főleg

sokat Magadról. A Napóleon-darabot várom, és
ha eszedbe jut valamiféle jó darab, ne sajnálj egy
sort írni róla.

Wandával együtt, Böskével egyetemben millió-
szor ölelünk.

Dani
(Jób Dániel)

A Carousel 1945-ös, New York-i előadása

1. Aldous Huxley Most vagy soha címűművet 1945. december 21-én mutatta be
a Vígszínház.

2. John Boynton Prlestley Az ismeretlen városcímű drámájának 1946. október 9-
én volt a vígszínházi bemutatója.

3. Biró Lajos (1880-1948) író 1919 óta emigrációban élt. Végül csak Fölszállott
a páva című színműve került előadásra a Vígszínházban. (1946. január 19.)

4. Ruttkay György.
5. Füzess Anna (1892-1972) színésznő. A Vígszínházban is szerepelt, 1928-

tól 1948-ig a Nemzeti Színház művésze, később nézőtéri felügyelője volt.
6. Jellinek Aurél.
7. Márkus Miksa (1868-1944) újságíró. Az Otthon Írók és Hírlapírók Köre tőtitkára

volt. Koncentrációs táborban halt meg.
8. Kallós János végül 1946-1948 között újra kiadta a Tőzsde Kurírt.

Budapest, 1946. február 11

Kedves Ferikém!
Végre megkaptam a küldött kéziratot. Pár napja,
hogy megjött, és sietve elolvastattam. Ahogy
megismertem a darab meséjét, egészen el va-
gyok ragadtatva munkádtól. Az az impresszióm
róla, hogy a darab igazi, „nagy színházat" rep-
rezentál. Zágon István' fogja fordítani, már el is
kezdte a munkát. Kitűnően tud angolul, magyarul
nemkülönben, és műveidnek és személyednek
nagy tisztelője. Úgy fogom kiosztani, ahogyan
csak legjobban lehet. De erről pillanatnyilag még
nem tudok beszélni, előbb meg kell közelebbről
is ismerkednem a darabbal. Nagyon össze fo-
gom szedni minden tudományomat.

Újságot nem sokat tudok. Írtam egy hosszú le-
velet, amiben mindenre kitérek. Erre még nem
kaptam választ. Ezt még Kovách alezredes úr út-
ján küldtem el.

Összes üdvözletekkel és kézcsókkal, ölellek
Dani

1. Zágon István (1892-1972) színműíró, humorista ebben az időben a
VÍgszínház dramaturgja volt.

New York, Március 12. 1946.
Kedves Danikám!
Nagy késéssel kaptam ennek a hónapnak (már-
cius) elején január 9-én kelt leveledet. Nagyon
hálásan köszönöm, hogy ismét gondoltál rám. Itt,
mindjárt az elején adom át Neked és Böskének
Wanda és Lili szeretetteljes üdvözletét.

Az a bizonyos Napóleon korabeli színésztra-
gédia annak idején pontosan elment levelemmel
együtt címedre, de a posta úgy látszik elfogadta
azt a címet, amelyre a levelet küldtem, de
vissza-küldte a darabot tartalmazó, ugyanúgy
megcímzett borítékot. Ha jól emlékszem, január
19-én küldtem el újra címedre, most már
kijavított postai címzéssel a kéziratot. Némi
reményem van arra, hogy talán már meg is
kaptad azóta.

Lili premierje (Hamletben a királyné szerepe)
december közepén megvolt, és a minap játszot-
ták századszor a darabot, nagy sikerrel. Ezt a
szezont még New Yorkban játsszák végig, és az-
tán több hónapos vidéki körútra indul az egész
társulat. Lili címe: LILI DARVAS, 169 East 78th
Street, New York City.

Itteni darabokról bizony nem adhatok tökéle-
tes riportot, mert igen ritkán járok színházba, és a
lapok kritikái a darabok legnagyobb részét súlyo-
san levágják. Nagyjából úgy látom, hogy sikert
főleg az aktuális, belpolitikai tréfákkal erősen fű-
szerezett darabok és a régi Blumenthal,' Kadel-
burg,2 Schöntan3 stb. vonalon, női szerzők által
összetákolt bohózatok aratnak. Az igazi jó ame-
rikai drámaírók részint hallgatnak, mint O'Neill,4
részint megbuknak, mint Robert Sherwood,5 S.
Behrman,6 Maxwell Anderson7 stb. Olyan darab
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is van, nem is egy, amely most kezdi felfedezni
Prof. Freud teóriáit. A nagyközönség a háború
vége felé és a háború vége óta főként a zenés
darabokat kultiválja. (Mellesleg mondva, saját
zenés darabunk, a Carousel címen
megzenésített Liliom e hó végén megy
négyszázadszor, és a jövő hó közepén lesz,
Isten segítségével, az egyéves évfordulója. A
szám azért ilyen nagy, mert heti nyolc előadást
kell számítani, a külön ünnepi matinéktól
eltekintve.)
Őszintén örülök annak, amiket László Jóská-

ról és Kallós Jancsiról írsz. Kallóstól kaptam egy
közös Kallós-Stella8 levelet, már válaszoltam is
rá, Stella címére. László Jóskát a régi szeretettel,
nagyon sokszor üdvözlöm. Ha alkalmad van Sa-
lusinszkyt látni, neki is add át baráti üdvözlete-
met, és azt az üzenetet, hogy erdélyi rokona út-
ján írtam neki annak idején. Heltainak John Dos
Passos9 amerikai író útján küldtem levelet,
sejtelmem sincs, hogy megkapta-e vagy sem.
Minden-esetre, kérlek, add át neki öreg barátja
üdvözletét. Gombaszögi Fridától néhány igen

kedves sort kaptam, siettem válaszolni rá Irén út-
ján. De így most még külön is üdvözlöm, ha látod.
Ugyancsak add át meleg üdvözletemet Jellinek
Aurélnak. Furcsán és primitíven hangzanak ezek
a kölcsönösen küldött és kapott üdvözletek, de
ami ezeken kívül manapság történik a világban,
azt egyformán olvassuk a lapokban, mi is, Ti is.
Göndör Ferencnél az összes budapesti lapokat
lehet olvasni. Bizonyára hozzátok is eljut sok
kül-földi újság.

Incze a legközelebbi hetekben az lesz, amit
Európában „színigazgatónak", itten pedig „pro-
ducer"-nek neveznek. Egy darabot ad elő,
amelyet Vadnai László írt együtt egy itteni
jónevű íróval, Louis Bromfielddel.10

Londonból megérkeztek Korda, Pallós Ist-
ván11 és legújabban Körmendi Ferenc, l2 a
regény-író, aki itt szándékozik megtelepedni.

Köszönöm, hogy nővéremnek írtál. Amióta meg
van engedve, azóta neki is és Márta lányomnak is
havonta rendszeresen küldök segítséget.

Danikám, ha egyszer megint lesz egy kis sza-
badidőd, írj! Nekem mindig a legnagyobb örömet
szerzed vele.

Böskével együtt szeretettel ölel

Molnár Ferenc

1. Oscar Blumenthal (1852-1917) német drámaíró.
2. Gustav Kadelburg (1851-1925) magyar származású német író,

szÍnész. Schöntan és Blumenthal társszerző je.
3. Franz von Schöntan (1849-1913) osztrák színész, drámaíró.
4. O'Neill 1946-tól 1956-ig nem szerepelt színház műsorán.
5. Robert Sherwood (1896-1955) amerikai drámaíró.
6. Samuel Behrman (1893-1973) amerikai dráma- és forgatókönyv-

író.
7. Maxwell Anderson (1888-1959) amerikai író.
8. Stella Adorján (1897-1967) drámaíró, publicista.
9. John Dos Passos (1896-1970) amerikai író.
10. Louis Bromfield (1896-1956) itt említett műve: In My

Father's House.
11. Pallós István (1881-? ) költő, író, zeneszerző,
filmvállalkozó.
12. Körmendi Ferenc (1900-1972) író, újságíró. 1945-ben
vándorolt ki

az USA-ba. A Szabad Európa Rádió és az Amerika Hangja Rádió
munkatársa volt.

New York, Március 20. 1946.
Kedves Danikám!
Ma érkezett február 11-ről datált leveled. Igazán
nagy örömet és az önmegtartóztatás szokott ha-
tárán túllépő elérzékenyülést okoztál vele öreg
fejemnek. Még nem is olyan nagyon régen nem
hittem volna, hogy mi ketten még valaha az élet-
ben mint színigazgató és szerző találkozni fo-
gunk. De hát, hála Istennek, úgy látszik, ez mégis
megtörténik. Nagyon köszönöm a szavakat,
amelyeket a darabról írtál. Igazán minden Rád
van bízva e körül a munka körül. Ha meggondo-
lom, nincs is mit írnom, ami a darab esetleges
előadására nézve hasznos lehetne. A zárójelek-
be foglalt úgynevezett „utasítások" bőven el-
mondanak mindent.

Megismétlem, amit egyszer már, úgy emlék-
szem, megírtam Neked: ez a darab úgy született,
hogy egy vacsorán Reinhardtnak elmondtam a
témát, amelyet ő igazán lelkesen fogadott. Rá-
beszélt, hogy írjam meg, és mikor már meg volt
írva, több kisebb változtatást ajánlt, amelyeket el
is fogadtam. Úgy volt, hogy az ő igazgatása és
rendezése alatt fog színre kerülni. Szegény
Reinhardt halála az egész tervet felborította, és
azóta úgynevezett irattáramban nyugszik ez a
szöveg.

Úgy látszik, címet is Te kell, hogy adjál a
darabnak. Több angol címen is gondolkoztam,
mint The Emperor vagy The Last Role (Az utolsó
szerep) - és volna egy címem, amely, fájdalom,
csak angolul képzelhető el. Ez: Enter Napoleon.
Az „enter" szó, főleg Shakespeare-nél, megfelel
annak, amit a magyar darabokban ez a szó je-
lent: „belép". Ez egy ma már nem használt kifeje-
zés. Kettős célt gondolnék ezzel elérni: először
azt, hogy Napóleon neve előforduljon a címben,
másodszor az hogy az „enter" szóval Napóleon-
ból - színészt csinálok. Magyarul nem tudom el-
képzelni ennek a fordítását, ami pontosan ez vol-
na: Belép Napóleon vagy Napóleon belép. Bizo-
nyára fogsz valami jó címet találni.

Legutóbbi hosszabb leveledre, amelyet nagy
késéssel kaptam meg, március 12-én válaszol-
tam légipostával.

Mindnyájan szeretettel ölelünk mindkettőtö-

ket! Molnár Ferenc

Ui. Ezt a levelet két példányban küldöm el, na-
gyobb biztonság kedvéért.
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Vígszínház 50 éves jubileuma alkalmából az
n Császárát rendeztük. Stop. Rendkívüli siker.
top. Levél megy. Stop. Boldogan gratulálunk.

ób. Szilassy Gyula titkár, Vígszínház
1946. április 21.)

Molnár Ferenc dramaturgiai művészetét,
zituációteremtő képességét már sokan
éltatták a színház szakértői, szerelmesei

özül. A dramaturgiai szituáció kultúrtörténeti
rtelmezéséről azonban még lehet valami újat,
rdemlegeset mondani. E rövid eszmefuttatás
ersze nem igényelheti Molnár drámai oeuvre-

ének teljes áttekintését, filológiai és történeti
lemzését. Csupán két darab, igaz, két

ellegzetes mestermű: Az ördög és A testőr
ramaturgiai szituációinak kibontására vállalko-
ik.
Játsszunk el előbb az Ördöggel, a darab egyik

ülönös szereplőjével. Kérem, ezt az Ördögöt ne
eressék a szereplők névsorában, nem főhős és
em mellékalak ő, csupán kellék: egy revolver.
z a kis szerszám a darabban háromszor is fel-
ukkan. Először az estély előtti délutánon veszi
l az Ördög Jánostól, a festőtől, aki - megtudva,
ogy az Ördög is udvarolni akar Jolánnak - go-

yóval fenyegeti meg. Másodszor ugyanaznap
stéjén, amikor János összevész az Ördöggel,
e az figyelmezteti, vigyázzon, most nála van a
egyver. Harmadszor ugyanazon az éjjelen, ve-
ekedés során az Ördög előkapja a revolvert - és
ános kezébe nyomja: „Vigyázz, meg van tölt-
e." Erre János csüggedten a mellette lévő
otel-be ejti.

De hát miféle dramaturgia ez? A revolver há-
omszor is előkerül, és minden hagyományos
ramaturgiát megcsúfolva, egyetlenegyszer
em sül el, sőt, végül dicstelenül, egy fotelben
l-terülve fejezi be drámaiatlan szerepét. Akkor
i a dramaturgiai szerepe? Nem szónoki

érdést vagy figyelmet felcsigázó rejtvényt
karok felvet-ni. A revolver szerepe, úgy vélem,
z, hogy jelezze: dramaturgiai szituáció
övetkezik. E megoldáskísérlet után itt az ideje,
ogy definiáljam, mit értek dramaturgiai
zituáción, s választ keressek arra, miben
ülönbözik a drámai szituációtól?
A drámai szituáció - a klasszikus meghatáro-

ás szerint - a feloldhatatlan, legalábbis komp-
omisszummal fel nem oldható ellentétek ütkö-

Mélyen meghatva és megtisztelve a táviratüzenet-
től, kérem fogadja Ön és az ötvenéves, szeretett
Vígszínházunk ragyogó színészei a szeretetteljes
hálát és legőszintébb köszönetet és a legodaadóbb
gratulációkat, az Ön és társulata régi, hű barátjától:
Molnár Ferenc
(1946. április 22.)

zése nyomán előálló helyzet. Ha például két fiatal
szerelembe esik egymással, az lehet örvende-
tes, de semmiképpen sem drámai szituácó. Ha
történetesen két ellenséges család sarjai, akik-
nek gyűlölniük kellene egymást, akkor ebben a
szerelmi viszonyban már benne rejlik a drámai
szituáció lehetősége. Ha azonban a szerelmes
ifjú a helyzet kényszerében megöli kedvese
bátyját, akkor teljes végzetességében előáll a
drámai szituáció. Nos, valami hasonlóval talál-
kozunk Az ördög expozíciójában is: két fiatal, ám
koldusszegény szerelmes szétválik, az asszony
egy dúsgazdag kereskedő felesége lesz, a férfi
pedig híres és jómódú festő, aki lemond a nagy

Huszti Péter Az ördögben (Madách Színház,
1987)

szerelemről, s a férjjel is, az asszonnyal is tisztes
barátságot köt. Ámde mindhármukban fészkelő-
dik a gyanakvás, mondjuk, a bizonyosság hiá-
nya, és a megbizonyosodás oktalan vágyától, a
hübrisztől űzve, kihívják maguk ellen a végzetet:
a férj a festő baráttal megfesteti a feleség portré-
ját. A drámai szituáció lehetősége már ott bujkál,
de mivel a végzet kissé lassan mozog, Molnár
besegít az Ördög képében.

Kis is vagy mi is az Ördög? Diabolus ex machi-
na? Igen, hiszen az égből pottyan a darabba, ép-
pen abban a pillanatban, amikor a szerelmesek
eltagadják egymás elől olthatatlan szerelmüket.
Vagy talán pompás és paradox aforizmákat szó-
ró rezonőr? Igen, ez is az ördög-Molnár. Íme egy
kis csokor szellemesség.

AZ ÖRDÖG A feleség egyébként is olyan, mint a
monokli. Elegáns viselet, de nélküle jobban lát
az ember...

JÁNOS De nem az igazi asszony!
AZ ÖRDÖG Igaza van. De igazi asszony mindig

csak egy van: másnak a felesége.
JÁNOS Pfuj. Milyen cinikus gondolat.
AZ ÖRDÖG Nem. Praktikus csupán. Az olyan

tigrisnek, amely egy embert már fölfalt, a hátá-
ra kell ülni...

JÁNOS De ha már az első férfi, a férj erős! Ha
már az megszelídíti a tigrist! Ezt hogy hívják?

AZ ÖRDÖG Ezt állatszelídítőnek hívják. És pén-
zért mutogatják, ketrecben, a nyavalyás tigri-
sével együtt.

Vagy inkább az elfojtott vágyak freudi tudata-
lattijának megtestesülése ő? Avagy mindhárom

H A N Á K P É T E R

A DRAMATURGIA LÁTSZATDRÁMAISÁGA


