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MOLNÁR FERENC, A FORDÍTÓ
Turai: Őszintén megvallva, életemben annyit
loptam a franciáktól - illik, hogy végre én is
adjak nekik valamit

Játéka kastélyban

lomlábon járt a magyar színpadi
párbeszéd. Hasonlóan a köznapi
beszédhez, faragatlanul,
körülményesen fejezték ki magukat a
színpadi személyek még a

többségükben németül beszélő nézőket
összegyűjtő főváros színpadán is. Csupán há-
rom zseniális költő - Csokonai, Vörösmarty és
Arany - beszéltette a drámai személyeket ter-
mészetesen. A színészként is magát próbára té-
vő Arany jutott eredményeiben a legmesszibbre.
Sajnos csak Shakespeare- és Arisztophanész-
fordításaiban, nem pedig eredeti drámák nyel-
vén. Katona nehézkesen beszéltette drámai
alakjait, de legalább eredeti, szaggatott, szín-
szerű, nyelven. A többi színpadot ostromló test-
őrtiszt, nótárius, táblabíró, jurátus nyakatekert
nehézkességgel szólalt meg. Nem véletlen,
hogy a fordítások java részét színészek és szí-
nésznők végezték el színjátszásunk első száz
évében a mondható-játszható színpadi
könnyedség érdekében.

Az amúgy lángelméjű őrült Hugo Károly
Bankár és báróját, ha manapság elő akarnák
szín-házban adni: le kellene fordítani a finoman
ár-nyalt lélektani dráma szövegét magyarra;
Hugo három nyelven írt, de magyar szövegei
akként hallatszanak, mintha francia vagy német
monda-tok tükörfordításai volnának. Csiky
Gergelyről pedig az az érzésünk: vígjátékait
tolmácskészüléken át hallgatjuk franciából
lefordítottan. Távolság tátong a beszélt nyelv és
a beszélő személy között.

A szecesszióban Bródy Sándor váratlanul
lebbenő, szájmeleg megszólalással lep meg.
Drámafabrikáló salabakterek körülményes iro-
dalmiaskodását elkotorja az útból. Hiteles han-
gok csendülnek föl darabjaiban. Nyelvi forradal-
mával egy időben - olykor megelőzve is - a víg-
színházi fordítógárda modern, máig játszható,
eleven szöveget ad a modern színészek szájára.
Heltai Jenő, Ábrányi Emil, Molnár Ferenc úgy be-
szélteti a francia szalonok és hálószobák alakjait,
hogy jóllehet Párizsban nyitják ki szájukat, el-
mésségeik Pesten hangzanak el.

Molnár mondatainak könnyedségéről Babits
Mihály vall: „Ezeka mondatok olyfölényesek, oly
természetesek, könnyűek, rövidek, jól olajozot-
tak (...) Virtuozitás van ebben az írnitudásban, s
nem színpadi, hanem írói virtuozitás. Ma, mikor a
közönség tünedezni kezd irodalmunkból (hogy
tisztán az újságírás nyerje örökségül), érdemes
lenne egyszer megírni a »magyar irodalmi köny-
nyűség« történetét, mely nemes eredetű, mert
Petőfiékkel kezdődött, Franciaországból impor-
tálva; a «nép ajkára» szántköltői »manna«,
Pető-

fi prózája nem oly jelentéktelen irodalomtörténe-
tileg, mint hinnők. Jókaiban buján kivirágzott ez a
dolce stil nuovo, s mennél közelebb jutottunk a
századvéghez, annál inkább uralkodó flórává
lett. Köztáplálék, nem a nép, hanem a tunya szá-
zadvégi entellektüel ínyének. Ez volt az a kor Eu-
rópában, mely modernnek érezte Euripidészt.
Gárdonyi egyszerű tőmondatokban beszéltette
a magyar parasztot s Molnár a lipótvárosi nőt. S
nem a legutolsó érték, amit e korszak reánk ha-
gyott: az egyszerű tőmondat."'

Csőszök csoszognak irodalmunk peremén.
Kezükben hol alispáni kutyakorbács és pogrom
élezte böllérbicska. Máskor börtönkulcsot lóbál-
nak. Néha keresztleveleket firtatnak, néha ká-
derlapokat. A közbülső időszakok jóvátétellel
töltetnek ki. Sosincs ráérés számba venni: mi
valóban a miénk?

Hol a számonkérőszék fajüldözői, hol irodalmi
személyzeti osztályok káderesei nyirbálják meg
az értékeket.

A harmincas években Molnárt bevagonírozni
készültek, az ötvenesekben pedig kitelepítették.
Igy azután nehéz tisztán látni.

Babits egyenesen Petőfitől eredezteti Molnár
könnyűségét, s nem helytelenül. Kivált, mert Jó-
kait - Molnár elbeszélő példaképét - közbeik-
tatja közvetítőül. Petőfi és Jókai területenkívüli-
séget élveznek. Könnyedségük letagadhatatlan.
A lompos és súlyos léptű stílussal szemben jóvá-
teszi könnyűségüket, hogy ők köztéri szobrok.
Petőfi megússza, pedig népdalfrazírozásai is
Béranger-n edződtek, ahogyan Molnár mélyen
magyar párbeszédei Flers-en és Caillavet-n ta-
nultak valójában magyarul szólni.

Nem jutott idő számbavenni Molnár színda-
rabfordításait,2 pedig maga is döntőnek ítélte a
színpadi párbeszéd nyelvének kialakítását. Pár-
beszédes krokijában a huszonhárom éves új-
ságíró két úr vitáját jeleníti meg, akik francia
darabokról vitáznak az Osztrigás Mici kapcsán:

A MÁSIK Az ilyesmit kár magyarra fordítani. Ha
az ember francia pikantériát akar hallani,
menjen Párisba, vagy várja meg, amíg a fran-
cia színészek Pestre jönnek! A mi nyelvünkön
ez a darab esetlen, ahol könnyednek kellene
lennie, és bosszantóan rút, ahol pikáns akar
lenni. Nem vette ezt észre? Nem találja, hogy
a kis bögre sokkal nehezebb, csúnyább, átlát-
szóbb és durvább kifejezés, minta petite mar-
mite?

AZ EGYIK Én is azt hiszem.
A MÁSIK No, látja. Én nekem az a véleményem,

hogy ez a darab igy, franciául, felényit sem
olyan trágár, mint magyarul ( ..) Bennünk sok-
kal több van a primitív ember méltóságából.3

Második, egész estét betöltő színdarabját ka-
céran úgy konferálja be, hogy a Józsit szeretni
fogja a közönség azon része, „mely a házasság-

törések vidám bonyodalmait Bisson, Feydeau,
Ordonneau, Valabrégue, Desvalliéres, Berr, Ga-
vault, Antony Mars, Veber, Kéroul, Charvay,
Grésac, Croisset, Flers, Caillavet, Capus, Aréne,
Bilhaud, Hennequin, Lavedan, Curel, Bernard,
Terrier, Héros, Millaud, Duru, Chivot, Blum, To-
ché és a többi húszezer által teljesen feldolgo-
zottnak és végleg kimerítettnek vélelmezi. '

Önironikus utalások arra, hogy a franciákhoz
járt magyarul tanulni, Párizsból hozta haza a víg-
színházi hangot. Saját stílusát idegenektől tanul-
ta. Eredetiségét fordításokkal állította elő.

Újságíróként elképesztően sokat dolgozott. A
megszállott zongorista tizenkét órákat ül klavia-
túrájánál, Molnár naponta több órányit körmölt
hasonlóan cikkeket, vegyes színeseket, hírfeje-
ket, különféléket, riportokat, tudósításokat, kül-
és belpolitikai beszámolókat. Kutyanyelvei, ha
sorba ragasztanánk, behálóznák az akkori Ma-
gyarország teljes területét.

Szapora szerkesztőségi munkája mellett for-
dított is. Előbb újságba. Cikkeket, külföldi újság-
híreket. Ő szerkesztette a Budapesti Napló rova-
tát, a Különfélét. Naponta ollózott ide külföldi la-
pokból érdekességeket, színes közleményeket,
anekdotákat. Nemcsak lefordította, de formába
is öntötte a világ tarka híreit. Fordított azután no-
vellákat, jeleneteket, tárcákat, regényt. Főként
franciából. A függelékben fölsoroltatik francia
fordításainak java része.' Biztosan nem tudható:
valóban ő fordította-e a kortárs franciák vegyes
színvonalú írásait, mivel aforditó nevének föltün-
tetése nélkül jelentek meg a Budapesti
Naplóban. Ízlelhetően mégis Molnár stílusában
szólal-nak föl a vegyes franciák, s csak Anatole
France A vörös liliománál (Le lys rouge, 1894)
igazolható biztonsággal Molnár fordítói tolla,
mivel utóbb kötetben is megjelents

M-s szignóval Márkus József Molnár első há-
rom felvonásos színdarabjáról írott kritikájában
kifecsegi, hogy Georges Berr-Paul Dehére-
Marcel Guillemaud: A kis fészek című bohózatá-
ban Patouille erősen hasonlít A doktorúr Puzsér-
jára. (Budapesti Napló, 1903. január 15.) Amikor
a Palais Royal az előző évben bemutatja La ca-
rottecímmel, A doktor úrmár a Vígszínház aszta-
lán van. Két hónappal követi Molnár bohózatát a
francia.'

lsmerte Molnár Ferenc A kis fészekcímű dara-
bot?

Ismernie kellett. Ugyanis az ő fordításában
mutatták be.

Nagy Péter azért tud csak tizennyolc
darabfordításról, mert föltételezte: Molnár csakis
a Vígszín-ház számára termelte megmagyarított
franciáit. Látni fogjuk: nem így van. Ellátta a
többi pestI színházat is, ahonnan lefordított
bulvárdistái végigbotránkoztatták a vidék
színpadjait, tekintet-

Ó
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lel arra, hogy ezek a ma ártatlannak látszó szín-
darabok a maguk idejében rendkívül illetlennek
hatottak.

Első fordítását mégsem a körúti bohózatokkal
hivatásszerűen foglalkozó színpadok egyikén
láthatta életre kelni, hanem a rövid életű Thália
Társaság előadásában, mégpedig legutolsó -
huszonharmadik - bemutatójukként 1908. de-
cember 18-án.' Nemis francia színdarabot fordí-
tott, hanem németet: Gerhart Hauptmann Non-
soha/fuvaros című öt felvonásos drámáját. Okta-
lanság föltételezni, hogy Molnárnak bármiféle
kapcsolata lett volna a Thália Társasággal, hi-
szen éppen azok ellen a francia színművek ellen
szerveződtek a századelő modern fiataljai, ame-
lyeknek importálása Molnár árendája lett a Lipót
körúton. Nem is nekik készítette a fordítást, ha-
nem munkahelye, a Budapesti Napló Karácsonyi
Almanachja számára három évvel korábban.

Németből ezután egyetlen színdarabot ültet át
magyarra: Carl Rössler A frankfurtiak című, há-
rom felvonásos vígjátékát. A vígjáték főszereplői
a Rotschildok. Az Európát behálózó zsidó
bankárcsalád második nemzedéke összegyűlik
a Judengasséban. Épp most emelte bárói
rangra őket az osztrák császár. Rotschild
Salamon új tervet sző: el akarja vetetni a tanusi
herceggel leányát, Charlotte-ot, nagyarányú
pénztámogatás ellenében. A herceg hajlana az
üzlet megkötésé-re. A leány azonban nemet
mond.

Rössler darabja elüt Molnár ízlésétől. Haupt-
mann lefordítása - látni fogjuk - nem volt vélet-
len, A frankfurtiak azonban eltér érdeklődésétől.
Technikát nem tanulhat belőle. A fordítás való-
színűleg baráti szívességből tétetett: az osztrák
színész-író, a Molnárhoz közel álló, magyar
származású és haditudósítóként Molnárt alkal-
manként helyettesítő szatirikus, Roda-Roda
társszerzője. Rössler utóbb viszontszolgálat-
ként hírverője Molnár tehetségének a császár-
városban.

További németből fordított színpadi munkái
közül a Makrancos hölgyek és a Tengerre ma-
gyar! a Király Színház első két évadjában,
Beöthy László direktor megbízatásából kelet-
keztek. Egy francia operett (Kati bácsi) ráadásá-
val. Még egy németből fordított zenés darabja a
Heltai Jenővel közösen kidolgozott Ábrahám a
mennyországban.

Operettfordításai visszavezetnek a század el-
ső éveibe, amikor próbafutamokat tesz szinte
valamennyi irodalmi mezőnyben. Miközben tö-
megtermelést végez az újságokban: regényeket
ír (köztük néhányról ma sem tud az irodalomtör-
ténet). Kabaréjelenetekkel támogatja a szárnyait
próbálgató pesti kabarékat. Sanzonokat, kuplé-
kat költ, alkalmi zenés bohóságokat versel meg.
Mi több: zenét is komponál. Érdeklődésével a
zenés műfajok felé fordul. Legelső színpadot ka-
pott fordításai is operettek.

A Magyar Színházban: Veronka, Az ikrek,
Gyöngyélet.

A Fővárosi Nyári Színházban: Felfordult világ.
A fiatal Molnárt izgatja a színház. Cselédmun-

kákat is vállal. Fedák Sári emlékirataiból meg-
tudható, Molnár hány operett átdolgozója, bele-
dolgozója, „musical-doktora".9 Amikor a Magyar
Színházban bemutatják A szobaleánycímű éne-
kes bohózatot10, előadásról előadásra új strófá-
kat ír napi időszerűségekkel A három grácia című
dalhoz az előadó Tollaginak."

Színházi szenvedély, művészbarátság, ké-
pességfeszegető próbatétel és mellékjövedel-
met jelentő aprópénz indokolja fordításait. Mi-
közben a huszonkét éves fiatalembert választot-
ták az alkalmi föladatként megmagyarított bohó-
zatok, az is választotta a bohózatokat. Nem
valószerűtlen, hogy fordítói tekintete olyan
darabok felé fordult, amiféléket ő maga szeretett
volna ír-ni. Miközben Molnár megtanította
magyarul beszélni afrancia körúti drámákat, írói
szemléletére hatással voltak a tömegben
lefordított darabok. (Akadt nap, hogy egyszerre
három pesti színház molnárul adott francia
vígságot.)

Drámaírói világának előképét találhatjuk föl
vígjátékfordításaiban.

A századvég francia bulvárdrámájának kép-
lete: az imbroglióba belekuszálódó polgári hős.
Eltéved a zűrzavarban. Lepereg róla a tisztes
élet mása. Látszatokkal kínlódva tartja fenn ma-
gát. S amikor már keserűvé fordul avilág számá-
ra: hirtelen fordulattal helyreáll a iársadalmi biz-
tonság. A cselekmény csupán súrolta az iszo-
nyatot. A dolgok mélyén lappangó sötétség csu-
pán pillantásra vált sejthetővé. Hamarosan kisüt
a jámbor derű napja, és meghitt sugaraival elkeni
a kibékíthetetlennek látszó rendetlenséget.

A Veronka című operettben grizettnek öltözik
egy grófkisasszony és Véronique-ként teszi pró-
bára vőlegényét. Az Amália tengerjáró dohány-
zótermében összegyűlt utasok közül mindenki
másnak akar látszani, mint aki valójában: ez a
Tengerre magyar! összefoglalása.

Maurice Hennequin és Georges Duval Vígben
bemutatott bohózatában - A zsába - Barisard úr
rendszeresen házasságot tör alteregója neve
alatt. Hűtlenségeit levélben maga leplezi le fe-
lesége előtt. Megjelenik saját házánál önmaga
hasonmásának adva ki magát. Rája záródik a
szerepe, mivel zsábát kap. Végül visszaalakul-
hat önmagává, és elhozatja a szerelmi fészekből
otthagyott ruháit.

Paul Gavault és Georges Berr Xasszonycímű
bohózatában is fontosabb a látszata valóságnál.

A csodagyermek különös színdarab. Van
benne feleség, és van benne szerető, csak ép-
pen a férj a darab kezdetekor meghal. Tízmillió-
nyi öröksége szülővárosára marad, ha utód nél-
kül hagyná el a földi világot. Elise Moulurey tehát,
haörökölni akar elhunyt urától, kénytelen három-

száz nap alatt gyermeket szülni. Volna is kitől, de
bohózati akadályok szakadatlan meggátolják,
hogy nekikezdjenek teljesíteni a végrendeleti ki-
kötést.

Képtelen látszatszerkezetek tartják bizonyta-
lanságban a cselekményt: az apajelölt, Georges
Durieux szökést mímel, hogy ne lehessen gya-
núsítani gyerekcsinálással. Alibit teremt magá-
nak: inasával táviratokat adat föl magának egy
tengerjáróról, de ő maga lép a színre és maga tá-
jékoztat arról, milyen táviratokat fog majd írni:
„Összesen kétszáz darabot írtam meg előre, a
legmeghatóbb eseményekkel megspékelve.
Nagyon kellemetlen... Az Egyesült Államokban
vasúti szerencsétlenségben fogok részt venni,
Malaccában sárgalázba esem és csak Japánból
fogja a hírt kapni, hogy meggyógyultam. Május
vége felé kap tőlem Szibériából egy medvebőrt.
A hozzátartozó medvét drámai körülmények kö-
zött öltem meg, maga a bőr pedig itt a Place-
Clichyn ezernégyszáz frankomba került. Ugye
kedves dolog?" (III. felv. 12. jelenet)

A dokumentált hazugságok látszatból építke-
ző valósággá válását majd visszatérni látjuk a
Valakiben.

A valószerűtlenségek realizálása érdekében
az Irén divatszalon tulajdonosát, Irént a szerzők
férfiszerepnek írták meg. Molnár itt tanulja meg a
szószátyárság hasznosságát, hogy fecsegéssel
szereppé-jellemmé válhat egy mellékszereplő.
Irén úr így beszél ruhakreációjáról: ,,Ennek hat a
koncepciója, a konstrukciója, s hatnak a részle-
tei. Ez egy szimfónia csipkedúrban, mely alul
tüll-mollba megy át. Az alapmotívum a fehér se-
lyem, melyen végig csengenek a lila variációk.
Aztán jön a tüll-moll és a moll-tüll."

Croche - az özvegyasszony, Elise ügyeit in-
téző építész - szakadatlanul számol. A centime-
re szabatos költségvetés majd fontos szerepet
játszik Molnár megannyi darabjában. Itt tanulja
meg, hogy a pontos számítás, a szőrszál-
hasogatás, a számpedantéria hihetővé hitelesíti
a bohózatok lebegését.

Bródy Sándor, aki saját színdarabjait is alig
nézte meg: A csodagyermeket háromszor egy-
más után végignézte. S kijelentette: „Néhány
nap múlva megint csak eljövök és negyedszerre
is megnézem A csodagyermeket. Mert ez a
darab nemcsak arra tanít bennünket, hogy
hogyan kell bohózatot írni, hanem a drámaírónak
is kitű-nő iskola." Kihallatszik némileg a fizetett
hirdetés, mégis hitelesnek érződik.
Megtörténhetett az eset, a vígszínházas Faludiék
meg kaptak az alkalmon, és betétették hírverésül
a színházi újságba. (Magyar Színpad, 1903.
november 15.)

A Nemzeti számára lefordította Octave Mir-
beau Az üzlet - üzlet című darabját is. Lechat
szennyes üzleteitől undorodik leánya, Ger-
maine. Apjának szegény mérnök alkalmazottját,
Lucient szereti, s hogy ne kényszerüljön bele az
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Vendrey Ferenc és Hegedűs Gyula A csoda-
gyermek 1903-as vígszínházi előadásában

apja kiszemelte gazdag házasságba, azt a lát-
szatot teremti, hogy már régen Lucien szeretője.
Lechat fia automobil-szerencsétlenség áldozata
lesz. S mielőtt elindulna gyermeke temetésére,
még hidegvérűen kiigazít egy számára előnyte-
len szerződést. „Üzlet - üzlet" - mondja.

Látszatokkal elkent házasságtörési bohózat a
Flirt nagysám is. Az Aranyhídban Jacqueline
névleges felesége lesz átmenetileg egy elegáns
bárónak, aki hírbe kevert egy férjes úriasszonyt.

Addig van csak szükség a névházasságra, amíg
el nem veheti a kompromittált dámát. Jacqueline
meghódítja látszatférjét. A báró végül nem a sze-
retőjét, hanem feleségét szereti.

Az erény útjaiban Cécile, az erényes úrinő
grófi rangra emelt fürdőszoba-szállító hitvese.
Férje a magas címet azzal nyerte el, hogy a pá-
pának fölszerelte a fürdőszobáját. Cécile kivéte-
lesen erényes: nincs szeretője. Mi több: fölpofoz
fölháborodásában egy divatos csábítót. Ezért
azután a jó társaság kitaszítja magából és csak
akkor fogadja ismét be, amikor letér az erény út-
járól.

Katonának kell mennie a Gyöngyéletben

Jeannak, a „nyám-nyám"filosz-ficsúrnak és ina-
sának, Josephnek. Jean nagynénje ebédet ad a
leendő ezredes tiszteletére, hogy kivételes bá-
násmódot csevegjen össze unokaöccsének. Az
ebéd balul sikerül. Jeant mindenki bántalmazza a
katonaságnál. Inasa azonban könnyedén beil-
leszkedik a katonaéletbe. A második felvonás je-
lenti a bohózat csúcspontját: a kantinban munkát
kapott Joseph szerelmese, Georgette. Az ex-
szobalány bejut a legénységi hálóba, és a folyto-
nos szobavizitek alatt rejtegetni kell őt, hol az ágy
mögé, hol párnák alá, ágy alá dugják. Legvégén
éjszakára is ott marad legénységi állományban,
amíg meg nem érkezik egy lumpolásban kima-
radt közlegény, aki pityókásan befekszik a lány
mellé az ágyba.

Molnárt gyakran gyanúsítják vele, hogy a fran-
cia bohózatokba saját szellemességeit lopta be-
le. Flers, Caillavet és Aréne vígjátéka, A király
bizonyítja talán a legvilágosabban, hogy éppen-
séggel az ellenkezője az igaz.

II. János délszigeti király Párizsba látogat. A
köztársaság politikusai, szocialistái megőrülnek
az operetturalkodó jelenlététől. Mindenki el-
hagyja elveit és hanyatt-homlok gazsulál őfelsé-
gének.

A király kattogó ostobaságai, majesztétikus
tőmondatai tapasztalatként visszatérnek A
hattyúban, az Olympiában és az Amerikában
írott Panoptikumban. A francia bohózatgyárosok
darabjainak fordításánál csiszolja ki Molnár a
köz-helyeket komoly súllyal közlő fenséges
személy alakját, akinek sületlenségeit alélt
tisztelettel hallgatja környezete. Sőt mintha A
hattyú Kréhljének előképe is fölfedezhető volna
a király biztonságára vigyázó, álruhákat
váltogató Blond alakjában, jóllehet: a buta
detektív régi komédia-konvenció; A
csodagyermek Hernani detektívje is öntelten
bogoz mindent egymással össze, és bután
elpuskázza a legegyszerűbb föladatokat is.

Molnár engedelmes fordító. Nem megaján-
dékozza a franciákat, hanem jó füllel tanul tőlük,
növekvő színpadérzékkel elsajátít technikai fo-
gásokat. Annyira hűséges, hogy még azt a jel-
legzetes pestikét is, ami napjainkig nyegle kiszó-
lásként tovább él („eddig két gyermeket okoztam
neki") szó szerint fordítja le: „Je lui ai causé deux
enfants."(1.14.)

Pontos a fordítás a Buridán szamarában is.
Csak meghegyezettebb néha a francia szöveg-
nél. „Nem vagyok cukorból öntött bakfis, akit
hattyúk húznak az álomvilágban", ahelyett,
hogy: „Je ne suis pas une jeune fille en pátisserie
traînée par des cygnes."(Uo.)

Vagy: „Ahogyan magát nézem, maga úgy vá-
sárolja a hamisított Meissonier-t, minta szakács-
né a piacon a tojást. "„Tel que je vous vois, vous
devez acheter du faux Meissonier comme s'il en
pleuvait. " (Uo.)
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Néhány replikával hosszabb a magyar szö-
eg. Levegősebb. Játékosabb párbeszédekkel.
átszhatóbb anyagot kapa vígszínházi színész a
zájára.

A francia társaság rosszmájúskodásai helyett
éha mintha Az ördög szalonsziszegései szik-
áznának föl: „Azok közé tartozik, akik többen
zövetkeznek és csak így tudnak egy szójátékot
sszehozni", de eredetiben így szól: „I1 faitpartie
'un groupe oú on se cötise pour faire un calem-
our." Nem szellemesebb, csupán epésebb.
est humora mindig elkeseredettebb Párizsé-
ál. Az irigység és a megszólás véresebb vérre
egy: „Épp annyi agya van, hogy legyen minek

ájni, ha a feje fáj", mondja Molnár Flers és Cail-
avet azon kajánsága helyett, hogy: „I1 a du cer-
eau juste ce qu'il faut pour s'enrhumer." És
mikor a varieté-színésznő föllépni készül izga-

ottan az úri szalonban, ezzel a kérdéssel fordul
zobaleányához:

 „Hol van a kis arckifejezési kefe?"
Ez tagadhatatlanul az epés Molnár krokijai-

ak, a Pesti erkölcsöknek a hangja. Pedig erede-
iben:

 „Oú est la petite brosse, pour 1'expressi-
n?" (I./6.)

Itt már virgoncan él tolla alatt a nyelv. Fénye-
sebb a magyar a párizsinál.

Egy kis gügye dalbetétet, egy hajdani kuplét,
amit az Iparcsarnok előadásán énekeltek volt:

0 ma gal'rie, ma bien aimée
Hélas! te voilá donc fermée!

ekként tesz át magyarra:
Mit akartok tőlem, barmok,
Dőljön rátok az Iparcsarnok. (I./7.)

Ugyanebből a jelenetből két replika idézendő,
hogy bármennyire is diadalmas fordítások Mol-
nár magyarításai, mégis ő marad adósa a párizsi
körúti szerzőknek:

GEORGES ... húszéves voltam.
VIVETTE Én még mindig annyi vagyok. (Uo.)

Szó szerint ez áll az eredetiben, de emlékez-
tetni kell A hattyú nevezetes életkor-meghatáro-
zására:

JÁCINT Hány éves most Alexandra?

BEATRIX Huszon.12 A Buridán szamara
második felvonásának első jelenetében
Vivette és Adolphe inas beszélgetése
szakasztott olyan, mintha Molnár írta volna:

ADOLPHE Én nem szeretem a modern darabo-
kat... A mai szerzők úgy tesznek, mintha sem-
mi fontosságot nem tulajdonítanának az inas-
szerepeknek. Ez a snobizmus egy neme. Kü-
lönben az ő dolguk. Írhatnak, amit akarnak.
Csakhogy engem nem látnak.

Később:
Ugyan mi különbség van a vízben a zsokéklub
tagjai és egy egyszerű inas közt? De Julli-
anges gróf azt hiszi rólam, hogy törvényszéki
elnök vagyok. Minek ábrándítsam ki?

Mégsem hozzáköltés eredményei: szabatos
fordítások. De Adolphe mintha megjelenne a Já-
ték a kastélyban inasaként utóbb. A tálalási jele-
net legalábbis a Buridán szamarából eredeztet-
hető:

ADOLPHE: Húsleves... tojás előétel... hideg fo-
goly... gyümölcs.

Kürthy György a Miss Hobbs nemzeti színházi
előadásában (1904)
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VIVETTE:...Látom, hogy ismeri az ízlésemet.
(11./2.)

Ebből fejlődik ki Turai nagy reggelirendelése.
Molnár számára azonban sosem veszett el
anyag, ötletei búvópatakként közlekednek kroki-
ról színdarabokra, és még az idegen tréfa is to-
vább él, újra próbálkozik minduntalan. Megjele-
nik A hattyúban is a franciáktól kapott motívum:

BEATRIX Mi lesz a reggelije Mária Dominika
őfenségének?

CAESAR A teához hideg lazac, hideg beef, hi-
deg csirke...

BEATRIX Caesar! Hisz ez a tegnapi vacsora.
CAESAR Bocsánat, Fenség, ez a mai reggeli.13

Ebből a darabból ered egy jellegzetes molnári
kulcsmondat: „Aki tudja, hogy tudom, sőt, aki
még azt is tudja, hogy én tudom, hogy ő tudja,
hogy én tudom." Ez igen fontos bohózati rago-
zás. A látszatokkal játszó darabok kulcsmonda-
ta. De nem Molnáré a francia és a világszabada-
lom, legfeljebb a magyar védjegy, mert eredeti-
ben így hangzik: ,,Qui sajt qu'on sait et qui sait
méme qu'on sait qu'il sajt qu'on sait..." (11./3.)

Molnár cinikusnak tartott humora innen kap
megerősítést, amikor megszólal az inas: „A gaz-
dák soha sem kérdezik meg a cselédeiket, hogy
hova akarnak menni nyaralni. Nekem pl. szüksé-
gem volna Aix-les-Bains-re, hát elvisznek Saint-
Lunaire-be. Aztán csodálkozzék az ember, ha
terjed a szocializmus." (11.14.)

És az sem esik távol Molnár malíciájától, ha a
szereplők elalvás előtt belefognak a Salammbo
olvasásába, mert „vicces címe van, de néhány
sor után eldobják mint „hülyeséget" vagy „mar-
haságot", viszont a Zsokéklub évi jelentését él-
vezettel fölolvassák. (11.15.)

Lucien, a férj a csábító Georges-hoz beállít a
felesége íróasztalában talált szerelmeslevelek-
kel: „Szenvedtem önért... szenvedtem két té-
vel... érdekes, ha igy egy té hiányzik belőle, sok-
kal nagyobbnak látszik a szenvedés. Viszont eza
szép szó: imádom, ez két dével van írva. Mind-
azok az emberek, akik eddig ilyesmit írtak a fe-
leségemnek, igen helyesen csak egy dével írták.
Te kettővel írod. Hát képzelheted, ez zavarba
hozza szegény asszonyt... Látod, öregem, az
igazi szerelmeslevelet a helyesírási hibákról is-
merni meg. Őszinte érzelmet csak helyesírási hi-
bákkal lehet kifejezni. Mert, ha az ember a
helyesírással is törődik, akkor egy pillanatra el
kell fele jtkezni az imádott nőről. És ez egy kis
hűtlenség volna." Molnárul csengő hűség az
eredetihez. Irányt mutat: a fordító hajlandóságát,
ízlését, szemléletét követve ebből a forrásból
erősítette meg azt a különleges technikáját, hogy
a legdrámaibban keserű jelenetekbe is bele tu-
dott vinni némi elimináló gúnyt, és azt a tudást,

hogy az érzelmességet egyetlen beépített poén-
nel miként kell agyoncsapni.

Molnár technikájának forrása: a francia bul-
vár.

Önvallomásnak tetszik, mintha a Liliomhoz
való előgyakorlat volna, amint Georges megvall-
ja: „Nem vagyok képes szeretni azt, akit becsü-
lök... Van bennem egy angyal, akinek semmi be-
folyása nincs rám és egy komisz fráter, aki azt
csinál velem, amit akar. Igy hát ez a szegény an-
gyal kénytelen szót fogadnia komisz fráternek...
és képzelheti, hová mindenfelé vezeti ez őt!"

(11./8.)
Francia színpadtechnikai leckéinek köszön-

hetően Molnár megtanulja, hogy a főmotívumot
fölerősítheti, ha a legmellékesebb epizódokban
vagy tárgyakban visszatükrözteti.

Adolphe inas és Groom beszélgetésének vé-
ge a harmadik felvonás első jelenetében:

GROOM A babám vár.
ADOLPHE Mi az? Babád is van?
GROOM Persze, hogy van... Ne adja a bankot,

ismeri jól. Magának is ő a babája. Jó éjszakát,
öreg!"

Szerep lesz így a dramaturgiai funkciójú új
mellékszereplőből. De nem csak a színész há-
lás, maga a főkonfliktus is elmélyül, amikor az er-
kölcstelen szemhunyás szokását általános mér-
tékűvé kiterjeszti a cselekmény.

Georges szériacsábító. Micheline, a vasszűz
feslettnek tetteti magát annak érdekében, hogy
horogra kapja férjként a társaságbéli zseb-Don-
zsuant. Regiszterbe gyűjtik a Buridán szamará-
ban szériaszeretőkcsábításaikat. Sportból hódí-
tanak, nem szenvedélyből. Unalmukba belezül-
lött világról beszél - nem minden megvetés nél-
kül - Flers és Caillavet. Olyan erkölcstelen vi-
lágról, ahol az erkölcstelenek képesek azon föl-
háborodni, ha törvénytelen gyermeket szül a
szobalányka, és azonnal el is bocsátják állásá-
ból. (I./1.)

A harmadik felvonás harmadik, negyedik, ötö-
dikjelenetében szó esik Georges választási kép-
telenségéről. Fölidézik a Buridán szamaráról
szóló mesét a kereszteshadak idejéről. Végül
Lucien megkínálja Georges-ot cigarettával.

LUCIEN Melyikből akarsz? Ez itt jobbról török
dohány, ez itt balról egyiptomi. Melyikből
akarsz?

GEORGES Hát... ez itt... izé, nem tudom... tu-
dod mit, inkább nem is gyújtok rá. Látod, ide
jutottam! Rémes! Rémes!

Színpadon működésbe lendülő tőmondatok.
Úgy működnek, akár a Játék a kastélyban cse-
lekményében a citrom.

A szerzői utasítások között olvasható Molnár

szorgalmas nebulóságának bizonyítéka: „Eddig
Lucien a párisi előadás rendezése szerint úgy ül
a nagyon széles hálókanapéhoz, amely az ágyat
helyettesítette, jobbról, elöl karosszéket tolt f ejtő/
és a lábát egy kisebb székre téve az ágyban fek-
vő Georgessal párhuzamosan nyújtózkodott
el..." Molnár tehát megnézte a Gymnase-ban
(1909. február 19.) bemutatott előadást, Vivette
szerepében Mistinguette-tel, és megjegyezte a
rendezői megoldásokat. Vagy leírt utasításban
hagyta meg a pesti színészeknek, vagy a színre-
vitel próbáin személyesen hasznosította tapasz-
talatait. Az idézett szerzői utasítás a darab fran-
cia példányában nem szerepel.

Huszonkét év távollét után Larzac gróf fölkeresi
törvénytelen fiát Flers és Caillavet: Papa című
színdarabjában. A gróf bulvárkujon. Fia németh-
lászlóian komoly gazdálkodó Languedocban. A
fiúnak van egy szerelmese, az lassan átszeret a
papába. Az öregedő kujon végül feleségül veszi a
fia szerelmesét.

Molnár pedánsan követi a párbeszédtechni-
kát, hogy ráálljon csuklója a kalligráfiára.

A papa és Georgette megismerkednek és
megenyhülnek egymás iránt.

LARZAC ... És most vége a búbánatnak és szá-
radjanak fel a könnyek. Üljön le. Egy csésze
teát fog inni velem.

GEORGETTE Köszönöm szépen.
LARZAC Egy cukor? Két cukor?
GEORGETTE Mindegy kérem.
LARZAC Nagyon boldog vagyok.
GEORGETTE Én is.
LARZAC Egy kis tejszint? (II./XIV.)

Ügyes jelenet. Színpadtechnikai pompáját
azonban majd az Olympia harmadik felvonásá-
ban kapja meg, ahol Platta-Ettingenné és
leánya, Alexandra nem akarnak az éjszaka
történtekről vagy nem történtekről beszélni,
helyette ki-mért reggelkínálás folyik mulatságos
kétértelműséggel. Valamint megismétli Molnár a
New Yorkban írott Wedding day első részének
ügyvédjelenetében.

Molnár szellemesen fordította a szellemes
szöveget és csupán egyetlen helyen nem bírt el-
lenállni, megtoldja az eredeti szöveget: „Mégis-
csak furcsa, az asszonyok mindent elmondanak
az embernek, ha az ember nem kérdezi őket, de
ha megkérdezem őket, nem szólnak egy szót
sem."

A finom hallású Ambrus Zoltán elméletet rög-
tönöz az 1911-es premier utána régi, avult vígjá-
tékokkal szembe állítva a Papa nyelvezetét:
„Semmi sem vénül olyan hamar, minta színpadi
nyelv, mert hiszen ennek kell leginkább tartania
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Gyurkovics Zsuzsa és Kabos László az Egy ki-
rály Párizsban vidám színpadi előadásában
(1976)

Hegedűs Gyula A király címszerepében (Víg-
színház, 1906)

a rokonságot az utca nyelvével, amely minden
természetes beszéd közül a legtermészetesebb
beszédnek tűnik fel a sokaság előtt. És Larzac
gróf, »a Papa«, igazán ragyogóan elmés is.
Annyira sugározza az elmésséget minden
második mondatában, hogy ez már majdnem sok
a jóból; s a Papa meghallgatása után valami olyas
utóérzésünk van, mint annak a gyermeknek, aki
többet lakmározott a krémes édességből, mint
kel-lett volna s hamarosan nem tud szabadulni a
kesernyés szájíztől. °14

Ferioul, grasse-i polgármester felesége és két
gyermeke társaságában fürdőhelyen nyaral
Henry Bataille A botrány című darabjában. Az
asszony összeismerkedik egy kalandorral. Oda-
adja magát és gyémántgyűrűjét a szerelmet
tettető, szorult anyagi helyzetű csábítónak. A
szerelmi kapcsolat megszakad, de az anyagi
nem: Charlotte zsarolás áldozata lesz. Volt
szeretője a gyémántra az asszony nevében
kölcsönt vett föl az ékszerésztől. Perre viszik az
ügyet. Charlotte titokban Párizsba utazik -
koronatanúnak. Oda-haza kirobban a botrány. A
férj lemond a polgár-mesterségről, visszalép a
képviselőjelöltségtől. Végül megbocsát
feleségének.

Bataille négy felvonásos színműve nem illik
bele a Molnár fordította francia vígjátékok közé.
Kilóg a bulvárkomédiák sorából is. Nem hasonlít
hozzájuk. Nem is vígjáték: társadalmi dráma.
Abban is különbözik szinte valamennyi házas-
ságtörési színműtől, hogy legvégül nem áll hely-
re a polgári tisztesség látszata. A botrány zajos.
S a férj megbocsátása rezignáltan vérző.
Bataille moralizáló színműve egyedülálló a
maga korában azzal, hogy nem simítja el a
konfliktust, ha-nem végletekig kiélezi.

Molnár Ferenc mégsem ezért fordította le a
Nemzetinek.

Talált benne valamit.
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Gyémántot.
A Farsang gyémántját.
Egy gyémánt fenyegeti a polgári tisztességet

itt is, ott is.

Összefügg a gyémánt csillogása az erényes vi-
déki úriasszony föllángolásával, amit megbán
menten, mégis élesztget, csitítani akar, de
képtelen legyőzni. Büszke rá, egyszersmind
szégyenli.

Harmath Hédi a Buridán szamarában (Vígszín-
ház, 1909)

Molnár nem az egész Bataille-darabot orozta
el. Csak az első két felvonást. A botránynak a
Farsangra tett - hogy eufemisztikusan fejezzem
ki magam - hatása oly erős, hogy lehetetlen
nem észrevenni: Molnár rácsodálkozott a francia
eredetire fordítás közben.

Mindkét darabban az egyetlen, nyílt színi testi
kapcsolat asszony és szeretője közt egyetlen ér-
zéki, hosszú csók. Szinte a féltékeny férj szeme-
láttára. Mindkét darabban árnyékban csókolják
meg egymást. Bataille-nál az esti sétányon (első
felvonás hetedik jelenet) kis híján rajtakapja őket
a férj, de az utolsó pillanatban beállnak az ár-
nyékba, és így nem ismeri föl biztonsággal: őket
látta-e valójában.

A Farsangban csak a csábítónak kell az ár-
nyékba állnia. Bataille első felvonása akként ér
véget, hogy a Farsangra utal félreérthetetlenül: a
szereplők a parti sétány sötétjében gyufát gyúj-
togatva keresik az elgurultnak vallott, de elaján-
dékozott gyémántot.

Ha jól számoltam: harmincöt fordítás. Nem
tizen-nyolc és nem húsz. Harmincöt színdarab
tizen-egy év alatt. 1901-1912.

A Liliom után nem fordít többet. Nincs rá ide-
je? Vagy nincs szüksége többé mellékkereset-
re? Esetleg nincs szüksége többé a fordítások
sorvezetőjére?

Flers és Caillavet Primerosa című színművé-
nek lefordításával hitegeti a Víget.15 Sosem ké-
szül el vele. Végül Góth Sándor fordításában mu-
tatják be.16 Sacha Guitry Beau mariage-ával
ugyancsak kacérkodik." Nem készül el. Nem
mutatják be. Megígéri, hogy a Magyar Színház
eljátszhatja Henry Lavedan Les éclaireuses cí-
mű darabját, elvállalja Flers-Cai l lavet-Rey La
belle aventure-je megmagyarítását a Vígnek18,
utóbb színházi kommünikét adnak ki, hogy Sa-
batino Lopez olasz szerző A rút Ferante a Burg-
ban című drámája színre kerül, Molnár fordítaná
németből. Az utóbbi Gábor Andor fordításában A
csúnya ember címmel valóban színre kerül. A
másik két darab bemutatásától elállnak.

Incze Henrik Színészeti Almanachja (1907)
Molnárnak tulajdonítja Heltai Jenő két fordítását
a Vígszínházban, valamint a színész Góth Sán-
dor lefordította Gavault-Berr: Dupont című há-
rom felvonásos bohózatát is Molnár számlájára
terheli.19

Egyetlen későbbi fordítása ismert. 1924-ben a
Magyar Színház fölújítja Meilhac és Halévy ne-
vezetes Frou-Frouját, amit Fáy J. Béla 1898-ban
lefordított a Nemzeti részére.



MOLNÁR, A FORDÍTÓ

A fordítás háttere: Gilbert szerepét az új
szerelem, Darvas Lili játssza. Neki készül
prezentbe az új magyar szöveg. Molnár több új
jelenetet is beletold a darabba. Megváltoztatja a
felvonás-végeket. Igy a második felvonás
befejezésekor a báróné és Gilbert jelenete
bohózati hangszere-lést kap. Átalakul a
színházi próbajelenet, vala-mint az apa, Gilbert,
a báróné és a szobalány párbeszéde. A
változtatások nem lényegesek. Csupán a
századfordulón még elviselhető érzelmességet
nyesik le, és olyasféle időszerűsítő
kozmetikázással látják el a darabot, mint Gilbert
és Sartorys beszélgetésében. Fáy J. Béla fordí-
tásában Sartoryst kormánya Karlsruhéba szán-
dékozott követté kinevezni. 1924-ben Hága sze-
repelt Karlsruhe helyett. A kis Georges-ot neve-
lőnője a Tuilériák kertjébe vitte el sétálni. Molnár-
nál a Champs-Elysées-re. Az ehhez hasonló vál-
toztatások a színész iránti előzékenységből
erednek: magyar színésznek nyelvtörő kimon-
dani a Tuilériákat.

A híres próbajelenetben szereplő dal kezdő-
sora a Nemzetiben így szólt: A szívem hő és lán-
goló... Molnárnál ironikus felhangot kapott: A
származásom ősnemes...

A próbákat maga Molnár vezette. A szemta-
núk állítása szerint: „zseniálisan".20

Bölcs dolog komolyan fölfogni a vicceket. Kü-
lönösen olyan rejtőzködő és csak álruhában iga-
zat valló embernél, mint Molnár. Ha Turaival be-
vallja, hogy rengeteget lopott a franciáktól, elhi-
hetjük neki, tudja, mit tett. Nem kérkedésből vál-
lalja magára az irodalmi tolvajlást.

Tehetséges tolvaj volt. Meggazdagodott a
francia színművek fordításain. Nem jogdíjat
szerzett velük, hanem komoly színpadtechnikai
tapasztalatokkal gazdagította írói tudását.

Tehetséges ember lévén, elkülönítette magá-
tól azt, amit ő talált ki és mindazt, amit másoktól
eltanult. Nem hitette el magával, hogy a mások
ötleteit is ő eszelte ki.

Tisztán tartott önkritikájára bizonyíték egy
húszéves korában a Budapesti Naplóban meg-
jelentetett párbeszédes humoreszkje Uraságod
eszméje idegen? címmel a színdarabplágiu-
mokról.

AZ EGYIK IFJÚ DRÁMAÍRÓ Darabot írtam...
A MÁSIK Megint? Miből?...
AZ EGYIK Sardouból... Tudod, szeretem a fran-

ciákat!
A MÁSIK Én nem tartozom abba a hatásvadászó

iskolába. Én az igazságot, a drámai erőt sze-
retem. Én Gerhart Hauptmannból írok!21

Molnár Ferenc fiatalkorában Hauptmannt tar-
totta drámaírói eszményképének, de a franciák-
ból írta életműve sikeres darabjait.

Hauptmann-drámákat csak később enged-
hetett meg magának, sokkal kevesebb sikerrel.

Babits Mihály: Könyvről könyvre. Magyar Helikon,
Budapest, 1973.

2 Berczeli A. Károlyné (A Vígszínház műsora 1896-
1949. Színháztörténeti Füzetek, 33. sz. Bp., 1960)
könyve nyomán tizennyolc fordításról van tudomása
Nagy Péternek (Molnár Ferenc, in: Drámaí arcélek,
Szépirodalmi, 1978), húszról tud Szilágyi Ágnes Mol-
nárított franciák (Színház, 1992. szeptember). Némi-
leg többet sikerült összegyűjteni, valószínűleg nem
valamennyi fordítását:

Gerhart Hauptmann Henschel fuvaros (Fuhrmann
Henschel). Megjelent a Budapesti Napló Karácso-
nyi Almanachjában (1898. december), teljes szö-
veg. Önálló kötetben: Fővárosi Színházak Műsora,
1898-1899. Thália Társaság, 1908. december 18.
André Messager-Albert Vanloo-Georges Duval:
Veronka (Véronique). Eredeti bemutató: Párizs,
Opéra-Comique, 1898. december 1. Magyar Szín-
ház. 1900. április 21.
Gaston Serpette-Emest Blum-Paul Ferrier: Fel-
fordult világ (Le Carillon). Fantasztikus operett há-
rom felvonásban. Makai Emillel. Fővárosi Nyári
Színház, 1900. augusztus 22. (Felújítás: 1901. má-
jus 29.)
Edmond Audran-Maurice Ordonneau: Az ikrek.
Magyar Színház, 1901. június 1.
Bones Antonis-Alfred Barr: Korhelykírály. Bohózat
három felvonásban. Fővárosi Nyári Színház,
1901. szeptember 20.
Alfred Hennequin-Paul Bilhaud: Szívem (M'a-
mour). Bohózat három felvonásban. Vígszínház,
1901. szeptember 27.
Maurice Hennequin-Georges Duval: A zsába. Bo-
hózat három felvonásban. Vígszínház, 1901. de-
cember 19.
Paul Gavault-Georges Berr: X asszony. Bohózat
három felvonásban. Vígszínház, 1902. május 23.
Georges Berr-Paul Dehére-Marcel Guillemaud: A
kis fészek (La Carotte). Bohózat három
felvonásban. Vígszínház, 1903. január 15.

Alfred Hennequin-Paul Bilhaud: A korbács (Farnille
Bolero). Bohózat három felvonásban. Vígszínház,
1903. szeptember 5.
Paul Gavault-Robert Charvay: A csodagyermek
(L'enfant du miracle). Bohózat három felvonásban.
Nyomtatásban megjelent: Lampel Róbet Kk. Buda-
pest, 1903. Bemutató: 1903. október 31.
Octave Mirbeau: Az üzlet - üzlet (Les affaires sont
les affaires). Nemzeti Színház, 1903. november 21.
Paul Gavault-Georges Berr: Flirt nagysám (Ma-
dame Flirt). Színmű három felvonásban. Vígszín-
ház, 1903. november 25.
Francis de Croisset-Grésac: Az aranyhíd (La Pas-
serelle). Bohózat három felvonásban. Bemutató:
1903. december 3.
Paul Lincke-Heinz Bolten-Báckers: Makrancos
hölgyek (Lysistrata). Operett két felvonásban. Fa-
ragó Jenővel. Eredeti bemutató: Berlin, Apollo
Theater, 1902. Király Színház, 1903. december
16.
Robert de Flers-Gaston Armand de Caillavet: Az
erény útjai (Les Sentiers de la vertu). Vígjáték há-
rom felvonásban. Vígszínház, 1904. február 11.
Gustav Kadelburg-Oskar Blumenthal: Tengerre

magyar! Bohózat három felvonásban. Király Szín-
ház, 1904. április 7.
Jerome K. Jerome: Miss Hobbs. Nemzeti Színház,
1904. április 30.
Paul Bilhaud-Alfred Hennequin: Boldogság. Víg-
játék három felvonásban. Martos Ferenc neve alatt.
Vígszínház, 1904. november 25.
A. Sylvane-Gascogne: Kati bácsi. Énekes bohózat
három felvonásban. Király Színház társulata az
Uránia Színházban, 1905. január 20.
Alfred Hennequin-Paul Bilhaud: A paradícsom (La
Gueule du loup). Bohózat három felvonásban. Víg-
színház, 1905. január 27.
Georges Feydeau: Kézről kézre (La Main passe).
Bohózat négy felvonásban. Vígszínház, 1905. ápri-
lis 6.
Flers-Caillavet: Az őrangyal (L'Ange du foyer). Víg-
játék három felvonásban. Vígszínház, 1905. októ-
ber 7.

Francais de Croisset: Hol a boldogság? (Le Bon-
heur, Mesdames...) Bohózat három felvonásban.
Vígszínház, 1906. április 19.
A. Sylvane-André Mouözy-Eon: Gyöngyélet (Tire
au Flanc). Zenés bohózat három felvonásban.
Versek: Mérei Adolf. Zenei átdolgozó: Békési
Ferenc. Magyar Színház, 1906. április 21.
Flers-Caillavet: A kis trafikoslány (Miguette et sa
mére). Vígjáték három felvonásban. Vígszínház,
1907. május 17.
Flers-Caillavet-Emmanuel Aréne: A király (Le
Roi). Vígjáték három felvonásban. Eredeti bemuta-
tó: Párizs, Théátre des Variétés, 1908. április 24.
Magyarországi bemutató: Vígszínház, 1908. de-
cember 19. A Vidám Színpad Egy király Párizsban
címmel mutatta be. 1976. november 19.
Flers-Caillavet: Buridán szamara (L'Ane de Buri-
dan). Vígjáték három felvonásban. Eredeti bemuta-
tó: Párizs, Gymnase, 1909. február 19. Vivette sze-
repében Mistinguette-tel. Magyar bemutató: Víg-
színház, 1909. október 7.
Henry Bataille: A botrány (Le Scandale). Nemzeti
Színház, 1909. november 12. Kötetben: Lampel
Róbert Kk. Budapest, 1910.
Flers-Caillavet: A szent liget (Le Bois Sacré). Víg-
játék három felvonásban. Heltai Jenővel. Vígszín-
ház, 1910. december 17.
Carl Rössler: A frankfurtiak (Die fünf Frankfurter).
Vígjáték három felvonásban. Magyar Színház,
1911. március 9. Kötetben: Fővárosi Színházak
Műsora, 279-280. o. Budapest, é. n.
Julien Berr de Turique-Marcel Guillemaud: A mil-
lió. Bohózat öt felvonásban. Vígszínház, 1911. már-
cius 25.
Flers-Caillavet: Papa (Papa). Vígjáték három fel-
vonásban. Eredeti bemutató: Párizs, Gymnase,
1911. február 11. Magyar bemutató: Vígszínház,
1911. november 4. Új betanulás: 1918. április 6. és
1922. december 9. Kötetben: Fővárosi Színházak
Műsora, 267-268. o. Lampel Róbert Kk. (Wodianer
F. és Fiai) R. T. Könyvkiadó Vállalat, Bp., é.n.
Bruno Granichstádten-Alfred Maria Willner-Robert

Bodanszky: Ábrahám a mennyországban (Ca-
simirs Himmelfahrt). Operett három felvonásban.
Dalszövegek: Heltai Jenő. Fővárosi Nyári Színház,
1912. június 28.
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