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SZILÁGYI ÁGNES

MOLNÁRÍTOTT FRANCIÁK
rancia vígjátékot, bohózatot a Vígszínház
megnyitása előtt is láthatott a budapesti
közönség. A múlt század második
felében a Nemzeti Színház tartotta
műsorán ezt a meglehetősen harsány

műfajt. Míg az operettet és a népszínművet az
1875-ben megnyitott Népszínház vállalta át, s az
operának és a balett-nek 1884-től az Operaház
nyújtott méltó otthont, addig a vígjáték és a
bohózat egészen 1896-ig, a Vígszínház
megnyitásáig a nemzet színházának
repertoárján maradt.

A fővárosi polgárság számbeli gyarapodása,
társadalmi súlyának növekedése a múlt század
utolsó éveire tette lehetővé egy olyan polgári jel-
legű magánszínház létrejöttét, ahol a bemutatott
darabok hatvan-hetven százaléka francia bohó-
zatvolt. A műfaj olyan sikeresnek bizonyult, hogy
el tudta tartani a színházat. A Vígszínház egy
évadban átlag tizenöt bemutatót tartott, köztük
az akkor legsikeresebb bohózatírók, Georges
Feydeau, Maurice Hennequin, Paul Bilhaud,
Henri Meilhac, Ludovic Halévy, Robert de Flers
vagy Gaston-Armand Caillavet műveit adva elő.

Molnár huszonkilenc francia darabot ültetett
át magyar nyelvre (szövegpéldányaikat az Or-
szágos Széchenyi Könyvtár Színháztörténeti
Tárában őrzik), ezek túlnyomó többsége - húsz
bohózat - a Vígszínház megrendelésére ké-
szült. Molnár nem ragaszkodott mereven az ere-
deti szövegekhez, hanem kisebb-nagyobb mér-
tékben módosított rajtuk. Szerencsésebb ma-
gyarításnak vagy inkább „molnárításnak" nevez-
ni a munkáját.

Legtöbbet a Flers-Caillavet szerzőpárostól
fordított. A nyolc bohózatból, amelyet tőlük a
Víg-színház bemutatott, hetet ő ültetett át
magyarra, közülük egyet Heltai Jenővel közösen.
Flers és Caillavet neve úgy összeforrt a párizsi
és a pesti köztudatban, akárcsak Turaié és Gálé
a színpadon Molnár Ferenc Játéka kastélyban
című víg-játékában. Turai szavai rájuk is
érvényesek: „Igazi társszerzők egy pillanatra
sem hagyhatják el egymást. Egyetlen kis
ötletnek sem szabad el-veszni." Molnár
Ferencnek e két francia szerző darabjaihoz
való fordítói ragaszkodása azzal is
magyarázható, hogy Flers-hez személyes jó
kapcsolat fűzte. Nem elhanyagolható azonban
az a tény sem, hogy sikerüket talán csak
Georges Feydeau tudta túlszárnyalni a Lipót kö-
rúti színpadon.

Bohózataikban koruk polgári társadalmának
magán- és közéleti fonákságait teszik nevetsé

gáláns, elbűvölő viselkedés, amely az eredeti
darabban a gróf legfőbb erénye, legvonzóbb tu-
lajdonsága. A mérleg másik serpenyőjében
ugyanakkor megnő a súlya a fiú dolgos, tartal-
mas életmódjának, sőt, félszeg darabossága, vi-
dékies sutasága is pozitív megvilágításba kerül.
Míg az apa a főúri körök merev konvencióinak
rabja, addig a fiú öntörvényű és céltudatos életet
él. Az apa a paternalista hagyományok jogán
akarja kényszeríteni fiát a boldogságra, a fiú pe-
dig csakis józan belátásának és érzelmeinek haj-
landó engedelmeskedni. A francia szerzőpáros
könnyed felszínességgel teszi meg főszereplővé
a grófot. Molnár azonban, azáltal, hogy eltolja az
arányokat, egyéni színt kölcsönöz a kliséhal-
maznak, s a fiút legalább olyan fontos szereplővé
teszi.

Molnár Ferenc műfordítói eszköztára 1911-re,
a Papa megjelenésének idejére gazdagabbá,
összetettebbé vált. Apa és fia szembeállításá-
ban egyik, módjával használt, de a lényeges dra-
maturgiai pontokon jól működő eszköze saját
mondatainak beépítése a szövegbe. A kereszté-
nyi igazságot képviselő s egy kissé a rezonőr-
szerepet is hordozó abbé és a gróf dialógusaiban
például nemegyszer találunk tipikusan molnári
igazságosztó mondatokat. Így az első felvonás
kilencedik jelenetében az abbé ezt mondja:
,,...az új élettel ön csak olyan dolgokról mond le,
úgy-e, melyek már lemondtak önről. Ön csak egy
gyönyörhajhászó életről mond le. De a fiúnak egy
munkás életről kell lemondania. És ehhez jobban
ragaszkodik az ember..."

Az apa-fiú, valamint a Georgina-fiú dialógu-
sokat a Flers-Caillavet szerzőpáros jócskán át-
itatta érzelgősséggel. Hatásvadász, érzelmekre
apelláló fogás ez, mellyel szívesen éltek más
műveik esetében is. A szereplők indokolatlan
gyakorisággal hatódnak meg, kapnak a szívük-
höz, vagy omolnak egymás karjaiba. (Talán
ezért is voltak a némafilm-korszak kedvelt nyers-
anyagai ezek a darabok.) Molnár Ferenc azon-
ban következetesen törekszik arra, hogy megfé-
kezze az emócióknak ezt a szabad áradását, il-
letve áthelyezze a darab azon csomópontjaira,
ahol indokoltak, hiszen minden dramaturgiai
elem csak akkor hatásos, ha módjával és a meg-
felelő helyen élnek vele. A Hét című lap ismeret-
len kritikusa is felfigyelt a fordítói változtatásra:
,,...Látjuk, hogyan érkezik idea francia szöveg ti-
zenöt viccel és harminc szentimentalizmussal,
és hogyan adódik elő a fordítás tizenöt szenti-
mentalizmussal és harminc viccel." (1911. no-
vember 12.) Ezt a hatást Molnár Ferenc úgy érte
el, hogy egyrészt mértéktartóan ugyan, de ki-ki-
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gessé, de csak módjával; szatirikus hangvételű
kritikáikban mindig ott lappang a visszavonás
lehetősége: megadják Istennek, ami Istené, a
császárnak, ami a császáré. A királycímű
bohózatuk például politikai karikatúrák gyér
szálon felfűzött egymásutánja, Az erény útjai**
pedig a csábítás és az elbukás huncut
módozatait sorolja fel. A Buridán szamara*** és
a Papa**** testesebb, egységesebb
cselekményű, ám nélkülözi a valódi konfliktust.

A Papa a legérzékletesebb példa arra, ho-
gyan próbálja Molnár Ferenc több belső
energiával feltölteni e habkönnyű műfaj magyar
változatát, s annyit változtatni, amennyit csak a
nyers-anyag megenged. A darabban vázolt
helyzetek déjá vu hangulatot árasztanak, hiszen
motívum-készletük más darabokból ismerős
bohózati közhelyekből származik.

A vidéki birtokán élő, törvénytelen grófi cse-
mete, Jean csendes rajongással szereti a szom-
szédban lakó, gyermekkorában jobb napokat lá-
tott lányt, Georginát. A fiúba viszont az intéző de-
rék, dolgos leánya szerelmes titokban. Jean Pá-
rizsban élő apja, belefáradván az átmulatott or-
feumi éjszakák léha örömeibe, kiöregedvén
csélcsap szeretőinek karjaiból, életében először
vállalkozik a gondoskodó apa szerepére. Felvi-
szi hát magával a fővárosba a fiát, hogy beve-
zesse a kaszinóba, az orfeumokba, a társasági
életbe, és rangjához méltón megházasítsa. Az
utóbbi azonban sehogyan sem akar neki sikerül-
ni, mert Jean kitart Georgina mellett. Az apa is
csak addig ellenzi fia házasságát, amíg szíve vá-
lasztottját meg nem ismeri, akkor viszont egy je-
lenet alatt ő is beleszeret a lányba. Georginának
először csak imponál az öregedő gróf gáláns fi-
gyelmessége, választékos úri stílusa, majd
titokban ő is viszonozza a jó útra tért lump
érzelmeit. Végül maga Jean boronálja össze
saját menyasszonyát újra megtalált apjával, ő
pedig szemérmesen szerelmet vall az intéző
lányának.

Molnár Ferenc a darabban lévő társadalmi
különbségek hangsúlyozásával és az akkoriban
oly divatos pszichologizálással próbálja
hitelessé tenni a meglehetősen összecsapott,
erőltetett végkifejletet. Az eredetinél élesebb
ellentétbe állítja apa és fiú eltérő életmódját és
életfelfogását. Mindezt az apa rovására teszi,
mégpedig úgy, hogy a gróf az arisztokrácia
dologtalan életmód-ját, élvhajhászását,
léhaságát, önzését, sőt társadalmi
szerepvesztését testesíti meg. Ennek
következtében hitelét veszti, üressé válik az a
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Iványi Irén mint Micheline a Buridán szamara című színdarabban (Víg-
színház, 1909)

hagyta a mondatok érzelgős részleteit; másrészt
a mimikai, harmadrészt pedig a gesztusnyelvi
instrukciókat dinamikusan megváltoztatta. A Pa-
pa esetében az apa-fiú párbeszédeknek az ere-
detinél tárgyilagosabb, szárazabb hangvétele
szintén a szereplők közötti bizalmatlanságot, el-
lentétet hangsúlyozza. A fiú-Georgina dialógu-
sokban pedig csökkentette Jean vonzalmának
erejét, és így valamivel elfogadhatóbbá tette a
hirtelen jött happy endet: Jean szerelmi vallomá-
sát az intéző lányának.

Molnár Ferenc tehát minimálisnak mondható
szövegváltoztatással, inkább apró hangsúlyelto-
lásokkal dolgozott, s már a darab elején igyeke-
zett szilárdabb alapokat teremteni a végkifejlet
számára: erősebb szálakkal fűzte egymáshoz
Jeant és az intéző lányát, mint az eredeti darab,
az érzelmileg telített nyelvi eszközökkel inkább
az ő dialógusaikban élt, és segítségül hívott egy
jellegzetesen XX. századi dramaturgiai eszközt,
az elhallgatást, a csendet, mellyel átsegítette a

darabot szerkezetének kritikus pontjain, tartalmi
következetlenségein.

Érdekes megfigyelni, hogyan bánt Molnár Fe-
renc általában a bohózat formai elemeivel, így
például a felvonások időtartamával. Feltűnően
következetes tendencia ugyanis, hogy a máso-
dik felvonást minden esetben lelkiismeretes ala-
possággal megrövidítette. Flers és Caillavet
képlete a hosszadalmas első felvonás, a majd-
nem ennyire terjengős második felvonás, majd a
rövid befejezés. Molnár felfogása minden jel
szerint az volt, hogy a második felvonásnak
fokoznia kell a feszültséget, ellenkező esetben a
sovány cselekmény lelassulva vánszorog. A
tömörítés nála kitérők és felszínes csevegések
nélküli dialógusokat teremtett még akkor is, ha
ezt néhány jól csengő aforizma bánta.

Az ő darabépítkezésében nemcsak az időnek
volt feszültségteremtő ereje, hanem egy-egy fel-
vonás befejezésének és a következő felvonás
intonációjának is. A király című darabban
például

az eredeti francia szöveg szerint a két szereplő
szörnyülködve tuszkolja kifelé a politikai delegá-
ció tagjait, mert a gramofonból a képviselői be-
széd helyett egy ismert kuplé harsog. Itt az első
felvonás vége. Míg Molnárnál a befejezés: „A
küldöttség elképed. Rivelot rémülten rohan e
gramofon felé. Függöny." A heves mozgás,
indulati kitörés szinte filmszerű. A második
felvonás sem álló-, illetve merev ülőképpel
kezdődik, mint Flers-éknél, legalább egy
szereplő sürög-forog a színen. Ezt a kis részletet
a fordító átemelte a fel-vonás egy későbbi
pontjáról a felvonás elejére.

Ha vígjátékról, tehát szórakoztatásról volt szó,
Molnár mint fordító is elemébe került. Nemigen
tudta megállni, hogy saját poénjait, aforizmáit ell
ne helyezze, ha erre alkalom kínálkozott. Ez tör-
ténik a Papa első felvonásában, amikor Jean így
elmélkedik az asszonyi természet rejtelmeiről:
„Mégiscsak furcsa, az asszonyok mindent el-.

mondanak az embernek, ha az ember nem kér-.

dezi őket. De ha megkérdezem őket, nem szól-

Hegedűs Gyula A király címszerepében (Vígszínház, 1906)
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nak egy szót se." Gyakoribb eset, hogy csak mó-
dosít a szövegen, csattanósabbá teszi a poént. A
királyban a címszereplő az alábbi szavakkal ost-
romolja Thérése-t az eredeti szöveg szerint:
„Vegyük le mindketten erkölcsi tartásunkat, és
tegyük a kanapéra. Boldog lennék." Molnárnál ez
így hangzik: „Ön vesse le magáról a bókoló
modort, és én ki fogom gombolni a tekintélyemet."
Ugyanebben a darabban egy másik úr imigyen
teszi a szépet Thérése-nek: „Életemnek abban a
pillanatában talál, amikor szükségem van
szeretőre..." - és Molnárnál: „Életemnek olyan
pillanatában talál, melyet a népdal a kökény
érésével hoz összefüggésbe, mondván: zöld a
kökény, majd megkékül, most vagyok szerető
nélkül."

Hatásos forrása a komikumnak, ha a szerep-
lőknek „szavajárása" van. A francia szerzők is él-
nek ezzel az eszközzel, de ritkábban. Molnár, át-
véve az ötletet, aprólékosan kidolgozta ennek
hatásmechanizmusát. Flers és Caillavet Buridán
szamara című művében Georges, ha meglát egy
szép nőt, a „nom de Dieu" ismert francia fel-
kiáltást dadogja el. Molnár fordításában ehelyett
mindig ez a magyaros csengésű mondat szerepel:
„Azt a teremburáját ennek a világnak!" A for-
dításokban több szereplőnek van szavajárása, és
az sűrűbben hangzik el a szájukból. A rájuk
jellemző mondatot vagy szót főleg indulati álla-
potban mondogatják egészen addig, míg a hely-
zetből adódó komikumot maximálisan ki nem ak-
názták. Az eljárást Molnár Ferenc saját darabjaiban
is alkalmazza. Gondoljunk csak az Egy, kettő,
háromban az olaj vagy a Játék a kastélyban című
vígjátékban a citrom szó ismételtetésére.

Azt, hogy a magyar változatokban a szereplők
magyaros csengésű indulatszavakat, tájjellegű
kifejezéseket használnak, netán magyar tájszó-
lásban vagy pesties konyhanyelven beszélnek,
nagyon fontos érdeket szolgálhatott: a közönsé-
gét. Otthonosabbá tette a darabok idegen at-
moszféráját, ezért jobban élvezte a hazai közön-
ség. Talán mérsékelte valamelyest a sajtó táma-
dásait is, amely eleget vádolta a Vígszínházat
hazafiatlansággal, amiért „helytelen irányba tereli
közönsége ízlését, érdeklődését".

A Vígszínház sikerének titka éppen abban rej-
lett, hogy naprakészen tájékozott volt a párizsi
színpadok pikáns újdonságait illetően, és gyors
döntésekkel, éles szemmel választotta ki az itt-
hon is sikerre esélyes darabokat. Nemegyszer
tévedett is, de mindenesetre a párizsi premier
után néhány hónappal mára pesti közönség lát-
hatta a francia bohózatújdonságokat.

A színházi próbák mindössze két hétig tartot-
tak. Fennmaradt például a Buridán szamara ren-
dezőpéldánya, melyben látható, hogy Molnár a
gépelt szövegbe sűrűn belejavított. A fordítás te-
hát a próbákkal párhuzamosan, illetve a próbák
alatt is folyt. Ebben az esetben a szó legszoro-

Kedves Olvasóink!

Örömmel értesítjük Önöket, hogy megszületett a SZÍNHÁZ
ALAPÍTVÁNY. A Kereskedelmi Bank Rt., a Magyar Színház-
művészeti Szövetség és a SZÍNHÁZ szerkesztősége által lét-
rehozott alapítvány célja a SZÍNHÁZ című lap folyamatos
megjelentetésének biztosítása.

A SZÍNHÁZ ALAPÍTVÁNY kuratóriumának elnöke Szigethy
Miklós, a Kereskedelmi Bank Rt. első vezérigazgató-helyette-
se, tagjai: Babarczy László, Géher István, Koltai Tamás, Spiró
György.

Mostantól: elsősorban a szakma, olvasóink támogatásá-
ban bízunk! Jogi és magánszemélyek, társaságok, társulatok
és egyesületek bármilyen (csekély) összegű befizetése csat-
lakozást jelent alapítványunkhoz.

A SZÍNHÁZ ALAPÍTVÁNY számláját az OKHB V. ker.,
Október 6. utcai fiókjában vezetik; száma: 216-24669.

A szerkesztőség

sabb értelmében visszahatott a színpad az írott
szövegre.

Molnár Ferenc figyelmét soha nem kerülte el
az a fejlődésbeli lépéshátrány, mely a magyar
társadalmat, színházi struktúrát és közönség-
igényt jellemezte a franciával szemben. Szép
számmal akadt a darabokban olyan frivolabb
megjegyzés, fordulat, amely következetesen
fennakadt a fordítás szűrőjén. Eltűntek a
vígszín-házi előadásból a trágárságok, a
közönségesebb jelzők, az arcpirító érzékiség.
Molnár ezek-ben az esetekben eufemizál vagy
egyszerűen töröl. Még Feydeau Rügyfakadása
esetében is - amelyet pedig tőle szokatlan
szöveghűséggel fordított le - feltűnő példát
találunk szemérmességére: Feydeau-nál egy
fiatal lány kiment a tengerből egy fuldokló fiút.
Azután részletesen el-meséli a családjának,
hogyan vetkőztette meztelenre, és alkalmazott
mesterséges lélegeztetést. Molnár változatában
a fiún rajta marad a ruha, és a szájon át történő
mesterséges lélegeztetés helyett a szolidabb
mellkasnyomkodás szerepel az instrukcióban.

Valószínűleg a rövid próbaidő, a magyar
szín-padi körülmények indokolták azt is, hogy
Molnár rendre kihagyta a darabokból az
aprólékos, nyelvtörő francia helység- és
személyneveket. A közérthetőséget és a
színész szereptanulását segítette ezzel. Rá
jellemzően tizenöt évvel később még ennek
inverzéből is komikumforrást

csihol: a Játéka kastélyban (1926) harmadik fel-
vonásában Almádynak, a színésznek többsoros
francia nemesi és földrajzi neveket kell betanul-
nia pár óra alatt - büntetésből.

Az élesebb szemű, mélyenszántó kritikusok
majd' minden premier kapcsán kiemelten írtak
Molnár Ferenc fordítói működéséről. Csak egy
kiragadott idézet a Budapesti Hírlap 1909. októ-
ber 8-i számából, Sn szignójú kritikustól (valószí-
nűleg Sebestyén Károlyról van szó): „Molnár Fe-
renc, a fordító, valójában a harmadik szerző. Élt,
színt, reliefet adott mesteri könnyedséggel az
eredetinek, amelyet trés parisienből egészen
magyarosan hangzóvá varázsolt... Így fordítani
csak az tud, aki művész önmagáért is."

Végül, hogy miért volt hálás és jövedelmező
feladata Vígszínház számára bohózatokat fordí-
tani, arra maga a néző ad választ Molnár Ferenc
Őszi bú című rövid jelenetében: „Itt az ősz, itt az
az ősz, mamukám, megint megyünk a Vígszín-
házba, és Balassa megint fogja mondani: »De
hisz ez Bidoulet, a gyógyszerész.« És Fenyvesi
megint fogja mondani: »Pardon, ez a Lebidois
ezredes hálóinge.« Es mink fogunk lenn nevetni
a nézőtéren, és kétszer fogunk mulatni megint
minden disznó darabnál: egyszer, mikor előad-
ják, és egyszer, mikor másnap megpukkad az
újságban a kritikus, hogy ezt elő merték adni."
Hanák Péter, Bécsy Tamás és Szilágyi Ágnes itt közölt előadása el-
hangzott az Európa Intézet Útitárs a száműzetésben című Molnár Fe-
renc-konferenciáján 1992. január 30-án.


