
méleti ismereteik birtokában, a mű mé-
lyebb jelentéstartalmait is feltárva töre-
kednek a legjobbnak tűnő interpretálásra.
Molnár kilóg e kategóriákból: író és ren-
dező egyszerre, akinek ösztönös színészi
képességei elméleti ismeretekkel is tár-
sulnak.

De nem csak azért jó rendező Molnár,
mert tehetséges és művelt. Arra is hajlan-
dó, hogy életformájával, emberi tartásával
alkalmazkodjék ehhez a munkához. A
későn kelő Molnár Ferenc legendája
egyszeriben szertefoszlik: a próbákra
mindig pontosan tíz órakor érkezett. Kora
reggeltől késő estig dolgozott, de gondja
volt rá, hogy a színészek pihenjenek is.
Sokszor ő maga vásárolta meg a társaság
tízóraiját. ,,Szigorú rendező - írja a Pesti
Napló -, aki példás fegyelmet tart nem-
csak a színészek, de a színpadi munkások
között is."

A próbákat teljes titok övezte, csak azok
lehettek jelen, akik dolgoznak a darabban.
A bemutató előtti napokon először három,
majd öt, később tizenkét jóbarát
mondhatott véleményt a játékról, s az
irodalmi alapanyagról is.

S amikor elérkezett a bemutató idő-
pontja, Molnár csaknem ugyanolyan
izgalommal várta az estét, mint fiatal
dráma-író korában. Az első felvonás után
pedig meghajtott fejjel állt a tüntető
ovációk özönében, éppen úgy, mint az
első víg-színházi siker alkalmával, de
sötét, dús haja ekkorra már
galambfehérré őszült.

Fiatal korában a bemutatót követő reg-
gel az összes kritikát elolvasta. Később
ettől a szokásától megvált, de mint rende-
zőnek sem kellett volna szégyenkeznie.
Bónyi Adorján például ezt írta a Já ték a
kastélyban rendezőjéről: „Ahogyan ezt a
darabot előadásra megérlelte, az ismét a
rendezés művészetének teljessége. Ez a
rendezés még a gesztusok és lépések
legkisebbjének is csodálatosan pontos
megmértségéig hat. Ez maga a tökéletes
előadás." Kárpáti Aurél nem tudja kritiká-
jában a már felhalmozott dicséreteket fo-
kozni, csak ennyit ír: ,, ... a darabot Molnár
Ferenc rendezte; ez a megállapítás többet
mond minden dicséretnél."

S a pesti siker kétségtelenül legbizto-
sabb jeleként, a Színházi Életben egy vicc
is olvasható. A Játéka kastélyban bemu-
tatója után egy fiatalember gratulál Mol-
nárnak: Kedves Mester, ön nemcsak a
legjobb drámaíró, hanem a legjobb ren-
dező is! Kérem, tanítson meg engem is
rendezni. Elsején nekem is rendeznem
kell - az adósságaimat.

A miskolci színtársulat
Hódmezővásárhelyen a nyári állomáson
mutatkozott be. A nagy pillanat, amikor
végre színpadon léphetek fel teljes
előadásban, mert addig a vizsgákon csak
jeleneteket játszhattam, nemsokára bekö-
vetkezett. Sebestyén bemutatta a Meddig
fogsz szeretni? című pesti sikerdarabot,
és rám osztotta Titkos Ilona szerepét. Saj-
nos, a darabot láttam Pesten. Titkos Ilona
túlságosan hatott rám, és mit tagadjuk -
magunk között bevallhatjuk -, lemásoltam
őt. Amíg játszottam, éreztem, hogy csupa
hamis hangot fogok. Igen ám, de a
színészi magatartást nem lehet visszacsi-
nálni. Ha már rosszul kezdte az ember,
úgy is kell folytatni. Mert különben inga-
dozni kezd a talaj és borzasztó dolgok
következnek.

Egész Szeged kivonult Vásárhelyre,
megnézni a Mezey Pali leányát, aki - úgy
látszik - Bajor Gizi babérjaira tör. Renge-
teg virágot hoztak azzal az utasítással,
hogy a második felvonás után vigyék fel a
színpadra. Botrányosan játszottam, az
egész előadás kínosan hatott. Mindnyá-
jan tudtuk, hogy baj van, még a függöny is
szégyellte magát, a jegyszedőnők bizal-
masan megsúgták a nézőknek, hogy ez
csak olyan kísérleti előadás, bele kell jön-
ni, később minden szép lesz. Feszengése-
met és egészen kínos helyzetemet még
növelte, hogy partnernőm azelőtt moz-
gásművésznő volt, a fele haja sárga volt, a
fele barna, és ritmikus mozgási hajlamá-
ról, úgy látszik, nem tudott leszokni, mert
kígyózva vonaglott a színpadon, és a kö-
zönség röhögött, rémes volt...

A derék és a művészetért elégő Sebes-
tyén Misi feldúltan járt a színház előtt,
néha beszaladt a kiskapun, ordított egyet
és visszament. A szegediek csokrait és
kosarait pedig nem engedte kihozni a
színpadra.

Így mutatkoztam be a nagyérdemű
publikumnak Hódmezővásárhelyen első
szerepemben.

Az, hogy nem tapsoltak, sőt egy kicsit ki is
mosolyogtak, talán nem is fájt annyira,
mint inkább az, hogy amikor a tükörbe
néztem, elpirultam.

Mezey Mária

A bukás a lelkiismeretemnek fájt. Az
nem lehet, hogy Mezey Mária, aki, mert
apuka úgy akarta, jeles tanuló volt, aki,
mert elhatározta, húsz kilót fogyott, ne
tudjon megbirkózni egy olyan szimpla-fe-
lületes szereppel, amilyent a Meddig
fogsz szere tn i? -ben játszott.

És az ifjú művésznő, aki tehetségesnek
érezte magát, csak úgy gondolta, hogy
valami hiba történt, amit ki lehet javítani,
leste a direktor arcát, és próbált olvasni
belőle.

Vajon az igazgató úr elvesztette a hitét?
Gondolja-e még, hogy új tagjából tehet-
séges hősnő lesz?

De a direktor arcáról nem lehetett sem-
mit leolvasni.

Amikor a társulat visszament Miskolc-
ra, az Azrában Habab szerepét -kaptam,
szépen megcsináltam, nagyon tetszet-
tem, és a csorbát kiköszörültem.
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