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A Játék a kastélyban 1926. november 27-i
bemutatója a Magyar Színház-ban fontos
dátuma Molnár Ferenc pályájának.
Néhány évi kísérletezés után ennek a
színjátéknak megírásával tért vissza
ahhoz a dramaturgiához, amelynek addigi
sikereit köszönhette. A közönségnek
mindig is jobban tetszettek azok a
színművei, amelyekben Molnár a
művészettel, a színpadi hatásokkal bű-
vészkedett, mint, mondjuk, a metafizikus
Égi és földi szerelem vagy az expresszio-
nizmussal kacérkodó Vörös malom. Így
történhetett, hogy a Színház bemutatása
óta öt év telt el nagyobb Molnár-siker
nélkül. Emiatt a szerző is nagy várakozás-
sal tekintett új darabjának premierje elé.
Az előjelek kedvezőek voltak, hiszen Ró-
mában és New Yorkban már sikerrel be-
mutatták a művet, és a budapesti előké-
születekkel egy időben folytak a vígjáték
bécsi próbái.
Molnár Ferencnek kiváló tehetsége volt a

színészethez és rendezéshez is. Dráma-
írótársainak többségével ellentétben, ak-
tívan részt vett műveinek színrehozatalá-
ban. Nem udvarol a színfalak mögött,
ahogyan Bródy Sándor tette, de nem is
őrködik zordul szövegén, mint Szomory
Dezső. Ditrói Mór említi a Komédiások-
ban, hogy Liliom az ő tanácsára lopja le a
csillagot az égről. De Molnár később, már
világhírű drámaíró korában sem tiltakozik
a rendezői beavatkozások ellen. Felje-
gyezték, szótlanul tűrte, hogy Reinhardt
oldalakat húzzon a Rivierából. Az Egy,
kettő, három „végleges példánya" pedig
arról tanúskodik, hogy a próbákon egy sor
remek ötlettel, sokszor lényeges szavak-
kal, mondatokkal egészítette ki egyfelvo-
násosát részben ő maga, részben a ren-
dező, Góth Sándor.
A kortársak egybehangzó véleménye

szerint öröm és élmény volt Molnár Fe-
renccel együtt dolgozni a színházban. Már
drámáit is úgy olvasta fel az igazgatóknak,
hogy minden szerepet eljátszott. Bárdi
Ödön egy alkalommal azért nem mert
bemenni igazgatójához, mert ,,... hallom,
hogy a szobában egy nő keservesen zo-
kog. No, mondom, ezt ki kell várnom. El is
halkul a sírás. Aztán hallottam több férfi
hangos vitáját, türelmesen leültem hát a
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várószobában." Később derült ki, hogy
egyetlen embertartózkodott Faludi Gábor
irodájában: Molnár Ferenc, aki új művét
olvasta fel. De nemcsak a színigazgatókat
szórakoztatta ezzel a különös tehetségé-
vel, hanem az olvasópróbán színdarabjá-
nak szereplőit is.

Csathó Kálmán idézi fel, hogy 1917-ben ő
rendezte az Úri divatcímű Molnár-vígjátékot
a Nemzeti Színházban. Az olvasó-próbán
Molnár olyan remekül adta elő színművét,
hogy Gyenes László, aki pedig nem volt
bókoló természetű ember, azt mondta:
,,Ha ilyen jól fogjuk játszani, ahogy a
szerző úr felolvasta, ennek nagy sikere
lesz." De Gellért Lajos is, aki ugyan-csak
nem volt a szép szavak embere,
elismeréssel emlékezik az Előjáték Lear
királyhoz című egyfelvonásos olvasópró-
bájára: ,,Molnár Ferenc szemébe csapja
monokliját. Olvas. Mi, színészek... ülünk
az asztalnál. Molnár Ferenc nemcsak ol-
vassa, játssza, szinte éli figuráit."

A színdarab felolvasását, amely néha
szinte szertartásszerűen zajlott, a szere-
pek kiosztása követte. Több Molnár-da-
rabról tudjuk, hogy azok egyes alakjait
kedves színészeinek írta a szerző. A leghí-
resebb ezek közül, egyben a világkarrier
első állomása is, Az ördög, amelynek
címszerepét Hegedűs Gyula testére
szabta Molnár. De ismert az is, hogy a
Farsang Kamillájának megformálásakor
Fedák Sári alakja lebegett szeme előtt.

A Játéka kastélyban esetében az, hogy
Turait Hegedűs Gyula alakítja, eldöntött
volt. Molnár ezekhez az elképzeléseihez
mindig nagyon szigorúan ragaszkodott.
Azért adták elő a művet a Magyar Színház-
ban, mert Hegedűs éppen akkor ott ját-
szott. De kitűnő érzékkel válogatta ki a
többi szerep alakítóit is. Az előkészületek
idején éppen Bécsben tartózkodott. Innét,
mint a darab írója és egyúttal rendezője,
két levélben is értekezett a
szereposztásról Faludi Jenővel, a Magyar
Színház művészeti igazgatójával. A
levelekből kiderül, hogy a szerzőpáros
másik tagjának, Gálnak a szerepére
Csortos Gyulát szemelte ki a szerző: „ ..
remek volna a gúnyolódó öreg
szerepében" - írja Faludinak. Ebbe a
számításba csak annyi hiba csúszott, hogy
Gál szerepe nemcsak kisebb Turaiénál,
hanem halványabb is, kevesebb
játéklehetőséget nyújtva a szerepet alakító
színésznek; Csortos valószínűleg ezért
nem vállalta. A szerepet végül az idősebb
Vágó Béla, a színház rendezője kapta meg.
Valószínű, hogy Csortos jobb alakítással
rukkolt volna ki, de Vágóhoz jobban illett a
szerep.

A harmadik színész, akihez Molnár Fe-
renc ragaszkodott: Törzs Jenő Almády
szerepében. Molnár azzal indokolta vá-
lasztását, hogy Törzs azonnal felismerhető
hangja az első felvonásban „kitűnően
passzolna a dologhoz". Amikor Annie és
Almády a darab elején beszélget, a
szereplők és a nézők ezt csak a falon
keresztül hallják. Törzs furcsa „zs" és „s"
hangjai, túlzottan nazális hangvétele révén
a mondat: „Egy egész ország ismeri ezt a
baritont" - a lehető legnagyobb hatást
kelthette.

Látszólag jelentéktelen szerep Ádámé,
de Molnár - ahogy jó rendezőhöz illik -
sokat töpreng azon, vajon ki lenne rá a
legalkalmasabb. Hozzájárult ehhez a bécsi
próbák során szerzett tapasztalata: Ádám
ottani alakítóját le kellett cserélni, mert
túlságosan férfias volt, s így a darab
elvesztette volna értelmét. Molnár több-
ször hangsúlyozza Faludihoz írt levelében,
hogy ,,Ádám esetlen, szánalomra-méltó,
ügyefogyott kis muzsikusgyerek". Ezért
„nagyon fiatal, gyermekes külsejű



színész kell hozzá. Ha ez a fiú csinos
nőhódító... akkor az öreg ember szerepe
ungusztiőz kuplerkodás."

Ezért utasítja el a szerző azt az ötletet,
hogy a jóképű, jóvágású Kertész Dezső
kapja meg Ádám szerepét, de még utóda,
Dénes György, sem volt tökéletes megol-
dás. Molnár olyan fontosnak ítélte az Ádá-
mot alakító színész külsejét, hogy még egy
tehetséges kezdővel is hajlandó lett volna
foglalkozni.

Annie szerepére térve Molnár beszámol
Faludinak arról, hogy a bécsi próbákon
kiderült: „mint szerep igen jó és hálás". Az
ottani Annie egy Sarah Bernhardt-t utánzó
kis operettszínésznőt formált a figurából.
Ezért is ragaszkodik Molnár ah-hoz, hogy
ne primadonnával játszassa Pesten a
szerepet, bár Fejes Teri és Tóth Böske, a
két ismert operettszínésznő neve is szóba
került Titkos llonáé mellett. Titkos 1925-ben
szerződött a Magyar Színház-hoz, és egy
évvel később már legnagyobb sikereit
aratja ott. A színház 1926-ban tartott nyolc
bemutatója közül ötben: négy vígjátékban
és egy operettben fő-szerepet kapott. Ez
világosan mutatja, hogy a primadonna
szerepkör a Magyar Színházban Titkos
llonáé volt, bár az is igaz, hogy a Belvárosi
Színházban drámai szerepkörben
mutatkozott be, és csak a Magyar
Színházban, a Masa pénzt keres
premierjén derült ki, hogy „könnyedébb és
graciózusabb, minta legpárizsibb francia
színésznő". Ezek után érthető, miért
ragaszkodik a Magyar Színház vezetősége
Titkos szerepléséhez: neve a színlapon
már fél sikert jelentett, hiszen a közönsé-
get „bevitte" a színházba. Így semmi sem
lett Molnárnak ama vágyából, hogy egy
„kedves, fiatal nő játssza a szerepet, aki
magának igen szép sikert csiholhatna ki":
Titkos Ilona zárta pályája legsikeresebb
évét Annie szerepével.

A jó szereposztás mellett legalább olyan
fontos a jó díszlet is. Molnár Ferenc rossz
véleménnyel volt arról a tervről, amelyet
Faludi először küldött meg számára. Nem
helyesli a túl díszes és pazar
színpadképet, mert ehhez a darabhoz -
ahogyan írja - „elegáns, de a végletekig
egyszerű és a háttérbe vonuló díszlet kell,
amelyet akár észre se vegyen a publikum".
(Akkoriban még szokás volt egy-percnyi
szünettel kezdeni az előadást, hogy a
közönség megtapsolhassa a dísz-letet.)
Erre rímel némileg a Játéka kastélyban
első kiadásához fűzött megjegyzése is:
„Ezt a színdarabot tulajdonképpen éppen
úgy lehet színpadon, mint egy sza-

Ionban, egy kis teremben előadni..."
Molnár kamaradarabnak szánja, a bécsi
előadást ezért is tartják a kevesebb nézőt
befogadó Akademietheaterben.

Az előkészületek sorában fontos tényező
a próbarend. Szinte minden színész
panaszkodik a magánszínházakra, hogy
ott nincs elég idő, felületesen lehet csak
felkészülni. Azt azonban egyikük sem em-
líti, hogy már az első rendelkezőpróbán
mindenki tudta a szerepét. S ezután még
átlagosan három hét állt rendelkezésre.
Az viszont igaz, hogy az éppen műsoron
levő darab (vagy darabok) sikertelensége
megrövidíthette a próbafolyamatot. A
Magyar Színház 1926. októberi bemuta-
tója, Galsvwarthy Menekülő asszony című
színműve nem volt igazán sikeres, kapott
rossz kritikákat is, de kitartott, s így Molnár
eredeti elképzelései szerint folyhattak a
próbák. November 2-án két rendelke-
zőpróbával kezdődött a munka. Ezután
három napig még Molnár Ferenc, majd
pedig Tarnay Ernő segédrendező vezeté-
sével felvonásonként próbálták a vígjáté-
kot egészen november 19-ig. Egy héttel a
bemutató előtt már összpróbát tartottak.
(Természetesen ekkor Molnár már ismét
személyesen irányította a munkát.)

Dénes György és Titkos Ilona, a Játék a kas-
télyban főszereplői

Gellért Lajos már idézett visszaemléke-
zéseiben így írt a magyar színházi próbák-
ról: „Molnár Ferenc együtt mozog, játszik a
színésszel. Mindaddig, míg a színész így
kapásból, önállóan, Molnár segítése nél-
kül kiformálja a figurát. Akkor Molnár
magára hagyja a színészt, nem
véglegesen, a rivalda vonalától még utasít,
egy mozdulat, egy hangszín, arcjáték
ötletével." Gellértnek nem nagyon tetszik a
módszer, kitűnik ez leírásából is. Hiába, ő
Hevesi Sándor tanítványa, s a Thália Tár-
saság próbáin megszokott rendezői mód-
szert és színészi felkészülést tekinti egye-
dül üdvözítőnek. A magánszínház gyakor-
latából viszont adódott, hogy nem lehet
napokig elemezni a drámát, hosszasan
beszélgetni a jellemek rendszeréről, az
egyes alakok tulajdonságairól. Gyors, de
ugyanakkor hatékony munkára volt szük-
ség.

1926 elején tartották meg a Bárdos Artúr
vezette Renaissance Színházban Molnár
Riviera című művének bemutatóját,
amelyet Max Reinhardt rendezett. Az
igazsághoz hozzátartozik, hogy Reinhardt
csak a bemutató előtt három nappal érke-
zett Budapestre, addig Molnár Ferenc ve-
zetésével, a reinhardti rendezőpéldány
alapján próbáltak. Az Est tudósítója
ugyanazt jegyezte fel Molnár munkamód-
szeréről, mint Gellért Lajos: ,,Somlay és
Makay Margit vannak a színpadon. Molnár
Ferenc előttük áll. Egymás után pereg-nek
a jelenetek, előre, visszafelé, egyet-egyet
újraformálnak, kétszer, háromszor is.
Molnár Ferenc alakít, magyaráz. Egy-szer
Somlay, másszor Makay Margit. Köz-ben
új mondatokat szúr a szövegbe."

A Játék a kastélyban próbáin sem volt ez

másképp. A Színházi Élet riportere írja az
egyik próbáról: ,,Molnár Ferenc rendez,
azaz dehogyis rendez. Játszik. Szín-házat
játszik. Végigjátszik minden szerepet.
Pillanatig sem nyugszik, folyton és folyton
van valami új gondolata, új meg-jegyezni
valója."

Molnár rendezései azért keltettek nagy
feltűnést, mert Magyarországon az író-
rendező fogalma ismeretlennek számított.
Leggyakoribb a színész-rendező, ennek a
szerepkörnek volt a legnagyobb
hagyománya is. Ditrói Mór, Góth Sándor,
Ivánfi Jenő, Tarnay Ernő, Vágó Béla a
legismertebbek. Ők elsősorban a színészi
játékra, a sikeres gegekre és poénokra
helyezik a hangsúlyt, s rendezőpéldányaik
legfeljebb a mozgásokat jelzik. A másik
nagy csoport rendezői, Hevesi Sándor,
Bárdos Artúr, Németh Antal el-



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.

Budapest, 1941. Részlet
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