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KÉT PERC SZÍNHÁZTÖRTÉNET
1969-ben (Színházi Kislexikon) 1911-ben

született, 1994-ben (Magyar
Színházművészeti
Lexikon) 1914-ben. Mezei
Mária szerint ő harmadikos volt, amikor
Muráti Lili elsős. Tehát két év korkülönbség
volt közöttük. Mezei Mária 1969-ben 1912-
ben született, 1994-ben 1909-ben. A
harmincas években mindketten sztárok voltak
a színpadon és a mozivásznon egyaránt. 1945
után Mezei Mária itthon lett halhatatlan, Muráti
Lili Spanyolországban halandó.

Muráti Lili 1991. április 12-én dedikáltae ké-
pet Mezei Mária férjének, Lelbach Jánosnak.
Színes fotó; a remekül karbantartott, matróna
korú színésznő szerény polgári pompával be-
rendezett szobasarokban ül, a mélybarna
pamlagon tűzpiros ruhában. Mosolyog. És kí-
váncsian néz minket, akik nézzük őt.

Jánosnak ő tudja miért sok-sok szerette/ Lili
Muráti

A színésznő írásjeleket nem használ. Gép-
pel írott levelei is azt tükrözik: a magyar nyelv
stiláris finomságait már elfelejtette. Lehet: so-
ha nem tulajdonított különösebb jelentőséget
annak, hol és mikor van egy mondatban vesz-
sző. Ő tudja miért - ő tudja, hogy miért sok
szeretettel? Vagy ő tudja, miért? Vagy ő tudja,

miért?
Egy színésznőnek sokféle titka lehet.
Egy színésznő csodákra képes. Például

ugyanabban az évben, 1932-ben érettségizik,
elvégzi Rákosi Szidi színiiskoláját és szerepet
kap a Belvárosi Színházban. És így már tizen-
nyolc évesen ismert színésznő, amikor Mezei
Mária, aki a gimnáziumban kettővel fölötte járt,
még ismeretlen kezdő miskolci színészpa-
lánta.

Ő tudja m i é r t - vajon mire utal ez a furcsa,
sokélű mondat? Kideríthető? Van egyértelmű
megfejtése, vagy lehet: Muráti Lili sem egy do-
logra gondolt, amikor így dedikálta fényképét
az évtizede halott Mezei Mária férjének?

Ő tudja miért.
Mezei Mária 1909. október 16-án született.

Harmadik gimnazista tehát - az akkori rend
szerint - 1922-ben volt. Muráti Lili ekkor elsős.
Az iskolában, a szegedi Árpádházi Szent
Erzsébet Gimnáziumban, iskolai ünnepély.
Egy kislány, egy elsős szavai. Mezei Mária
szerint: egy boci.

„Ahogy az első sorok elhagyták a száját, el-
sápadtam. Aztán, amikor befejezte, odalép-
tem hozzá:
 Hogy hívnak, kislány?
 Muráti Lili.
 Tehetséges vagy.
- Tudom.
Az orrát magasra feltartotta és úgy nézett

MURÁTI

rám. Aztán én szavaltam, és akkor ő jött hoz-
zám.
 Téged hogy hívnak?
 Mezei Mária.
- Te is tehetséges vagy.
 Tudom.
Akkor álltunk egymás mellett pár percig és

hallgattunk. Én szólaltam meg:

 Színésznő leszek.
 Én is."
Muráti Lili biztos olvasta Mezei Mária köny-

vét.
Ő is tudja, miért tudja Mezei Mária férje,

hogy Muráti Lili miért sok-sok szeretettel gon-
dol Mezei Máriára.

Színésznők. Az egyik halhatatlan. A másik él.


