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Kedves Művésznő!
Drága Mária!

Örömmel és meghatottan vettem kézbe
„Vallomástöredékek" kötetét és köszönöm
kedves ajánlását. Örültem, hogy megírta,
hogy megjelent és meghatott, mert tudom,
milyen nehéz körülmények között
született, és hogy mégis volt hozzá ereje,
emberfeletti ereje. Mélyen megrendítő
írásának őszintesége.

Köszönöm azt a különleges gondosko-
dást a telefonját. Azt hiszem, csak hozzá-
vetőleg sejtem, milyen erőfeszítésébe ke-
rülhetett! Tisztelettel és csodálattal sze-
retném azt kívánni, hogy legyen ereje
folytatni, hogy a töredékek kiteljesedje-
nek és bámuló olvasói lehessünk teljes,
küzdelmes, önfeláldozó művészpályájá-
nak.

Ezt várja tisztelő híve

Első pillantásra az aláírás olvashatat-
lan. De 1982-ben, amikor Mezei Mária
légszomjjal küszködve, életmentő oxi-
génpalackja árnyékában ágya - ahogy ő
nevezte: a mentőcsónak - szélén üldö-
gélve kézhez kapta, s olvasni kezdte e
levelet, ha nem tudta, ki írta, bizonyára jól
estek meggyötört szívének a megértő,
baráti szavak. Roncsolt egészsége már
nem tette lehetővé számára, hogy szí-
nészként szólaljon meg, de maradék ere-
jével kötetbe gyűjtötte élete során írott
vallomásait, leveleit, följegyzéseit, üzene-
teit, mindazt, amit fontosnak tartott, amit
életéből maradandónak ítélt.

E kézzel írott, baráti levél-mint színház-
ban a boldog, önfeledt taps - színészszí-
vét melengető elismerés. Vallomás arról:
valaki örömmel és meghatottan vette
kézbe a nehezen megszületett könyvet, a
Vallomástöredékeket. Valaki örül annak,
hogy a beteg, a színpadtól visszavonult
Mezei Mária megírta s közreadta könyvét,
s meghatott, mert tudja - tehát ismeri - a
körülményeket, az embert próbálóan ne-
héz körülményeket, amelyek közepette
Mezei Mária a könyv megírására és
kiadására vállalkozott.

S a kézzel írott levél írója roppant
figyelmes valaki, hisz arra is van gondja,
hogy külön megköszönje: Mezei Mária -
feltehetően betegsége miatt - nehezen
szánja rá magát telefonálgatásra, de
mégis, eb-

ben az esetben telefonon érdeklődött,
megkapta-e a címzett a neki küldött Vallo-
mástöredékeket.

S egy halálosan beteg, idős színésznő-
nek gyönyörű, de töredékes könyvét kezé-
ben tartva mit kívánhat a szerető barát?
Hogy legyen ereje, hite, akarata Mezei Má-
riának folytatni munkáját, s ha már szín-
padon nem, de írásban szólaljon meg, s
teljes, küzdelmes, önfeláldozó
művészpályájának minden titkát,
tapasztalatát, üzenetét adja át, hagyja itt
az ittmaradóknak.

Mezei Mária ismerte a levél írójának
kézírását, s mielőtt a levelet olvasni kezd-
te, vetett egy pillantást a fejléces borítékra
is: Magyar Népköztársaság Miniszterta-
nácsa Elnökhelyettese Budapest Pf. 2.
1357. A nyomtatott szöveg alatt gépírás-
sal: A. Gy.

Politikustól, Aczél Györgytől (akkor épp
miniszterelnök-helyettes) kapta tehát
Mezei Mária e szívmelengető, aggódó,
baráti levelet. Az aláíráson - ahogy a
politikus saját, olvasható neve helyett
jószerivel csak egy nagy nullát firkant a
levél végére - máskor kacagott, de amikor
ezt az 1982.

Mezei Mária a Vidám Színpadon (MTI-fotó)
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január 25-én írott levelet újra és újra vé-
gigböngészte, mosolyogni sem volt kedve.

Könyvére gondolt: hosszas utánjárással,
kilincseléssel sem talált állami kiadót,
amely vállalta volna megjelentetését. A
szárazon unalmas SZÍNHÁZ című lap
főszerkesztő-helyettes asszonya egy rész-
let közlése után fanyalogva elállt Mezei
Mária emlékiratainak további kiadásától. A
Film Színház Muzsika Mezei Mária tudta és
beleegyezése nélkül kihúzta a színész-
nővel készült interjúból épp azokat a mon-

datokat, amelyek megjelenését Mezei
Mária életbevágóan fontosnak ítélte.

Csak Kiváló Művész volt, amikor már
Dunát lehetett rekeszteni a Kossuth-díjjal
koronázott féltehetségekből!

(Mezei Mária valószínűleg nem tudta: a
Kossuth-díjhoz mellékelt kis igazolvány-
ban egyetlen mondat volt vastag betűvel
szedve és aláhúzva: Az igazolvány visz-
szavonásig érvényes. A „visszavonásig"
szót még ritkítva is szedték, hogy a
kitüntetett azonnal megértse: ha nem vi

selkedik jól, ha bármit mond vagy tesz,
amiről a bölcshatalomnak mása vélemé-
nye, visszavonják kitüntetését. Itt lehet
bárki okosé szép, de elismerés csak
annak jár, aki jól viselkedik, aki megbízha-
tó, akiről a Magyar Szocialista Munkás-
párt illetékesei úgy döntenek: nagy mű-
vész és jó elvtárs. De csak visszavonásig:
hogy senki, még egy Kossuth-díjas mű-
vész se érezze-érezhesse magát soha biz-
tonságban.)

Mezei Mária 1969-ben - kerek számú

Mezei Mária, a sanzonénekesnő (MTI-fotó, Molnár Edit felvétele) Warrenné a Katona József Színház 1967-es előadásában
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születésnapon mégiscsak illik adni vala-
mit az ország egyik legismertebb színész-
nőjének - Kiváló Művész lett. Dr. Gál
Tivadar, a miniszter első helyettese írta
ezen alkalomból a következő, iktatószám
nélküli (!) levelet:

Mezei Mária színművésznek,
a Magyar Népköztársaság Érdemes Mű-
vésze,
Budapest.
Értesítem, hogy a Magyar Forradalmi
Munkás-Paraszt Kormány a szocialista
kultúra fejlesztése terén szerzett kimagasló
érdemei elismeréséül, hazánk fel-
szabadulása 24. évfordulója alkalmából
Önnek a Magyar Népköztársaság Kiváló
Művésze kitüntető címet adományozza.

Dátum, aláírás. Hogy a miniszter első
helyettesének nem jut eszébe kulturál-
tabb, csiszoltabb levélforma, s csupán
értesíteni képes az ország egyik első szí-
nésznőjét, ez nem meglepő, hisz a Forra-
dalmi Munkás-Paraszt Kormány tagja.
Bár doktori címe azt sejteti, nem csak
politikai iskolát végzett. De lehet, hogy
már politikusként sikerült elvégeznie va-
lami gyorstalpalót, s akkor érthető, hogy
tömérdek forradalmi elfoglaltsága miatt
nem jutott ideje az egyetemen közelebbi
kapcsolatba kerülnie a kulturáltság alap-
elemeivel. Lehet, hogy mint a Forradalmi
Munkás-Paraszt Kormány miniszterének
első helyettese ezt nem is tartotta fontos-
nak?

Mezei Máriát mindenesetre nem tette
boldoggá, hogy egy hivatalnok értesíti őt
arról: kapott egy kitüntetést, legyen bol-
dog!

Hogy április negyedikén s április negye-
dike alkalmából tüntették ki őt, ezt nem
könnyű megérteni. Mi köze van április
negyedikének a színházhoz? A katonai
parádé legfeljebb látványosság, netán
üres cirkusz, politikai komédia, de nem
művészet!

S azt Mezei Mária végképp nem értette,
miért a szocialista kultúra fejlesztése te-
rén szerzett kimagasló érdemeiért jutal-
mazták Kiváló Művész címmel.

Soha semmi köze nem volta szocialista
kultúrához, amióta elkezdődött itt ez a
kommunista vircsaft, neki mindig rossz
volt. Hol az operettszínházba és éjszakai
mulatókba száműzték, hol vallásos hite
miatt dorgálták meg, időnként színigazga-
tók és párttitkárok úgy leckéztették őt,
mint engedetlen, rossz gyereket szokás,
írásait nem közölték, ha igen, akkor meg-

Mezei Mária Az ifjúság édes madara című
előadásban (Katona József Színház, 1965)

csonkítva... Nem beszélve az időnként
szorongató anyagi gondokról...

És most értesíti őt egy hivatalnok, hogy
kimagasló érdemei vannak a szocialista
kultúra fejlesztésében!

(Mezei Mária nem sejtette: nem ez a
legrosszabb fajta levél, amit nagy művész
kishivatalnokoktól kaphatott! Dajka Mar-
gitnak például a következő szövegű
nyomtatott meghívót küldték:

A Magyar Úttörők Szövetsége Országos
Tanácsa

1984. évi pedagógusnap alkalmából

KITÜNTETÉSI ÜNNEPSÉGET
rendez, melyre

DAJKA MARGIT
elvtársnőt tisztelettel meghívja.

Ezen a meghívón nincs aláírás, a forma-
nyomtatványba utólag belegépelték
Dajka Margit nevét. Az úttörők országos
vezérkarában nyilván alapigazságnak te-
kintették, hogy aki érdemes arra, hogy ők
kitüntessék, az csak elvtárs lehet. Aztán
néhány nappal később, a ceremónia után,
1984. június 6-án még egy gratuláló leve-
let kapott Dajka Margit. Sokszorosított
levél, a megszólítás Kedves ....................
Elvtárs(nő)! A kipontozott helyre a tit-
kárnő kézzel beírta: Dajka. A Magyar Úttö-
rők Szövetsége főtitkára, Varga László
csak egyszer fárasztotta magát aláírással;

a sokszorosított példányt a titkárnő
körpecséttel hitelesítette.

Dajka Margit őrizte e levelet, mert el-
ámult, amikor szomorúan rádöbbent: né-
mely csinovnyiknak ő már csak Dajka
elvtárs(nő) ebben a hazában!)

Mezei Mária sem volt elvtársa az elvtár-
saknak!

Könyvében közreadta 1965 májusában
Both Bélának írott levelét, s e levélből
egyértelműen kiderül: Mezei Mária sze-
rint a Nemzeti Színház igazgatója lakta-
nyaparancsnoknak inkább megfelelne,
mint színházigazgatónak. De Mezei Mária
színész, ráadásul nem elvtársa az elvtárs-
igazgatónak. Bajban van. Egyet tehet: az
elvtárs-igazgatónál nagyobb elvtárshoz
fordul segítségért. De ezt- mást sem! - az
elvtárs-igazgató soha nem bocsátotta
meg neki. S amikor két évvel később
hivatalnok-észjárása szerint joga s oka
volt rá, rögtön megleckéztette Mezei Má-
riát.

M e z e i M á r i a
művésznőnek
Budapest

A „Warrenné mestersége" f. hó 26-i elő-
adásának lemondásával kapcsolatban az
alábbiakat szeretném szíves tudomására
hozni: Megállapodtunk Ladomerszky
Margittal abban, hogy a darab kővetkező
két előadását ő játssza; továbbá, hogy ő
fogja játszani bizonyos beosztás szerint a
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következőkben is a szerepet, az évad fo-
lyamán összesen 25 alkalommal. Eszerint
a Művésznő a „Warrenné mesterségé"-t
legközelebb október 6-án, pénteken fogja
játszani; a további előadásokra szóló be-
osztásról pedig a színház titkársága írás-
ban fogja értesíteni.
Ezzel az intézkedéssel az volt a célunk,
hogy részint- még az eddiginél is jobban -
tehermentesítsük Művésznőt, részint
pedig, hogy biztosítsuk színházunkat az
előadásoknak rendkívüli bonyodalmakat
okozó és nagy anyagi kárt jelentő elmara-
dása ellen.
Minthogy Művésznő egészségi állapota -
számos tapasztalat alapján úgy látszik -
nem engedi meg a nagyobb arányú
igénybevételt, felkérjük: mondja le egyéb
vállalásait, köztük a Kis Színpadon vállalt
fellépéseit is.
Szeretném felhívni figyelmét arra is, hogy
amennyiben hasonló körülmények között
újabb előadás-lemondásra kerülne sor,
kénytelen lennék intézkedéseket tenni
azonnali nyugdíjaztatására.
Budapest, /967. szeptember 29.

Tisztelettel:
Both Béla igazgató

(Csak a hitelesség kedvéért: Ügyirat-szám:
3233/1967)

Mezei Mária átveszi a Kiváló Művész kitünte-
tést 1969-ben

Természetesen a színházigazgatónak az
a dolga, hogy irányításával működjön a
színház. A színház nagyüzem, segédmun-
kás éppúgy dolgozik itt, mint zseni. Nem
könnyű rendet tartani. S ha megromlott
egészségi állapota miatt a színház vezető
színésznője nem bírja a színház rárótta
megterhelést, az előadások megtartása
érdekében fontos, hogy akár a szerep
lekettőzésével próbálja elkerülni a vezetés
a felfordulást. (A színháztörténet ismer a
Nemzeti Színház igazgatója által alkalma-
zott megoldásnál művészileg tartalma-
sabb, emberileg figyelmesebb lehetőséget
a tartalék biztosítására!) De Both Béla
udvarias, ám kíméletlen hangú levele -
ahogy a ringben padlóra küldi a szabály-
talan mélyütés a bokszolót- szíven ütötte
Mezei Máriát.

A hatalom döntött, és most közöl, érte-
sít, felkér, tájékoztat; valamint udvarias
formában megfenyegeti a színésznőt: ha
nem engedelmeskedik, ha nem úgy él s
dolgozik, ahogy az elvtárs-igazgató he-
lyesnek tartja azt, akkor az kénytelen lesz
intézkedéseket tenni azonnali nyugdíjaz-
tatására.

Hová fusson a színész, amikor ilyen
egyértelműen közlik vele: ha nem fogad
szót, kitekerik a nyakát?

Mezei Mária lelkileg elfáradt, testileg
belerokkant az elvtársakkal való remény-

A Stuart Mária Erzsébet-szerepében (Katona
József Színház, 1969) (MTI-fotó, Keleti Éva
felvételei)

telen hadakozásba. Hazament Budakeszi-

re. Ott nyíltak a virágok, csiripeltek a
madarak, béke volt. Férjével együtt gyö-
nyörködve bámulta a fecskéket, akik háló-
szobájukban, a csillár tövében raktak fész-
ket, s ott költötték ki fiókáikat.

S mert roncsolt egészsége már nem
tette lehetővé, hogy színészként megszó-
laljon, kötetbe' gyűjtötte élete során írott
vallomásait, leveleit, följegyzéseit, üzene-
teit. 1981-ben Református Zsinati Iroda
Sajtószolgálat kiadta Mezei Mária Vallo-
mástöredékek című könyvét. Consumma-
tum est.

Nyár volt, ősz lett. Elárvult a csillárfecs-
kék nyáron zajos fészke.

Aczél György miniszterelnök-helyettes, a
neki küldött példányt megköszönve, 1982.
január 25-én levelet írt Mezei Máriának.
Kézzel írott, meleg, személyes hangú,
aggódó levelet. Szeretné, ha a színésznő
tovább folytatná munkáját, hogy ne
legyen töredékes küzdelmes, önfeláldozó
művészpályája!

Mezei Már ia üldögél t a mentőcsónak
szélén, újra és újra elolvasta a kommu-
nista politiku levelét. Mennyi szeretet,
megértő törődés rejtőzik egy tejhatalmú
politikusban! Talán mosolygott is a mi-
niszterelnök-helyettes, amikor aggódó
sorait papírra etette?

Budakeszin 1982. január 25-én sűrű
pelyhekben hullott a hó.


