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MEZEI MÁRIA VÁLYOGVÁRA
Úttörő utca: vízmosásoktól hepehupás meedek

kaptató a falu szélén. Apró házak az egyik
oldalon, a túlparton ligetes erdő, a fák koronája
fölött napsütésben szikrázik, ködben-dérben
dereng a János-hegyi ki-látó omladozó csigaháza.

Amikor Mezei Mária 1950-ben Budapestről
Budakeszire menekült, és esténként leszállt a
hegyre pöfékelve-zihálva kapaszkodó rozoga 22-
es autóbuszról, és elindult lefelé a nyáron poros,
ősszel sáros, télen jégbordás, tavasszal nyak-
törően dimbes-dombos úton hazafelé, aligha
gondolt arra, hogy negyven év múlva, halála után
majd az Úttörő utcát Mezei Mária utcára keresz-
teli át a hálás utókor. Amely kegyes utókor erre-
felé háláját általában és rendszerint egy utcanév-
tábla lelkes odaítélésével szokta leróni.

S van abban valami bűbájosan torokszorító,
hogy 1988-ban - október 16-án hetvenkilenc
esztendős lett volna az akkor már öt éve halott
színésznő - az Úttörő utcát nevezték el Mezei
Máriáról. Hiszen úttörőkre - sem piros
nyakkendős, parancsszóra önfeledten daloló pi-
onírokra, sem a járt utat járatlanért fegyelmezet-
lenül örökké elhagyó felfedezőkre
- most éppen nincs szükségünk.

lstenküldte vályogvára, otthona,
búvóhelye falán - a Petőfi Sándor
utcában - emléktábla, a szomszédos
sarkon utcanévtábla, születésnapján
minden évben megemlékezés és
koszorúzás - ahogy önmagunkat
megtisztelő közhellyel mondani
szoktuk-, kegyelettel és tisztelettel
ápoljuk a nagy halott emlékét.

Oh, drága Mezei Mária, szívünkben
őrizzük s nem felejtjük el emlékedet!

De nem ám! Az Úttörő utca ma már
Mezei Mária utca, s nyoma sincs a
hajdani hepehupának, kátyúnak,
sárnak. Járda van és tükörsima
aszfalt, és a még évtizede csak itt-ott
pislákoló huszonötös villanykörték
helyett korszerű, tetszetős
közvilágítás. Fejlődünk,
gyarapodunk, boldogulunk, kacagna
a lelke Mezei Máriának, ha látná: mire
jutott az ország és Budakeszi!

Kacagna, ha látná. Kacag, mert
látja.

De mit csinálna ma Mezei Mária,
ha élne?

Tíz éve bolyongok Mezei Mária
hagyatékában. Levelek, fényképek,
naplók, följegyzések, cédu-
lák, iratok, hanglemezek, hang-
szalagok, videokazetták: tapint-

ható nyomok, értelmezhető maradékok, doboz-
ban rendszerezhető üzenetek a múltból.

Édesapjának írott levelek, több mint félszáz.
Testvére őrizgette az 1931 és 1938 között Mis-
kolcról, Pécsről, Bajáról, Kanizsáról, Budapest-
ről, Bécsből, Zürichből Szegedre küldött üzene-
teket: egy ifjú színésznő hol kétségbeesett, hol
boldogságtól repeső szóáriáit. Miskolcon kezdő
színésznő: gyakran üres a kamra, elmarad a
vacsora, a reggeli. Olykor hideg szobában alszik,
nincs pénze vonatjegyre, bélyegre, harisnyára.
Dolgozik éjjel-nappal, játszik drámát, vígjátékot,
operettet, limonádét, irodalmat, ízléstelen silány-
ságot, politikai vacakot - amit lehet, amit kell. Es
szinte naponta kunyerál imádott édesapjától
pénzt, most az egyszer és még utoljára, kérlek,
apukám, küldj húsz pengőt! s az édesapja küld,
mert imádja a lányát, és bár neki is szűkösen van,

de mindig összekotorja a Macsi lányának éppen
életre-halálra szükséges húsz vagy harminc,
vagy ötven pengőt.

Es alig hat év múlva, 1937-ben a már ünnepelt
sztárrá fényesedett Mezei Mária pénzt küld édes-
apjának, lakbérre. Levélben kétszázat ígér, aztán
csak százötvenet küld, mert összeszámoltam...
és a hétszázpengős bundaadósságom... egyéb
prompt fizetnivalóim... Az élet!

1931-ben havi száznegyven pengő a fizetése, s
ebből kell a színpadon viselt ruháit is kiállítania.
1938-ban több mint ezer pengő a havi jövedel-
me, s a filmgyár állja a tetemes varrónőszámlát.
1931-ben Miskolcon villamosjegyre sem telik, tíz
év múlva Budapesten -vidéki lány, fél a villamos-
tól! - éjjel-nappal taxin közlekedik. Pécsett ha-
vonta költözik olcsóbb és még olcsóbb albérle-
tekbe, néhány év múlva villákat szemrevételez
vásárlási szándékkal a Sváb-hegyen. Főként
tinglitanglikat játszik vidéken, fél évtizeddel
később Maughamot, Ibsent Pesten. Színészpa-
lántaként egyetlen vágya: meghódítani a világot -
mindenkinek, mindig, mindenben tetszeni! Es
amikor már körülrajongott sztár, minden lében

kanál újságírók - ki szerető aggó-
dással, ki gonosz kajánsággal -
arra figyelmeztetik: ünnepeltfilm-
dívának nem illik lakása mélyén
egyedül rostokolni vagy hátizsák-
jában könyvekkel a Tátrába buj-
dokolni. Mások fogadásokra, bá-
lokba, felkapott helyekre vacso-
rázni járnak, Mezei Mária-április
elsejei tréfa a Színházi Magazin-
ban - a Budapestre látogató Greta
Garbót is lakásán fogadja - egy
csésze feketekávéra. Minden
színésznő boldog, ha a mindenfé-
le firkászok sokat és szépen írnak
róla a lapokban, Mezei Mária
megunja az újságírók róla össze-
hordott sületlenségeit, s Névjegy
címmel könyvet ír: hiteles önarc-
képet fest önmagáról, s megpró-
bálja összetörni a mozivászonról
lecsicsergő, újságok riportjaiból
vörösen kimosolygó „franciás"
Mezei számára már elviselhetet-
len, hazug maszkját.

Néhányan elolvassák a könyvét.
Nagyon sokan szájtátva bámulják a

moziban filmjeit.
Éppen háború van a nagyvilág-
ban.

Aztán 1945 augusztusában -
elhallgatnak a fegyverek, véget ér a
színésznő önkéntes száműzetése - Mezei
Mária a sárospataki vár udvarán
(álmodik: a háború

Indulás (1938)



 SZÍNHÁZTÖRTÉNET

dúlta romos kis országban magyar Salzburgnak
képzeli a parányi dombocska ormán borongó
Rákóczi-várat) az egybegyűlt falubelieknek is-
tenhitről, a lelkében született csodáról, a szeretni
tudás boldogságáról akar beszélni, ám az atyafi-
ak-akik igencsak kíváncsian várták a fájintos kis
pesti színésznőt - nagyon hangosan kezdtek
unatkozni, amikor Mezei Mária - még füstölgő
háttér: a világháború - arról kezdett halkan me-
sélni, hogy hitet, szeretetet hozott a hegyekből.

A közönség egyre hangosabb lett; elnémult a
prédikátor.

Mezei Mária - színésznőből volt minden por-
cikája - lenyelte könnyeit, magához intette az
alkalmi bandát, s édes-bús magyar nótákkal ba-
busgatta-vigasztalta a szomorú sorsukat felejte-
ni akaró falusiakat.

Sárospatak, 1945. Kis magyar történelem, egy
égő szemű keresztyén prédikátor köpenyébe bújt
magyar színésznő templomot a színházzal
keresztező kísérletébe sűrítve.

Magyar Salzburg? Ostobaság - mondták még
a barátai is.

(Gondolta volna valaki akkor, hogy néhány
évtized, és soha nem létezett várakat is „újjáépí-
tenek", csak hogy legyen hol látványos várjáté-
kokat, múltidéző koncerteket tartani?)

Mezei Mária a titokfiókba zárta Tamási Áron,
Illés Endre, Márai Sándor leveleit, visszajött
Pestre - színésznőnek. Fellépett színházban,
énekelt lokálokban, mókázott alkalmi színpa-
dokon. Játszott drámát, vígjátékot, operettet, li-
monádét, irodalmat, ízléstelen silányságot, poli-
tikai vacakot - amit kellett, amit lehetett. Éjszaka a
lokálokban -e gy pikáns kuplé
s egy érzelmes sanzon után -
elmondta Ady valamelyik istenes
versét, vagy elénekelt egy régi
protestáns zsoltárt: ne múljon el
senki életéből egyet-len nap sem
áhítatos, tiszta pillanat nékül!

Révai elvtársnak meg duplájára
nőtt a feje a „zsoltáros" Mezei
miatt, aki még a Vidám
Színpadon is erdélyi népdal-
csokrot énekelt. Mádéfalvi ve-
szedelem a kabaréban! Kellett
ám kapkodni az elvtársaknak,
hogy még idejében letiltsák a
színpadról a Bujdosó lányt.
Idejében, azaz mielőtt még a
kedves román elvtársak tilta-
koznak a kedves magyar elvtár-
saknál - hivatalosan.

Festék nélkül (1946)

Mezei Mária hazament vályogvárába, zoko-
gott, meg akart halni.

Ez idő tájt WC-felelős volta Vidám Színpadon.
Szekrény mélyén kötetnyi kézirat: naplók, föl-

jegyzések, barátoknak és politikusoknak írott
kérlelő vagy panaszkodó levelek. Dokumentu-
mok - történészek így mondják.

Egy letűnt kor törmelékei. Egy színésznő éle-
tének törmelékei.

Ha jól belegondolok: az életünk törmelékei.
Révai elvtárs - miután betiltotta a Bujdosó

lányt - nem válaszolt Mezei Mária levelére. Az
egy olyan kor volt.

Aczél elvtárs mindig válaszolt Mezei Mária
leveleire. Sőt kéretlenül is írt üdvözlőkártyát új-
évre, jobbulást kívánó sorokat levelezőlapon a
kórházba. Az egy olyan kor volt.

Levelezőlapon - a postán, a kórházban lássa
mindenki, mennyire szereti Aczél elvtárs a nagy-
beteg művésznőt.

s Aczél elvtárs mindig, mindent megígért
Mezei Máriának. Hogy lesz televíziós felvétel.
Hogy a Magvető Kiadó megjelenteti a Vallomás-
töredékeket. Hogy ha bírja, játszhatja tovább éle-
te nagy szerepét, Alexandra del Lagót Az ifjúság
édes madarában.

Aczél György leveleiből azonban egyértelmű-
en kiderül - „Kedves Mária, higgye el, mindent
elkövettem, de sajnos..."-, hogy bár gondolhatta
bárki azt: Acél elvtárs szava mindenható, de
valójában alig-alig tudta megakadályozni - Mezei
Mária esetében sajnos egyáltalán nem tudta
megakadályozni -, hogy a kulturális műhelyek
élén álló nagy hatalmú elvtársak saját belátásuk

szerint, önállóan cselekedjenek. „Higgye el, ked-
ves Mária, mindent el fogok követni..." Nyilván
mindent elkövetett. Sajnos arról nem tehetett,
hogy Kardos elvtárs, Both elvtárs, Köpeczi elv-
társ, valamint Többi elvtárs másképpen ítélte
meg a helyzetet, mint Aczél elvtárs, és saját
hatáskörében saját belátása szerint cselekedett.

„Kedves Mária, most az a fontos, hogy mi-
előbb meggyógyuljon..."

Történelmi dokumentumok hitelesítik a tényt:
Aczél elvtársnak meleg, együttérző, emberi szíve
volt.

Turkálok a papírhalmazban. Találomra beleol-
vasok a levelekbe, iratokba, szerződésekbe, föl-
jegyzésekbe. Egy színésznő élete papiroson el-
beszélve. Majdnem regény, csak az összekötő
szöveg hiányzik.

1909. október 16-1983. április 20. Jönnek-
mennek az államformák, rendszerek, hivatalok,
politikusok, háború van, béke van, egyenruhás
civilek döntik el, ki a jó művész, civil egyenruhá-
sok döntik el, ki a becsületes művész, jönnek a
németek, mennek a németek, jönnek az oroszok,
kimennek, visszajönnek, maradnak, háború van,
béke van, masírozunk, hol erre, hol arra, a kor-
mányzó úr hatvanéves, Rákosi elvtárs hatvan-
éves, Kádár elvtárs hatvanéves, istenem, mennyi
ünnep, mennyi gyönyörű szép sok színház, csak
bele ne haljunk, amíg le nem megy a függöny!

Tíz éve bolyongok Mezei Mária hagyatékában.
Mintha egy megíratlan regény lapjain bolyon-

ganék.
Meg kellene írni ezt a regényt.
Ha lehet.


