
MEZEI MÁRIA KAMASZNAPLÓJA

Nem Mezei Mária rendszerető múltőrzése, hanem édesapja második fele
-

ségének első házasságából született lánya, a Mezei Máriánál jó tíz évvel idősebb
majdnem édestestvér, majdnem édesanya, Vilke szerető gondoskodása őrizte
meg Mezei Mária kamaszkorában írott, sokkötetes naplóját. A számos év-tizedet s
történelmi viharokat túlélt kéziratköteget Lelbach János, Mezei Mária férje helyezte
el a Ruttkai Éva emlékszoba színháztörténeti gyűjteményében. A kézirat második
füzetének (1924. XI. 8.-1926. II. 7.) néhány csonkítatlan rész-letét ismerheti
meg itt a napló titkaiba most először bepillantó olvasó.

Mezei Mária naplója napló - klasszikus értelemben: barátnő, beszélgető-társ,
kinyilatkoztatási fórum, titkokat őrző kincstár, vágyszótár s a napi történések
feljegyzésére szolgáló füzet.

És még valami: már színpad. A kamasz Mezei Mária szélsőséges indulataiban,
vibráló játékosságában, eltökélt feltűnni akarásában, egyszerre erőszakos és ijedt,
kezdeményező és visszahúzódó, vakmerő és megrettenő kamaszkapkodásában
már ott sejlik a születő nagy színésznő. Még kiforratlanul, készülődően, de
elbűvölően már Mezei Mária, a kivételes tehetségű szinész-prédikátor asszony áll
előttünk.

Tizenöt éves ekkor.
Szigethy Gábor

csupa született címeres angyalból (hogy mást ne
mondjak) álló társaság és alaposan megjavított
bennünket. Hát nem hajmeresztő az, hogy senki
mégcsak egy pötty kis intőt se kapott, sőt a kon-
ferencián kijelentették, hogy mi a jóságban a 2.
helyen állunk. Egy pár jobbérzésű gyermeknek
velemmel együtt szégyenpír futott az arcára, és
titokban elhatároztuk, hogy nem engedjük ezt a
csúfságot magunkra száradni. Tegnap sikerült
is; latin óra előtt alólam kétszer kihúzták a széket
és én oly dicsően az asztal alá estem, hogy öröm
volt nézni. Megjegyzendő, ez az egész nekem
nem a legjobban tetszett, nem így képzeltem az
egészet. Na tehát ilyen körülmények között nem
élvezet iskolába járni. Itthon csak húzom az időt.
Most csütörtökön vacsora volt nálunk. A szoká-
sos fiúk, Jancsi, Zoltán, Lajos, Hőnig Laci, Pista
voltak itt. A Lajost, doktorrá avatását ünnepeltük.
Táncoltunk stb. A Pista azt hiszem még mindig
szerelmes, pedig elég érthetően tudtára adog-
atom, hogy „más az kit e szív vár!" De ki az? Le-
galább én tudnám. De nem tudom ám s ez baj.
Tegnap d.u. persze ifjúságin voltam. Egy mo-
dern operettet, Árvácskát adták. A bal 1-ben ül-
tünk és a bonviván, egy isteni szép ifjú-gyermek
számtalanszor odanézett. Mi meg persze híz-
tunk. Naná!!

1924. XI. 16. vasr.

Olyan végtelenül unalmas az élet. Olyan egy-
hangú, szürke. Soha semmi változás. Unalmas
szürke napok és nincs kilátás színesebbre. Nem
mintha nem járnának hozzánk fiúk. Oh, de még
mennyi! De egy sem érdekel egy szemet sem.
Senki - senki sincs körünkben, aki érdekelne.
Senki... És ez oly véghetetlen fáj nekem, aprán-
ként én is elfásulok, elszíntelenedem. Istenem,
milyen más volt tavaly, tavalyelőtt. Mindig volt ki-
ért remegni, mindig volt kire várni. És mikor meg-
jött, Istenem, akkor szabad volt boldognak lenni!
Istenem, milyen véghetetlenül jó volt az a bizser-
gés a véremben, mikor jött Ő!! - Milyen jó, mi-
lyen fenséges volt... És most semmi, semmi nem
maradt meg ebből. Vica... [Rejtjelezett név, ta-
lán Vilmos; ma már kideríthetetlen, mi volt a ka-
maszfiú eredeti neve. - Sz. G.] Imádtam, mint
soha senkit. Ha lehetett volna, a lábaihoz borulni
és a lábnyomait megcsókolni, ha lehetett volna
miatta tűrni, szenvedni, megalázkodni, ha lehe-
tett volna miatta sírni, örökké sírni... Istenem, mi-
lyen jó lett volna... Lettem volna a cselédje, ku-
tyája, utolsó rongya, csak mert imádtam, imád-
tam mint az Istent! És ez az isten engem a reme-
gő, forró, szerelmes gyereket egy gőzös, kábult
éjjelen megragadott és megcsókolt, úgy, mintha
a szerelmese, a szeretője lennék... És azután el-
tűnt... Csak néha véletlenül felmerült előttem és
ismét elmerült... Én vártam, vártam, számon a
csókjával és hiába vártam... Nem jött többet és

én árván, fázva, remegve még mindig vártam.
Tavasz lett, azén szívemben tél borongott. Nyári
nap ömlött a világra és a tél a szívemből mintha
lassan tünedezni kezdett volna. Lassan, lassan,
míg végre eltűnt. Föllélegzettem!! Megszaba-
dultam hát... Ősz van most. Ősz vége... hideg
őszi szélként jött a hír: „Kitagadták a szülei!"
Megremegtem. Ha ez igaz, akkor neki vége van.
Ő ezt nem bírja túlélni. Nem, neki nincs annyi
energiája. Öngyilkos lesz. Érzem. A hátamon vé-
gigfut a hideg. Vica halott... Jaj, rémes, iszonyú.
Es mégis így van. Így lesz, érzem. Odakünn met-
sző szél üvölt... Egy könnyet törlök le... Teme-
tek... Az első rettenetes szerelmemet... az első
igazi halottamat...

1924. XI. 30. vasárnap,

egy kellőleg unalmas d.u.-on

Ne gondold napló-komám, hogy valami világren-
gető eseményt sietek leírni. Á, dehogy. Még csak
semmi érdekes, leírni való epizód sem történt
velem. Hát bizony ez elég szomorú. Biz' Isten
olyan vagyok, mint egy begubózott hernyó, vagy
ami elvégre ugyanaz, mint egy zárdai szűz.
Semmi „pofa dolog" nem történik velem. Folyton
csak iskola, iskola és harmadszor is és
végtelenszer is csak iskola. Jaj, pedig hogy
utálom! Még tavaly csak hagyján. A IV. a egy
határozott jó pofa osztály volt. Nem volt spicli.
(Egy volt, de abba ha-marosan belefojtottuk a
szót.) Lehetett csinálni miegymást. Na, de kérem
az idén! Megjött a B. a

1925.1. 1.

Új év! Ismét öregebbek lettünk egy évvel. Még
mindég azonban csak 15 éves vagyok. De hát
mit sápítozzam én ismét ezen. Nincs semmi ér-
telme. Hiszen majd csak megnövök lassan, las-
san. Különben a múltkor kaptam a Károlytól egy
levelezőlapot, amelyben sok és jó Jézuskát kí-
ván nekem. Nagyon hercigen írt és ami a legér-
dekesebb, előtte való éjjel vele álmodtam és még
d.e. megjött a lap. Ma éjjel ismét vele álmodtam.
Hát ez az álom nagyon-nagyon jó volt. Es annyira
átéltem az egészet, hogy úgy jött, mintha igaz
lenne. Jaj igen, ha igaz lehetne. Úgy volt az
egész, hogy a mi szobánkban ott volt Károly és
Vetró Emil, a barátja. Engem kihívtak. Hosszú fo-

lyosó volt, széles lépcsők és én leszaladtam. Mi-
kor jövök visszafelé már szürkület volt s a folyosó
vége egészen sötét lett. Felérek s észreveszem,
hogy ők éppen akkor léptek ki az ajtón. Én egy
ablakmélyedésbe hirtelen beugrok, azonban a
kis kövér Vetró odarohan és átölel, rémülten si-
koltozva rohanok a folyosó sötét vége felé. Nem
látok semmit, egyenesen bele estem két kitárt
karba. Szorosan rámfonódnak, acélos izmok
szorosan átölelnek és egy forró, tüzes, lihegő
száj mint parázs érinti az arcom és végig, végig
egészen a számig és akkor én kábultan hátra
csuklom és két nedves forró száj vadul össze-
forr... Kiszakítom magam, lerohanok a lépcsőn,
ugrok egyet és... felébredtem. Az arcom égett, a
fülem zúgott, a szám cserepesen kiszáradt, a



• LÁDAFIA •

Mezei Mária 1912. október 16-án

párnám lecsúszott és én fáztam, reszkettem és,
és éreztem a számon a csókját... És d.e. jött az
újévi üdvözlet.

1925. II. 13. péntek

Én Istenem milyen régen nem írtam, de nem is
érek rá, és nincs is mit írnom. Olyan világrengető
események sajnos nem történnek és a többi az
nem izgat. Hát különben csütörtökön hazajöttek
Anyuék. Egész garzonságom ideje alatt nem csi-
náltam semmi erkölcstelent (elég erkölcstelen-
ség!). Pénteken eljöttek Mici, Jancsi, Lajos, Zol-
tán és táncoltunk stb. Szombaton volt a Cori el-
jegyzése a Kovács Károllyal (szig. orv.) és mi is
ott voltunk. Vacsora alatt Zoltán és egy hüllő fiú
között ültem. A muri reggel 7-ig tartott és reggel
felé Murvay megkérte a kezem, persze szegény
alaposan spitzes volt. Szóval ez is lezajlott. És
szerdán egy iszonyatos méreg ért, ugyanis
vasárnap 15-én lesz a Vilike leányegyletüknek
tea-estélye. Anyuka azt mondta, hogy elvisz, mert
ez nem olyan nagy mulatság. Hát én már
biztosra vettem és fűnek-fának mondtam, hogy
elmegyek. Már a ruhaanyagom is megvolt és
ekkor Apu kijelenti, hogy nem visz, mert hátha az
iskolában megtudják. Fulladna [meg] a
legszebb születésnapján az az iskola! De hiába
volt min-

1924. április 9-én

den, nem tágított, én persze bőgtem, majd szét
pukkadok!! Szerdán lesz az iskolában a Jókai
ünnepély, szavalok egy melodrámát Jókaitól, A
holt költő szerelme, egy rém hosszú és rém ne-
héz költemény. Jaj, csak jól sikerülne. 24-én
kedden meg lesz egy farsangi előadás, egy szín-
darab, Robinzonok a címe, én vagyok a fősze-
replő, egy vén trotty egyetemi tanár, pofaszakáll,
orrhang. Rémes egy szerep, de muszály, hiába.
Utána lesz jelmezes táncolás. Én ha ott mara-
dok, „apacs-lány" leszek, de valószínű nem ma-
radok ott, mert ugyanakkor lesz a Patikus-bál,
amire a fiúknak muszály elmenni s már pedig ne-
kem nem célom, hogy taknyos gimnazistákkal
ugráljak. A fene egye meg, így csöppen ki az
ember mindenből.

1925. II. 18. szerda

Már ismét írok! Megvolt a Jókai-ünnepély. Iga-
zán olyan boldog vagyok, hogy alig férek a bő-
römben. Nagyon-nagy sikerem volt. (Minden ló-
dítás nélkül.) Amennyire féltem előtte, most
olyan boldog vagyok. Hát kérem a fehér grenadin
ruhámba voltam, filécsipkével díszítve és egy pi-
ros rózsa volt oldalt, fekete új antilop cipőben és a
kis bubi frizurámmal nagyon hatásos voltam.
Utolsó előtti szám voltam és majd megdöglöttem
addig a félelemtől. Végre jött az én számom, ha-

A szegedi standszépségverseny győztesei;
Juhász Gyula bal oldalán a kamasz-duci Mezei
Mária, 1927

tásosan meghajolok és egyszerre minden lám-
palázam elmúlott, belekezdtem és folyton, foly-
ton jobban-jobban belejöttem és éreztem, hogy
tényleg jól szavalok. Végre befejeztem. A zene
utolsó hangjai is elmúltak, meghajoltam és ekkor
kitört a taps, percekig tapsoltak, én meg boldo-
gan pihentem babéraimon. Ünnepély után a lá-
nyok mind rohantak hozzám, lógtak a nyakamba,
csókoltak, hogy milyen nagyon jó voltam, így meg
úgy, és igazán. Látszott rajtuk, hogy igazat
mondanak. Úgy örültem, végre bejutottunk az
osztályba. Hát egyszer csak jön ám az osztályfö-
nöknőm, Karvas Eki néni (ez a nő rám direkt pik-
kelt, egész évben szekírozott és most félévben is
kettőst adott növénytanból, szóval utált, csak
azért, mert én nem álltam oda nyalni). Hát kérem
jön, kedvesen Mosolyog és megsímogat s azt
mondja: „Igazán gyönyörű szép volt, szebben
már nem is lehetett volna mondani", én bájosan
elpirultam és megindulva rebegtem valamit és
kezet csókoltam neki. (A la „nyaló".) Ekkor jön
Csernyi Etelka és ő is nagyon kedvesen megsí-
mogat és azt mondja: „Igazán Mária, nagyon
szép volt és milyen biztosan mondta ezt a nehéz
költeményt". Kinn Kolthay nyújtja a kezét és gra-
tulál. Lányok, fiúk, mindenki, igazi siker. Megin-
dulunk. Előttünk meg 2 pöttöny gyerek. „Te mi-
lyen csuda szép volt az a vers, tudod az, ahol a
zongora is szólt." Hát nem édes pofa? Kinn a kor-
zón egyszercsak odarohan hozzám egy lány,
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VII-es, a nyakamba borul, megcsókol: „Drágám,
ilyen csuda szépet, - benned mennyi drámai erő
van, nem szeretnél színésznő lenni?" Jó helyen
beszélsz, gondoltam magamban. Aztán lépten
nyomon gratulációk. Boldog vagyok nagyon,
olyan jól esett ez az egész. Apu is nagyon meg
van elégedve, nem mondja, de látom. Gammer
gratulált neki.
Oh Istenkém, milyen jól esett ez is, hátha még
egy színházi premier sikerét élném át. Meghal-
nék a boldogságtól!!

1925. IV. 20. hétfő

Na. Hála annak a jó Istennek, csak hogy elment.
Most már, hogy nem látom, semmi bajom nincs
és dühös vagyok magamra, amiért azelőtt volt.
Piszokság. Én nem akarok abba a kölökbe sze-
relmes lenni. Szégyenlem magam emiatt. Olyan
kocsi után futok akaratlan, amelyik nem vesz fel.
Nem akarok, nem akarok és ha visszajön nyáron,
hát rá se fogok nézni. Igen, így lesz. Majd meglá-
tod.
Különben úgy nézz rám, hogy dedikált könyvem
van Szabó Dezsőtől. Igen, igen. Az elsodort fa-
lu-t nekem dedikálta: „Mezei Máriának Szabó
Dezső", ez van odaírva. Hát úgy volt az egész,
hogy én elmentem a Hungária könyvkereske-
désbe, mert hallottam, hogy ott Szabó Dezső-
autogram d.u. lesz. Hát kérlek bemegyek s már
ott ült ő, bal oldalt egy kis asztalka mellett. Rém
csúnya, de van benne valami excentrikus, ami
érdekessé teszi. Nagy, hideg, kék szemei és
őszülő, barnás haja van. Sötétkék ruha volt rajta
szürke nyakkendővel. Szép energikus keze van.
Hát én mindezt egy pillanat alatt észrevettem, de
közben irtózatos zavarba jöttem. Nem mertem
odamenni, hanem félre vonultam és Hungária
bácsival kezdtem társalogni. Hát egyszer csak
megszólal: „Na jöjjön ide, ne féljen. Adja csak ide
azokat a könyveket." Én elvörösödtem és oda-
adtam a könyveket. „Na, mondja csak meg szé-
pen, hogy hogy hívják, hadd írom ide, legalább
azt hiszik, én adtam magának." Miközben ír, azt
mondja: „Azt nem írhatom oda, hogy a szép na-
pok emlékéül." Én már nem is éltem a zavaro-
dottságtól. „Aztán mondja csak, becsületszavá-
ra, elolvasta ezt a könyvet?" „EI" - mondom én.
„Na és melyik rész tetszett legjobban, ha ugyan
valamelyik tetszett?" Én aztán mondtam, hogy
az, mikor Farcády megy kölcsön kérni. (Pedig itt-
hon átgondoltam és nemis az tetszett legjobban,
hanem az, mikor Miklós kifejti nézeteit egy con-
servatif társaságban. Az isteni.) Azt feleli rá: „az
tényleg szép jelenet". Hát én egy kicsit hátrább
vonultam, mert jöttek mások, és néztem rá és
azon gondolkoztam, hogy hogy lehet valaki
ennyire csúnya. „Milyen szépen néz rám, tudja,
hogy Angliában az a szokás, hogy az autogram-

Mezei Mária színinövendék, 1929

adóknak a fiatal lányok a nyakába borulnak és
úgy köszönik meg?" Én mosolyogtam, de nem
szóltam semmit. Azonban szedni kezdtem a sá-
torfámat és hazaindultam. „Még egyszer nagyon-
nagyon köszönöm" - rebegtem én. „A
legnagyobb örömmel tettem" - válaszolja és
kezet nyújt. Kezet fogunk. „Mért nem veti le a
keztyűjét, ha velem kezet fog?" mondja ő, de én
kirohantam már. Jaj úgy örültem, hogy kinn
voltam. A fenébe is. Még sohse beszéltem én
zsenivel. -

1925. IV. 23. csütörtök

Még a múltkor be akartam fejezni az elbeszélést a
múlt hétről, de nem értem rá, tehát most cse-
lekszem meg. Pénteken a Juss-t adták a szín-
házban, Kiss Ferenccel, avval a híres emberrel,
aki pár évvel ezelőtt tűnt föl, már is csodálatos
karriert futott be. Őt tartják most a legnagyobb-
nak a fiatalok közül. Hát az is. Pompázatos tehet-
ség. Őrület milyen parasztot tud mintázni. Jól
mondja Magda, hogy rajta keresztül megszereti az
ember a parasztot. Csuda szép volt. Egészen oda
voltam tőle. Nagyon, nagyon szép este volt. Es
ma este egy még szebbhez megyek. Darvas Lili itt
van s a Délibáb-ban, egy vígjátékban lép föl ma
este. Már alig élek a várakozástól. Jaj, olyan
rémesen örülök. Rögtön kibújok a bőrömből és
mellé ülök. Végre hát látni fogom. Tegnap vettem
egy aranyos finom kis autogram könyvecskét és
vele iratom alá először. Imádom, jaj, már alig vá-
rom az estét.

1925. IV. 25. szombat

Na te jó Isten! Láttam a Darvast. - Mit szólsz
hozzá? Szólj már te, mert én igazán nem tudok

szólni. Hát tényleg nem tudom magam kifejezni. -
Angyal, isten, virág és művész. Úr Isten, mi-
csoda művész, jaj, hát az már fáj, hogy ez milyen
tehetség. Palágyi, a volt színigazgató, jelenleg a
Nemzeti tagja azt mondta, hogy a legnagyobb
élő tehetség. Hát az valami fönséges. A járása, a
mozdulatai, az alakja, a bőre, a haja, az arca, a
keze, a lába a toilettjei, minden-minden külön-
külön egy muzsika, és a hangja, hát, hát arra
nincs szó. Olyan valami kellemes, hogy azt nem
lehet kifejezni. Nagyon alt és olyan drága, szép
puha csengése van. És a játéka milyen termé-
szetes! Őrület, az embert megbolondítja. Egé-
szen szerelmes vagyok bele. Hát csütörtökön a
Délibábot láttam. Na, majd meghaltam. Az I. felv.
után azt hittem megőrülök, hát látom, hogy ott
van a Magda és az Eidus Lili, összerohantunk és
botrányt rendeztünk a nagy őrjöngésben. Nem
bírtunk magunkkal. Kirohantunk az utcára vé-
kony ruhában az esőbe, hogy felmenjünk hozzá
és hogy megmondjuk, hogy imádjuk. Tényleg
berontunk a színészföljáróhoz és szaladunk fel a
lépcsőn, s jön szembe Falus Pista (a színház
tag-ja, Vilike barátja, egy nagy marha, különben)
és vinni akar bennünket föl, amikor rohan
utánunk egy tűzoltó, hogy idegeneknek nem
szabad fel-menni és hiába volt minden
könyörgés, nem engedett fel. Hát vissza
mentünk. Mit csináljunk. - Előadás után és
általában azóta folyton Darvas mozdulatait
csinálom és a hangját próbálom utánozni.
Imádom. Jaj. Tegnap jövök Hungária-bácsitól és
messziről meglátok egy terakotte-kosztümös,
végtelen elegáns hölgyet. Na, ha ez nem Darvas,
hát itt süllyedjek el, gondoltam magamban és
rohanok felé. Tényleg ő volt. Jaj, úristen, de fess
volt. Karcsú és magas. Gyönyörű, hosszú angol
costümben volt (már a szoknya rövid volt),
szürke, antilop cipő, szürke harisnya és fekete
selyem kalap volt rajta, szürke strucctollal oldalt
díszítve. Én csak bámultam utána. A Kassba
ment. Ma, d.e. 11 h-kor pedig én, Magda, Eidus
Lili és Fried Panni meglógtunk az iskolából, mert
1/2 12 h-kor a Színházi Újság üzletében Darvas
autogramot adott. Mi már 1/4-kor ott voltunk.
Hitelbe vettünk gyöngyvirágot és vártuk. Pár
percnyi késéssel be is futott. Autón jött. Hát olyan
elegáns volt, hogy az már fájt. Fekete angol
costüm volt rajta, fehér harisnya és fekete lakk
cipő. S a fején egy fekete burkalap volt s a
nyakában egy fehér chrepdechine sál volt. És
milyen szép volt, isteni, mint egy álom. Leült és
gépiesen kezdte írnia nevét. Föl se nézett, csak
írt. Magda átadta a virágot és ő megköszönte és
megszagolta. Írt tovább. Közben egy férfinek
mesélte, hogy hétfőn reggel utazik tovább
Pécsre. És hogy tegnap este a fél rivalda
kialudt. Angyal, gyönyörű. Este megyek a Frou-
frou-hoz, persze vele a főszerepben. Meg fogok
bolondulni. - Jaj de imádom, jaj de csodálom -


