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KÍSÉRLET EGY TÖRTÉNET PONTOS LEÍRÁSÁRA
Talán 1962 márciusában történt. Arra pon-

tosan nem emlékszem, melyik napon.
Díszletező munkás, azaz díszítő voltam az
Irodalmi Színpadon, aznap négy óra-kor
kezdődött a munkaidőm. Este hétkor
előadás, tizenegytől hajnalig próba.

Hat órakor már állt a Giccsparádé díszlete,
társammal átballagtunk a Sztálin út (Magyar Ifjú-
ság útja, Népköztársaság útja, Andrássy út) haj-
dan elegáns palotájának földszintjén található
Ádám étterembe, vacsorázni. Füstös-koszos
múlt századi restire emlékeztetett az étterem
hátsó része, elöl közönséges kocsma, de állva is
lehetett meleg ételt fogyasztani, s nem volt túlsá-
gosan feltűnő, ha kopott munkaruhánkban lép-
tünk be a néha csendben, olykor ordibálva sö-
rözgető atyafiak közé. A derékszíjamon csüngő
díszítőkalapács legfeljebb az utcán váltott ki né-
mi érdeklődést. Proletármivoltomat amúgy igye-
keztem feltűnően választékos modorral ellensú-
lyozni, alkalmanként röhögésre ingerelve a te-
nyeres-talpas kiszolgálólányt, amikor a pultra
tett lábasból bádog merőkanállal a műanyag tá-
nyérba löttyintette lebbencslevesemet (ára egy
forint hatvan fillér), s én aziránt érdeklődtem, ele-
gendő kakukkfüvet és szerecsendiót tettek-é a
levesbe, mert az igazi lebbencs csak úgy jó.

Állva, gyorsan kanalaztuk az ételt, az egy fo-
rint tíz fillérért vásárolt, mézesnek becézett raga-
csos süteményt már az utcán visszafelé faltuk
be.

Ettünk valamit. De mindig azt mondtuk: va-
csoráztunk.

Ez a háttér. Nem díszlet.
Negyed hétkor a színházban még csend volt,

az előcsarnok sötét. A parányi büfében pohara-
kat mosogatott a banya (háta mögött mindenki
így nevezte a büfés öregasszonyt), az ügyelő pa-
pírjaival zörgött, matatott, valahol az emeleti öl-
tözőben valaki becsapott egy ajtót.

Pici színház: minden hallatszik.
A Giccsparádé a színház akkor legsikeresebb

előadása volt. Minden este telt ház. Amit máshol
tilos volt vagy nem illett játszani, azt láthatta itt -
úgymond, görbe tükörben - a nagyérdemű: régi
operettet (Fekete Péter), népszínművet (A falu
rossza), kapitalista krimit (Egérfogó), ódivatú
kuplékat, Szabó család-paródiát, ilyesmiket.
Részleteket. Kiss Manyi ábrándosan dalolta a
Holdvilágos éjszakánt, a nézők sírtak, nevettek,
a királyfi ugyanitt sem jött el az epekedő leányért,
de Agárdi Gábor és Csákányi László lelkesen
nyerítettek a színfalak mögött: ripán, ripán- eny-
nyi maradt a hófehér paripából. Rátonyi Róbert
mint falu rossza döngette a színfalakat, Mezei
Mária „fonákjáról" énekelt sanzont, s az inárcs-
kakucsi téeszcsé gondjairól mesélt, amúgy sza-
bócsaládosan.

Kis naplemente négyszáz, nagy naplemente
nyolcszáz, ugyanaz két lemenő nappal ezer -
hirdette a kikiáltó. Mindenki remekül szórakozott.
Az elvtársak is. A színház dicséretet kapott: itten
a művészek alaposan kifigurázzák a kispolgári
giccset.

Holdvilágos éjszakán... a szocializmus útján.
Akkor este Mezei Mária háromnegyed hét

után három perccel érkezett a színházba. Buda-
keszin lakott, döcögött az autóbusz, délután ki-
csit tovább aludt, elnézte az órát - késett. Tény.
Fél hétkor az igazgató - aki az előcsarnokban
szerette fogadni az érkező színészeket -, még
nyugodtan sétálgatott, majd ahogy múltak a per-
cek, egyre izgatottabban járkált a csöppnyi tér-
ben föl s alá.

Hol a M e z e i ? - kérdezgette hangosan, s vá-
laszt nem várva, rögtön válaszolt magának: ké-
sik.

S amikor tizennyolc óra negyvennyolc perc-
kor Mezei Mária lihegve, fújtatva berobbant az
előcsarnokba, az igazgató idegességét nem
tudván palástolni, gorombán ráripakodott a szí-
nésznőre:

Emlékszem a hangsúlyra, nem emlékszem a
szavakra.

Mezei Mária idegesen, ingerülten riposzto-
zott, fölrohant az öltözőjébe, s magára zárta az
ajtót. Amíg nem kér bocsánatot, nem lépek szín-
padra - a színpad alatt, a süllyesztőben is hal-
lottuk a színésznő sivító hangját. Aztán csend
lett.

Húszéves voltam. Hétéves korom óta én is a
szocializmust építettem. Így aztán sok mindent
nem tudtam, sok mindent nem értettem.

Mezei Máriát a Madách Színházban az ötve-
nes évek végén - Thornton Wilder: Hosszú út-
láttam először színpadon; Sabina elbűvölt, ka-
maszrajongással csodáltam a színésznőt. Sem-
mit nem tudtam arról, mekkora sztár volta háború
előtt, hírét sem hallottam sem a franciás, sem a
zsoltáros Mezeinek; a városligeti Liliputi Szín-
házban elsenyvedett hathetes száműzetéséről
sem tudtam, a Liliputi Színházról, ligeti mutatvá-
nyosokról, kikiáltókról is csak az öregek mesél-
tek, hogy volt ilyesmi, de a kommunisták eltakarí-
tották. 1962-ben történelmi távlatok, megalapo-
zott történeti ismeretek és ideológiai vértezett-
ség nélkül egyszerűen nagy színésznőnek tar-
tottam Mezei Máriát, s a világ legtermészete-
sebb dolgának, hogy egy színésznő hisztis. Ha
késik, különösen. Valahogy csak meg kell nyug-
tatni feleslegesen felzaklatott idegeit az előadás
megkezdéséig.

S mert a szocializmus nevelt, azon sem cso-
dálkoztam, ha egy igazgató ostoba, hiú és fogal-

ma sincs arról: színházban színésznőt tíz perc-
cel előadás előtt direktorok nem szoktak lete-
remteni. Utána akár ordíthat is a késni merészelő
primadonnával; előadás elődcélszerűbb pátyol-
gatni a művésznő lelkét.

Azt viszont megint csak nem tudtam 1962-
ben, hogy az igazgató amúgy derék kommunis-
ta, mára háború előtt is az volt, s
munkásmozgalmi érdemei elismeréseként
igazgathatja a parányi színházat.

S amikor múltak a percek, s Mezei Mária öltö-
zőjének ajtaja csak nem akart kinyílni, s az igaz-
gató egyre felháborodottabban körözött a szín-
házban, s mindenkinek drámai hangon pana-
szolta: nem öltözik a Mezei, késik, s még azt
akarja, hogy én kérjek bocsánatot tőle- amikor
hozzánk ért, a két tejfelesszájú díszítőhöz, csen-
desen annyit mondtam: talán bocsánatotkellene
kérni! Az igazgató - amúgy igazából ember-
számba sem vett - megállt, rám nézett, talán
egy pillanatra meghökkent, majd furcsán többér-
telmű hangsúllyal visszakérdezett: Gondolja?
Mielőtt megszólaltam volna, otthagyott.

Hét óra, harmadik figyelmeztetés - hangzott
az ügyelő hangja a hangszóróból.

Állt a levegő a színházban.
Belém bújta kisördög. Az igazgató után men-

tem, aki akkor jött visszafelé az emeleti öltö-
zőből, eredménytelenül rázogatva a bezárt ajtó
kilincsét, bocsánatkérés helyett kioktató hang-
nemben utasítva a színésznőt: Öltözzön, Mária,
mindjárt kezdődik az előadás! Mezei Mária vála-
szolt: Addig nem öltözöm, amíg bocsánatot nem
kér!

Patt. Tétován álldogáltunk. Talán bocsánatot
kellene kérni- mondtam halkan.

Nem voltam bátor, csak...
S bár már akkor is úgy gondoltam: az igazgató

roppant korlátolt, buta ember, akinek ráadásul
csipetnyi érzéke sincs a színházhoz, eszembe
nem jutott évek múltán sem, hogy ezt a csattanó-
jával Mezei Máriára oly jellemző történetet papír-
ra vessem.

A magyar színháztörténetben kutakodva
egyetemi hallgatóként hamar megtanultam: volt
színházigazgatómnak múltja van - munkás-
mozgalmi múltja. Mezei Máriának viszont polgári
múltja van. Amiből egyértelműen következik -
éppen pangtunk! -, hogy Mezei Mária, miután
„hétévi padlómosás" után, 1956-ban visszatér-
hetett a prózai színházak színpadára, lehetett új-
ra nagy, sőt nagyon nagy színésznő, s művészi
rangjára tekintettel olykor hisztis különcködéseit
(lásd: polgári manír!) is elnézik neki, de egy
munkásmozgalmi múlttal rendelkező
igazgatóból még akkor sem lehet írásban,
nyilvánosan bohócot csinálni, ha amúgy az
elvtárs ostoba bohóc-ként viselkedett is.
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A franciás Mezei? A zsoltáros Mezei?

Nem létezett olyan bikkfanyelven adatkörmölő
színháztörténész, aki e történettel bármit tudott
volna kezdeni: az igazgató tekintélyét véd-te a
múltja. És a párt.

Nevek, pontos tények nélkül viszont csak szí-
nes-kedves anekdotává silányodik e történet, el-
veszítve minden színháztörténeti érdekességét.
Hisz fontos, hogy mindez 1962-ben történt, a
Giccsparádé előadása előtt, s a kulisszák mögötti
színjáték főszereplője Mezei Mária volt, el-
lenlábasa pedig egy munkásmozgalmár antiszí-
nidirektor.

Amikor - jó tíz év múlva - végre megértettem,
hogy az ilyen s ehhez hasonló történetek
tárgyszerűen, történeti hűséggel megírhatatlanok,
s közölhetetlenek, felhagytam a színikritika-írással
s elmenekültem a múltba.

De hol kezdődik a múlt?
És ma, 1992 márciusában múlt, félmúlt, rég-

múlt vagy elbeszélő múlt mindaz, ami 1962-ben
történt?

Demokrácia van, többpártrendszer van, saj-
tószabadság van: a harminc évvel ezelőtti szín-
házi történet csonkítás nélkül hitelesen elmesél-
hető.

És?
Mennyit ér ma egy harmincéves történet?
Tíz évvel ezelőtt, húsz évvel ezelőtt kellett volna

valahogy ügyesen-körmönfontan megírni a
kommunista direktor packázását a nagy szí-
nésznővel! Akkor kellett volna hitelesen, tény-

fűtött, játszó embernek. Néha kapott választ, né-
ha nem. Egyik igazgatója válaszul gorombán
megfenyegette őt: elveszi tőle élete legkedve-
sebb szerepét, és nyugdíjba küldi, ha tovább
rendetlenkedik.

Egy kishivatalnok föláll a sámlira, és megdá-
dázza a zsenit.

Teszi, mert teheti. Védi őt a rendszer. Őt védi,
nem Mezei Máriát. Mindig őt védi, soha nem Me-
zei Máriát.

Ma is zsörtölődő öreg szomszédunk e gorom-
ba bolsevik, őt nem nyűtte el az elmúlt negyven
év. É I , bár roskatag, de virul. És nyilván harag-
szik, ha valaki goromba bolseviknak nevezi őt.

A magamfajta íródeák meg ül az írógépe előtt,
s azon töpreng: érdemes-e elmesélni, mi történt
1962 márciusában az Irodalmi Színpad egyik
előadása előtt. Amikor Mezei Mária néhány per-
cet késett, s a színház igazgatója otromba mó-
don letorkolta őt.

Mi, akkor, ott csak a nagy színésznőnek druk-
koltunk az ostoba direktor ellenében.

Nem tudtuk, hogy mindez csak apró közjáték
abban a nagy élethalálharcban, amelyet ebben
az országban a tehetséges értelem vív a rend-
szer által pallosjoggal felruházott ostobaság el-
len.

Később megtanultuk. Harcolni, okosan har-
colni is megtanultunk.

Én akkor ott este Mezei Máriától.
Mert az igazgató csak szaladgált föl az eme-

letre, egyre idegesebben kopogtatott az öltöző
ajtaján, egyre hangosabban fenyegetőzött, de
belülről mindig ugyanaz a válasz érkezett: Addig
nem öltözöm, amig bocsánatot nem kér!

Hét óra kilenc perckor - ahogy mondani szo-
kás - pattanásig feszült a húr. A nézők mára he-
lyükön ültek, az előcsarnok kiürült, a nézőtéren
egy-egy tétova tenyér is összecsapódott.

És Mezei Mária öltözőjének ajtaja még mindig
zárva volt.

Szegény direktor falfehér lett, megértette: ki-
abálhat, fenyegetőzhet, rángathatja a kilincset,
Mezei Mária nem fél tőle. És ha tőle nem félnek,
akkor ő nincs.

Mint megvert kutya sompolygott hét óra tizen-
egy perckor a színésznő ajtajához, és halkan,
nagyon halkan - pici színház: minden hallatszik -
bekopogtatott: Nagyon kérem, Mária, bocsásson
meg - és kérem, öltözzön... Abban a pillanatban
kivágódott az öltöző ajtaja, s ott állt Mezei Mária
felöltözve, kifestve és indult lefelé a lépcsőn a
színpadra. Még visszafordult: Megbocsátok.
Kezdhetünk.

Szájtátva állt az igazgató, valami olyasmit he-
begett: De hisz maga már felöltözött... Még ak-
kor sem értette meg, hogy Mezei Mária már ak-
kor tudta, mi fog történni, amikor nagy dérrel-
durral magára zárta az öltöző ajtaját.

szerűen elmesélni: ilyen ostoba direktorok
uralkodnak színházinkban (is)! Ha akkor nem
jutott eszembe ez a történet, most, amikor
nyugodtan szidhatja bárki a kommunistákat,
nem biztos, hogy olyan fontos előkotorni
emlékezetem poros csücskéből ezt a hajdani,
színfalak mögötti szín-játékot. Még akkor sem,
ha amúgy Mezei Mária kiváló színészi alakítást
nyújtott e néhány perces közjátékban.
De most jutott eszembe.

Tornyosulnak íróasztalomon Mezei Mária
kéziratos naplói, édesapjának írott fiatalkori le-
velei, emlékkönyve, cédulái, levélfogalmazvá-
nyai, önálló műse rainakvázlatai, változatai.
Kéz-iratok: egy színésznő életének írásos
emlékei. Elfelejteném az Irodalmi Színpad
igazgatójának packázásait, Mezei Mária is
bizonyára elfelejtet-te... de most olvasom a
színésznő 1953-ban Révai Józsefnek írctt
segítséget kérő, esedező levelét:
Miniszter Úr!

Mezei Mária már a megszólításkor célt té-
vesztett.

A levélfogalmazvány hátoldalára később
oda-írta: Nem jött válasz.
Hányszor nem kapott választ?
Hányszor nem kaptunk választ?

Levelek: a Madách Színház igazgatójának,
a Petőfi Színház igazgatójának, a Nemzeti
Szín-ház igazgatójának. Mindegyik levél - bár
különböző időpontokban, különböző előadások
kapcsán íródtak - mindig ugyanarról szól: a
színésznő arra kéri direktorát, ne
munkagépnek, hanem művésznek tekintse őt.
Érzékeny, túl-


