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Színész volt, nem író Mezei Mária. S bár

nagy múltú irodalmi műfaj a levél, amikor
a színésznő 1952. november 14-én
levelet fogalmazott Révai Józsefnek, aligha
gondolt arra: segítséget kérő, pártoló
intézkedést szorgalmazó írásának kézirata, a
piszkozat, papírok, régi újságok, fényképalbu-
mok rendetlen halmazában elbújva megmarad,
s negyven év múltán a magyar irodalom értékes,
titokzatos törmelékeként lehet majd számontar-
tani e hevenyészett, javítgatott, újraírásoktól tar-
ka kéziratot.

Levél: személyiségünk önállóan létező da-
rabkája.

Egy színésznő levele a miniszterhez: a ma-
gyar kultúra történetének véletlenül felszínre bu-
kott szilánkja.

Mezei Mária kéziratos sóhaja Révai József-
hez 1952-ben: egy letűnt kor irodalmi kövülete.

Régi kéziratok sok mindenről árulkodnak.
Így kezdődik a levél egy fél mondata: lánya

egy igaz emberne - az utolsó betűt már nem írta
le Mezei Mária, a csonka utolsó szót áthúzta,
más szót írt helyébe.

Édesapja, dr. Mezei Pál 1938-ban halt meg.
Halálakor Egy igaz ember élete címmel közölt ró-
la a Pesti Napló nekrológot. Mezei Mária - aki
imádta édesapját -, ha furcsán kacskaringós
életéről, franciás és zsoltáros színészmúltjáról

mesélt színpadon, dobogón, rádióban vagy írás-
ban, édesapját mindig, mindig így említette: egy
igaz ember.

De 1952-ben, Révai Józsefnek fogalmazott s
elküldött levelében, mielőtt az utolsó szó végére
ért volna, egy tollvonással áthúzta az embernek
szót s ennyit írt: egy igaz ügyvédnek. Akkoriban
az emberek inkább munkásszármazásukat pró-
bálták bizonygatni, ha vasas vagy bányász nem
akadt a családban, paraszt vagy haladó értelmi-
ségi felmenőkkel igyekeztek korszínűvé halvá-
nyodni - az ügyvédnél káderező lakájok és ke-
retlegények fülében még az igaz ember is job-
ban csengett.

És Mezei Mária, aki mindig úgy beszélt édes-
apjáról: egy igaz ember, most, éppen most, ami-
kor a miniszter szívét akarja meglágyítani, kijavít-
ja magát, s annyit ír: egy igaz ügyvéd.

Öles plakátok, főutak fölött lobogó hatalmas
hirdetések harsogták akkoriban Budapesten a
legújabb, a legnagyobb, a legfölemelőbb szovjet
film címét: Egy igaz ember. 1952-ben példaké-
pünk, csodált bálványunk, egünkön a csillag az
egy igaz ember, a rettenthetetlen, a sziklaszi-
lárd, a betonból-acélból - nehézipar! - öntött
szovjet totem: a kommunista hős.

Még prózai színpadon. Csehov: Három nővér
1947. Mása

Írd le, ki a példaképed! - kaptunk házi felada-
tot az iskolában; a kötelező cím: Egy igaz ember.

Mezei Máriának 1952. november 14-én, levé-
lírás közben megbicsaklott a tolla: Isten őrizz,
hogy édesapját e most divatosan kötelező mű-
emberekhez, sarlóval-kalapáccsal glóriázott,
csörgő rendjelekkel kidekorált bohócokhoz ha-
sonlítsa.

Egy félbeszakadt szó, egy tollvonás: Magyar-
ország 1952-ben.

Ez is Magyarország, 1952-ben. Törpe politi-
kusok egy nagy színésznőt a Liliputi Színházba
száműznek, kegyes engedelmükkel később egy,
kabaréban léphet színpadra, éjszakánként loká-
lokban énekel: rabszolgamunkával keresi meg
télre a tüzelőt.

Mezei Máriát nem zárták börtönbe, nem kí-
nozták meg, nem internálták, nem fosztották
meg állampolgárságától, nem söpörték le a pad-
lását, nem akasztották fel a rokonait.

Csak nem léphetett művészi rangját megillető
színházban, rangos szerepben színpadra.

Mezei Máriának gyöngyélete volt a szocializ-
mus hajnalán Pest-Budán.

De nem akarta elhinni, hogy az elvtársak let-
tek itt végleg az urak.

Kétségbeesett levelet írt a népművelési mi-
niszternek.
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1952. november 14.

Miniszter Úr!

Bocsásson meg, ha szokatlan hangú lesz ez a
beadvány, én inkább kopogtatásnak nevezném.
Egy tiszta szándékú, végletekig meghajszolt
művész áll az ön ajtaja előtt, s a szó szerint utolsó
erejével kopogtat az ajtaján, s kér bebocsátást a
magyar művészetbe. Mezei Mária a nevem,
kecskeméti magyar zsellérek unokája vagyok,
lánya egy igaz ügyvédnek, aki csak az igazság-
ban hitt s meg is halt egy kopott kabátban. Élete
egyetlen komoly eredménye én vagyok. Ő arról
álmodott s azért harcolt, ami ma megvalósult, de
arra szegény még álmában sem gondolhatott,
hogy a lánya és szellemi örököse, aki hisz az
Igazságban, a Jóban, a Szépben, a Szabadság-
ban, a Testvériségben, az önfeláldozó Munká-
ban, azaz egyszóval a Művészetben, éppen ma
945-től 952-ig odáig jusson, hogy Budapest leg-
kisebb színpadán megtűrt bohóc legyen, s mikor
három évi alázatos bohóckodás után végre meg-
próbált művészetet belopni a kis színházba,
ami-nek feladata lenne új utakat törni, új műfajt
teremteni, s a haladást szolgálni, akkor az
történ-jen, hogy viszolyogva fogadják, segítséget
nem adnak, s mikor nagy harcok árán
megszületik valami új és jó és igaz, akkora kicsik
és irigyek addig rágják, a viperák addig
csipkedik, míg a felső fórum udvariasan bár, de
eltanácsolja a színpadról.

Konkréten: Lajtha László Kossuth-díjas zene-
szerző, Tamási Áron író és én, a színésznő te-
remtettünk egy új műfajt, a dramatizált, szceníro-
zott népdalt, amivel közel lehet a népdalt, az iga-
zit hozni a városi emberhez.

Bújdosó lány volt a neve - krónikás ének
1764-ből. Lehet hogy voltak hibái, hiszen első kí-
sérlet volt, de a székely nép, s az én kecskeméti
magyar szívem dobogott benne. A szakértők:
Szél Jenő, a Népművészeti Intézet igazgatója,
Vermes elvtárs, a Filharmónia igazgatója, Pán-
cél elvtárs, s a Népművelés folkloristái, a legma-
gasabb elragadtatás hangján üdvözölték a jöve-
vényt, mégis az történt, hogy tíz napi keserves
élete után november 9-én meghalt a Bújdosó
lány. Soha szerep ilyen közel nem állt hozzám, s
a népdal szeretete mellett az a szándék is veze-
tett megszülésénél, hogy ezzel a tizenöt perces
számmal leleplezhetem magam, s bebizonyítha-
tom, hogy azok a vádak, amik miatt állítólag
csukva vannak a pesti színházak kapui előttem,
nevezetesen hogy polgári, formalista, negatív lé-
nyem van, mennyire alaptalanok.

Révai elvtárs, segítsen rajtam.
Nekem nem itta helyem. A Vidám Színpadon

ma nekem jutó feladataim olyanok, mintha egy
erőművészt arra kényszerítenének, hogy egy
tollszárral mutasson be produkciókat.

Beszéljen velem, hallgasson meg engem,
adjon drága idejéből egy negyedórát nekem, is-

merjen meg egy kevéssé, s azután támassza fel
egy estére a Bújdosó lány-t, s jöjjön el, nézze
meg, s hozza magával Major Tamást, aki tizen-
hét évi pesti színészségem alatt még nem látott
színpadon. Pedig, hiszem, ha látna és ismerne, ő
lenne az, aki végre a helyemre állítana. De lehet,
hogy tévedek, s tévedés volt színésznőnek szü-
letnem. Ezt most Önök döntsék el, de csakis
Önök, s én alávetem magam az Önök döntésé-
nek. Akkor az álmokat, a kudarcokat, de az
eredményeket és a harci kardomat is beteszem
a fi-ókba, s keresek valami más értelmet az
életem-nek, de így, hogy úgy érzem büntetnek
azért, mert igaz és jó művész vagyok s még
igazabb. még jobb szeretnék ezután lenni, nem
tudok tovább élni. A hibáimról, amik számosak,
nincs itt mit beszélni, de kijavítani őket, ha
módot adná-nak rá, minden szándékom.
Dolgozni akarok, a megfelelő helyen, a
megfelelő segítséggel, szeretettel körülvéve.
Ehhez kérem, nagyon kérem segítségét. Ön
okos, igaz és jó ember kell hogy legyen,
bocsásson be hát rövid időre magához. s ha
érdemesnek tart rá, helyezzen oda, ahol
hosszú ideig, amíg élek hasznára lehetek annak
az ügynek, amiért ma a harc folyik, s amiért én
sajnos magánosan olyan sok meddő harcot vív-
tam már.
Várom, elmondhatatlanul várom válaszát.

Mezei Mária

Révai József okos ember volt. Miután
elolvasta a színésznő levelét, bizonyára sokáig
töprengett, mit is válaszoljon. Politikus, tudja:
színész-nőktől, bohócoktól, komédiásoktól
aligha elvár-ható, hogy igazán értsék, s
átérezzék a szocializmus építésének nehéz
gondjait, bár kétségtelen, akadnak becsületes
színész elvtársak, akik eb-ben élen járnak,
például a békekölcsönjegyzés-ben vagy a
párthatározatok ismertetésének áldozatos
munkájában, de Mezei Mária - Révai elvtárs itt
feltételezhetően összevonta szigorú
szemöldökét, s átsuhant agyán a marxizmus
klasszikusainak néhány megfontolásra méltó,
ebben az esetben idézhető, iránymutató megál-
lapítása -, Mezei Mária mintha semmit nem ér-
tene az országunkban zajló társadalom-átalakító
munka nagyszerűségéből. Ha a párt úgy látta
helyesnek, hogy Mezei Mária kabarékban lépjen
föl, miféle kispolgári csökevény kételkedni e
döntés helyességében? Mi, elvtársak, hajlandók
vagyunk elfelejteni, hogy fülledterotikájú, kispol-
gári darabokban szórakoztatta Mezei Mária a lé-
ha polgári közönséget a Horthy-fasizmus idején;
azt is megbocsátjuk neki, hogy hisz Istenben és
templomokban szónokol, bár azt kétségtelenül
nem néztük jó szemmel, hogy még a lokálokban
is a táncnóták után zsoltárokat énekelt, és Ady-
verseket szavalt, természetesen még véletlenül
sem a Proletár fiú versét, hanem Az izgága Jézu-
sok, Volt egy Jézus, ilyeneket. De munkája van,

színpadon van, nem bántjuk - mi a fenét akar
még ez a hisztérikus színésznő?

Bújdosó lány. Krónikás ének I 764-ből. - Ez a
Lajtha meg Tamási is megéri a pénzét. A kabaré-
ban siratják az Erdélyben felégetett magyar fal-
vakat - megőrültek ezek? Es ha a román elvtár-
sak megsértődnek? Erre persze nem gondolnak
a művész elvtársak? Mezei örüljön, hogy színpa-
don van és elfelejtjük neki, hogy még mindig kle-
rikális, reakciós kispolgár. Es különben se zak-
lasson ostoba siránkozásaival. Csekély dolgok-
ra most nem érünk rá; építjük a szocializmust!

Sok-sok évvel később, amikor Mezei Mária
már végleg elbúcsúzott a színpadtól, és Istennel
viaskodva-perlekedve betegágyában, a mentő-
csónakban pergetve napjait készülődött a nagy
utazásra, régi írások között matatott. Kezébe ke-
rült a Révai Józsefnek 1952-ben írott levél
piszkozata. Nézegette a megsárgult papírlapot,
az-tán a hátlapjára kézírással följegyezte:
„Kopogtatás" Révainak küldött levél
fogalmazványa. Nem jött válasz!

Révai elvtárs! Negyven éve kapta kézhez
Mezei Mária levelét. Negyven évvel ezelőtt
felejtett el válaszolni egy nagy színésznő
kétségbeesett, segélykérő levelére.

Tegnap egy régi filmet vetítettek a televízió-
ban. Mezei Mária játszotta a főszerepet. Egy
albumot lapozgatok, nemrég jelent meg: Mezei
Mária élete képekben. És Mezei Mária egy régi
leveléről éppen most farigcsál parányi esszét
egy mai magyar tollforgató.

Magáról meg, ha említik véletlenül a nevét,
legfeljebb rosszat mondanak.

Hát gondolta volna ezt 1952-ben, amikor egy
nagy magyar színésznőt arra sem méltatott,
hogy válaszoljon kétségbeesett levelére, kedves
Révai elvtárs?

Hullámverés. Ezen a címen rendezik meg Buda-
pesten azt a reprezentatív színházi fesztivált,
amelyen a brit kortárs színház és előadóművé-
szet legjobbjainak tartott együttesek lépnek fel.
Az április 24-től május elsejéig tartó fesztivál ese-
ményei a Kiscelli-templomban a Merlin Színház-
ban, a Szkénében és a Petőfi Csarnokban
láthatók. A résztvevők. Balanescu kvartett,
Stephan Taylor Woodrow (előadásuk címe:
Előképek), Man Act (Jelenetek az emberről),
Dance Quorum (Nincs haladék!), Steve Shill
Company (Arccal lefelé), Pirate Production
(Pacsirta), valamint a DV8 Physical Theatre,
amely ma Nagy-Britannia legelismertebb
táncegyüttese, s a Budapesten bemutatásra
kerülő előadásuk - Cim - tulajdonképpen a
sevillai világkiállításra tervezett produkciójuk
előpremierje lesz. A találkozót a Magyar
Hitelbank, a British Council, a Fővárosi
Önkormányzat, a Művelődési és Közoktatási Mi-
nisztérium, valamint a Magyar Alapítványok Köz-
pontja támogatja.


