
MEZEI MÁRIA

B-UlDOSÓ LÁNY (3)
AZ EGYSZEMÉLYES SZERETET-SzíNHÁZ

Manapság - a gombamódra szaporodó önáll6 estek idején - nehéz elkép
zelni, milyen meghökkentő, merésa, formabontó, forradalmi s főként kockázatos
vállalkozás volt 1959 tavaszán azzal az elhatározással kilépni a Bartók-terem
(mai Pesti Színház) szürke körfüggönyös kopár színpadára, hogy megkíséreljem
a tizenöt esztendeje bennem épülö Szeretet-színház álmát egyedül megvalósítani.
Igaz szóval, verssel-dallal-muzsikával s átfogó, általános érvén1/ÍÍ mondanivaló
'l:'al "útbaigazítani" a hallgatókat úgy, hogy a fejkendős nénitől az egyetemi ta
nárig mindenki megkapja azt, aminek örillhet, amitől kicsit boldogabb lehet.

Az "Életem története" című önálló estem életem legnagyobb sikere lett. A
Bartók-terembeli sorozat után tíz esztendeig - összeToppanásomig - a nagy
színházak nagy szerepei mellett változó időtartammal s változó illusztráló opu
azokkal - de mindig azonos mondanivalóval - megfordultam vele Párizsban és
Debrecenben, a pest'i Tiszti-klubban, Hódmezővásárhelyen, Toront6ban, Montre
alban és New Yorkban, ifjúsági eszpresszókban, Győrött, Szombathelyen, az új
vidéki rádióban s a kolozsvári Magyar Színházban.

A nallgatóság felelete fokozati különbségekkel, de mindenütt azonos volt.
Egyetlen egyszer rikoltott bele a moccanás nélküli nézőtéri csendbe egy dü

hödt kiáltás: "Kommunista propaganda!"
A New York-i rendzavar6 nem kiáltott elég nagyot. Itthon a Szabadság té

ren ezt sem hallották meg.
A Magyar Televízió kapuja - hiába kopogtam, zörgettem, dörömböltem raj

ta 1960-tól 1971-ig - mondanival6m "idealista világszemlélete" miatt zárva ma
radt.

A "polgári, formalista, összeférhetetlen, klerikális r@akci6s" táblával a nya
kamban, évek óta száműzve a nagy prózai színpadokról, 1953-ban a Vidám Szín
padon kinlódtam.

Vigasztalásomra s a maguk örömére Tamási Aron és Lajtha László akkor
álmodták meg a versből és népdalból szőtt, fénylő tisztaságú madéfalvi kis szé
kelylányt - a "Bújdosó lányt".

Ű az én legkedvesebb gyermekem.
Soha képernyőre nem kerülő telet:Íz'tós estém et, soha el nem késZÜlő köny

cemet, de még ezt a sok földet bejárt, most közlésre szánt színpadi "Életem
történet"-ét is 1972-ben bizony átkereszteltem az ő nevére.

Félve inditom papíros útjára, hiszen pontosan azt nem viheti magával, ami
vel győzött: a saját vérret színezett színészet varázsIatát - az élő lélek sugár
zását.

- Indulnod kell mégis leánka. Látod, fáradt-öreg vagyok. Se veled menni,
se téged újra fogalmazni már képtelen vagyok. Vigyázz hófehér redőkben omló
görög ruhádra: hivatásod jelképére s világoskék, vörösbéléses hosszú ujjú, föl
dig érő bő útiköpenyedre.

- Jaj, emlékezz a bemutat6 előtti fáradt délutánra, mikor fáj6 foggal gya
log indultál varrónődtől a fogászatra s a Szentkirályi utca sarkán egy ísmeret
len kápolnába pihenni betértél.

- Emlékezz a rémült boldogságra, mikor a félhomályban felismerni vélted
magad tervezte jelmezedet Azon, akinek üzenetével indulni készültél.

- Hajtsd le a fejed és fohászkodj, mint minden színrelépés előtt. Figyelj,
a végszó: Debussy "Lenhajú lányá"-nak utolsó hangja is elszállt ...

Lépj ki a fényre és mosolyogj, hiszen jó hírt hozol.
Budakeszi, 1975 február

328



I. ré••

KÉsziJióDÉS

Jó estét kivánok! Amikor ezt mondom, valóban szívből kívánom, hogy Önök
nek, akik eljöttek ide, jó estéjűk legyen. De ez a kivánság rám is vonatkozik.
Szeretném, ha nekem is jó estém lenne, talán olyan. amilyen hosszú pályám
alatt sohasem volt még. Milyen a j6 este egy színész számára? Amikor bele
bújik egy szerep bőrébe, vagy átéli egy vers, egy dal lelkét, s a szerzővel egy
gyé válva adhat, ajándékozhat: igaz gondolatokat, könyvet, nevetést, s viszon
zásul a hallgatóktól csak azt kéri, hogy fogadják el és örüljenek neki. Ezt az
örömöt a hallgatóság tapssal szokta kifejezni. Ilyen egy jó színhází este. Nekem
is, önöknek is, már sokszor volt részünk benne.

Én ma valami másra készülök. Mert amellett, hogy szeretnék átadni a szí
nészet minden ágából : drámáböl, versből, dalból egy-egy gyöngyszemet - saját
magammal is szerétném megajándékozni önöket. Furcsán és beképzelten hang
zik ez a mondat, ugye? Pedig, ha őszintén, önmagába néz bármelyikük, el kell
ismerje, hogy saját magát tartja a legérdekesebb lénynek a földön. Hát még
egy színész! Egy színész - egy müvész, alapérzése szükségképpen a saját léte
fontossága. Enélkül nem is akarná kifejezni magát. De hiszen minden, ami él,
kifejezi önmagát: a virág ahogy kinyílik, egy fa, ahogy felnő és lombot hajt,
a hegyek fensége és a madarak éneke mínd-mínd művészi kifejezése az IDlet
nek. S amikor én ma este megpróbálom elmesélni az én kis életemet, úgy ér
zem - kötelességet teljesítek. Az ember kötelességét, aki színésznek született,
bejárta már életútjának bizony a lényegesen nagyobbik felét, s nehéz batyuját,
amiben az úton összeszedett kincsek és kacatok szoronganak, most leteszi és
szétosztja önöknek. Hiszen ennyi egy művész életének értelme. Válogassanak
belőle, fogadják el vagy dobják vissza, az én kötelességem és egyben örömöm
csak annyi, hogy odaadhatom.

Hogy is kezdődött? Úgy, hogy Kecskeméten egy fekete, mongolszemű zsel
lérfiú elhatározta, bármi áron, de tanulni fog. Az elemiben nyári pásztorkodás-
sal, a gimnáziumban téglahordással. az egyetemen házitanítóskodással szedte ösz
sze a tandíjakat, míg végül ügyvéd lett belőle. Egész életén át védte "az ügyet",
minden igaz ügyet, s meg is halt korán egy kopott kabátban. Élete egyetlen
eredménye én vagyok, mert ó volt az Apám. Az Igazságot szerette és az' Anyá
mat, egy szegény szabómester szelíd tanítónő lányát, aki akkor halt meg, ami
kor boldog volt, mert én rnegszülettem, Nagy árat fizettek ők ketten érettem.
Az egyik az életét, a másik a boldogságát. Jó lenne tudni, hogy ezt az útikölt
séget nem kaptam hiába.

Első emlékeim a szegedi Ipar utcai földszintes ház nagy udvaráról villan
nak elém. ahol kocsiszín állt s benne sok kocsi, kőlépcső kövér patkányokkal
és az udvar egyik sarkában a csodálatos Kőrakás. Abból építettem magamnak
először színpadot, úgy hároméves koromban, s a szomszéd bérház gyermekei
előtt alakítottam a Huszárt és a Gésát is, akit a huszár elrabol. Már akkor rnín
den szerepet én akartam játszani, akár csak most. Az ember lényegében -"' úgy
látszik - nem sokat változik. Emlékszem az óvodai nyílvános előadások Nyuszi
és Szitakötő szerepei sokkal kevésbé tettek boldoggá, mint az otthoni, saját ki
találású szerepeírn.

Az Ipar utcában közel a Tisza-parthoz, lakott Juhász Gyum az édesanyjá
val. A szakállas Juhász bácsitól féltünk, mert égő szemével maga elé meredve
folyton futott ... -, de Juhász nénit imádtuk. Kiskontyú, szelíd arcú, puha han
gú mama volt, míndnyájunk mamája, aki ha éhesen bekéredzkedtünk hozzá,
mindig adott zsíros kenyeret. Én pedig folyton éhes voltam. ÖtkiIós fekete új
szülöttként indultam s rendkívüli falánkságomat csak tizennégy éves koromban
kezdtem fékezni, mert összeegyeztethetetlennek találtam hatvanöt kilós bakfis
alakomat az álmaimmal. Magas, karcsú, sápadt, szőke idegen szerettem volna
lenni, de a tükör kicsi, kövér, pirospozsgás fekete kislánynak mutatott.
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Kegyetlen fogyókúrába kezdtem, semmit sem ettem. Mert hiába osztották
rám a gimnáziumban a szakállas egyetemi tanár szerepét, amit apuka sarkig érő

zsakett jében nagy sikerrel el is játszottam, sőt Mira a kis cigányleány éne':
kes-táncos szerepe sem elégített ki, pedig főszerep volt, - én Monna Vanna
akartam lenni! A szőke, a karcsú csodálatos asszony, aki meztelenül, egy szál kö
penyben megy az ellenséges hadvezér sátorába... S egy téli délután, amikor
senki sem volt otthon, nekiláttam a szerepformálásnak. Levetkőztem teljesen,
csak fekete patentharisnyámat s körharisnyakötőmet hagyva dundi lábamon, ci
nóber gombvízfestékkel kifestettem a számat, h6fehérre pudereztem magam, fel
vettem a nővérem nagy piros kalapját, három számmal nagyobb magas sarkú
cipőjét S az én kinőtt, alul kecskeszőrrel megtoldott télikabátomban elindultam
a szegedi Kálvária utcán fényes nappal, vonagló csípőkkel, sejtelmesen lehunyt
szemekkel, furcsa mosollyal ajkamon - az ellenség táborába ... Csodálatos él
mény volt, mindenki engem nézett! Nézhettek, gondoltam, hát ha még tudná
tok, hogy ez alatt a kecskeszőrös kabát alatt nincs semmi! ...

Végtelen boldogsággal, a siker mámorában értem haza. Apám elsötétült arc
cal már várt rám. Egy barátja meglátott, s telefonon érdeklődött kíméletesen,
hogy vajon Macsika (mert így hívtak otthon) nem bolondult-e meg? S ekkor
megtörtént a nagy leszámolás! Bejelentettem Apámnak, hogy igen, színésznő

leszek, bármi történjék is. Abban az időben a színészet nem volt olyan rangos
foglalkozás, mint ma, s Apám ki akart gyógyítani. Először is, hogy mérhetetlen
hiúságomat letörje: nullásgéppel kopaszra nyíratta a fejemet. Rettenetes volt.
Azután, hogy levízsgáztasson, ismeretlenül százpengős pályadíjat tűzött ki az is
kola legjobb szavalójának. Lázasan készültem, s Juhász Gyula Testamentom cí
mű versével indultam.

Szeretnék néha visszajönni még,
Ha innen majd a föld alá megyek,
Feledni nem könnyű a föld ízét
A csillagot fönt és a felleget.

Feledni oly nehéz, hogy volt hazánk,
Könnyek vizét és a Tisza vizét
Költők dalát és esték bánatát:
Szeretnék néha visszajönni még.

Oh én senkit se háborítanék,
Szelíd kísértet volnék én nagyon
Csak megnézném, hogy kék-e még az ég
S van-e még magyar dal Váradon?

Csak meghallgatnám, hogy sír-e a szegény
Világárváját sorsa veri még?
Van-e még könny a nefelejts szemén?
Szereinéte néha visszajönni még!

És nézni fájón, Léván, Szigeten
Szakolcán és Makón a hold alatt
V én hárs alatt az ifjú szerelem
Még mindig boldog-e és hallgabag?

És nézni: édesanya alszik-e
S álmában megcsókolni a szívét
S érezni most is rám gondol szíve:
Szeremélc néha visszajönni még.

Elhangzott a döntés. A díjat egy Cilka nevú lány nyerte, valami Végvári
verssel, én a harmadik lettem, s Apám lezárta a problémát. De én nem. Én tud
tam, hogy színésznő leszek, csak ki kell várni az idejét. Ady, Babits, Koszto-
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lányi, Juhász Gyula verseket tanultam, s pár József Attilát is, akit futólag is
mertem, de mert pattanásos volt s izzadt a keze, nem hittem róla, hogy igazi
költő. O, buta-buta fekete kislány-kortársa a Csodának! De sok mindenen kel
lett keresztülmennem, amíg megtértem ehhez a legnagyobb Testvérhez.

Közben eljött értem az első komoly szerelem. Kicsi volt, sovány és szeme-
- rú, de a Muzsikát hozta s én megbűvölten mentem utána... Szinte az érettségi

padból mentem hozzá férjhez, feladva saját terveímet, hogy neki, a "jövő nagy
pianistájának" legyek csupán segítőtársa, s akkor két évig házasságosdit játszot
tunk. Hónaposszobában laktunk, egyetemre jártunk, szép könyveket olvastunk,
muzsikáltunk és szerettük egymást.

De egy életveszélyes műtét után, amikor kiderült, hogy soha többé nem le
het gyermekem, s a fiúról kiderült, hogy soha nem lesz belőle igazi művész 
búcsú nélkül elhagytam, s elindultam Pestre. Sápadt voltam és sovány, vékony
karjaim voltak és karikás szemem, - pontosan olyan, amilyennek tizennégy éves
koromban megálmodtam magam. Úgy éreztem, most már valóban itt az ideje,
hogy színésznő legyek ...

Ablaktalan, keskeny ágyú szobában laktam, és Rózsahegyi Kálmán színész
iskolájába jártam. Az egész olyan valószínűtlennek tűnik, ahogy botladozva jár
tam a pesti utcákat, ahogy senkit sem ismertem, ahogy értetlenül ültem az is
kolában a sok hangos és viccelődő társ között - mint egy furcsa álom. Csak
a versekre emlékszem, Kálmán bácsi ezüstös fejére, és a tudatra, hogy minden
sikerülni fog, amiről álmodom.

Jött a vizsga, s a vizsgán egy lelkes-kedves szuszogó ember, Sebestyén Mi
hály, aki elvitt magával Miskolera drámai hősnőnek. Tőle tanultam meg, hogy
a színház nemcsak álom és révület, hanem komoly munka és fegyelem is. Hitt
bennem, és én kinyíltam ettől a hittől. Mindent játszottam: hősnőt, anyát, pri
madonnát, naívát, komikát. Minden nap új hangom, új arcom, új kezem és lá
bam született, s Misi mint jóságos, zsörtölődő bába, lelkesen segédkezett a sze
repszületések körül. Néha úgy érzem, mindent neki köszönhetek.

Mégis elhagytam őt húszpengős gázsidifferencia miatt - mert ilyen az em
ber -, és átszerződtem Pécsre. A városból semmi sem maradt, csak a régi ut
cák kedves-otthonos illata, a sok munka, s a nagy-nagy szegénység emléke.
Mert akkoriban nagyon nehéz volt ám vidéki színésznek lenni. A 220 pengős

havi fizetésból heti két premier ruháit kellett kiállítani, s ennivalóra bizony
nemigen maradt. Vass Irma barátnőmmel, aki akkor ott anyaszínésznő volt, bi
zony sokszor ettünk egy tányér levest ketten - két kenyérrel. Irigylem a mai
fiatal vidéki színészeket.

De akkor a pestieket Irigyeltem, fel akartam kerülni minden áron. Csortos
Gyula, akivel együtt játszottam vendégszereplésekor a Naplementében, felhívta
a figyeimét rám Harsányi Rezsőnek., s ő szerződtetett PauIay Ede utcai Karna
raszínházába. Két dráma főszerepét játszottam ott el, mindkettő megbukott, ró
lam azt írták: "Mezey Ilona nevét jó lesz megjegyeznünk", s engem ez is bol
doggá tett. De a soron következő ,,120-as tempó" című vígjáték főszerepét már
nem osztották rám, mert úgy találták, hogy én csak a legsötétebb drámákba
vagyok való - nincs humorom. - Vannak ilyen félreértések az életben.

Ekkor következett eddigi életem legsötétebb hónapja. Tarján, a New York
bár tulajdonosa, felfedezte egy fellépésen, hogy "én vagyok a világ egyik leg
jobb dizőze", s szerződtetett a bárjába. hihetetlen magas fellépti díjjal, esti 30
pengővel. Szentül hittem, hogy valami csodálatos művészi munka vár ott rám,
s áhitattal énekeltem el a két francia dalt. Első este valóban nagy sikerem volt.
De mert nem voltam hajlandó a szám után a gróf urak asztalához leülni, a bár
kiközösitett magából. Számom alatt a pincérek felszolgáltak, csörögtek. villanyt
gyújtottak, a zenekar készakarva hamisan játszott, s ők jót mulattak a "felvá
gós művésznő" Ieégetésén, én viszont megaIázottan sírtam otthon minden éjj~

hajnalig.
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Egy nap azután nem bírtam tovább, s berohantam a Belvárosi Színház igaz
gatói irodájába, Bárdos Artúrhoz - akirol hallottam, hogy szenvedélyes színész
felfedező - s felsz6lítottam, hogy azonnal fedezzen fel engem! Bárdos rnosoly
gott s egy kottát nyomott a kezembe. Az "Eserny6s király" cím/í zenés játé
kot próbálták, s egy szerepre, illetve egy dal és táncbetétre nem volt színész
nőjük. Bárdos meglátott valamit - vail.ószínúleg azt, ami akkor már készen
volt bennem, (Nem hiszek az esetlegességben és a véletlenben. Hiszem, hogy
rníndíg a kellő pillanatban, a felkészültségnek éppen esedékes pillanatában jön
el a szükséges szerep - s a szükséges ember.) Elénekeltem és eltáncoltam te
hát hang- és tanenidas nélkül Margot, a francia sanszonett kánkán-kupléját, ami
valahogy így kezdődött:

Mi franciák a föld legels6 népe,
Mi gazdagok és boldogok 1XlQ1ltmk,
Hogy háború lesz vagy pediglen béke,
Eldönti azt egyetlen kis szavunk.
Hírt és hatalmat sohse nélküZöztünk,
Csak egy hiányzott irgalmatlanul,
De végre-végre iS is itt van köztünk,
A várva várt nagy Percy D'Avancour.
Balommal őt üdvözlöm,
0, D'Avancour, köszönöm, köszönöm

nöm, nöm, nöm stb.

Óriási sikerem volt, a lapok hosszúkati írtak rólam s megszü1etett a "fran
ciás Mezey", aki - ahogy írták - "kizárólag könnyű kokottokat játszhat ugyan,
de azt aztán remekül". S jöttek a szerepek egymás után - a kokottok és ledér
asszonykálc hosszú sora, s a franciás Mezey álmatag szemmel, érzéki szájjal,
furcsa kalapokkal sétált Pest utcáin - majdnem úgy, mínt valaha a szegedi
Kálvária utcán -, de már egyáltalán nem boldogan, hanem görcsösen vigyázva,
hogy jaj, csak ki ne derüljön, hogy ó se nem franciás, se nem álmatag, se nem
démoni, hanem valami más. Titkolnivalóan, igen, szégyellnivalóan más, mint ami
nek látják. De néha a görcsös igyekezettől. rettenetesen elfáradtam, s csak ültem
idegenül és dideregve gyönyörű, selyemtápétás bélelt-dobozszerű lakásomban, s
abba szerettem volna hagyni az egészet.

S elkövetkezett a pillanat, amikor mint a lefojtott gőz a kazánt, szétvágtam
magam körül a kócokat és tollakat, a hazug díszeket, a megunt és kinőtt álru
hát. Ekkor született kis könyvem, a Névjegy. Egyed Zoltán kényszerítette ki be
lőlem. Nem tudtam jó lesz-e, hasznos lesz-e, csak egy volt fontos: igazat mon
daní, végre-végre nem hazudni tovább. Megmutatni magam olyannak, amilyen
vagyok, nem többnek vagy másnak lenni.

A Névjegyet átadtam Jób Dánielnek, a Vígszínház ígazgatójának, s ó ide
adta nekem Sommerset Maugham "Színház" című darabjának főszerepét, Júliát,
a "világ legnagyobb színésznőjét". Ez volt az első igazi szerepem, Ekkor éreztem
először azt a boldogságot, hogy valami dolgom van a világban, nem vagyok fe
lesleges, hogy értelme van az evésnek és alvásnak, a nappali nevetésnek és sza
morúságnak, mert mindez azért kell, hogy este, ha felmegy a függöny és csend
lesz, elmondhassak valami lényegeset, valami fontosat embertársaírnnak.

Hallgassák meg hogyan is vall Júlia a színházröl :

Júlia lIIórómonolóllJa
(Ford. Zágon István)

Ó, ha tudnád, milyen nagy érzés, milyen óriásit Egyedül lenni - magammal
és nem szorulni senkire. Ezeresztendős lettem, vagy tizenhat. Örök és egyforma,
mint a művészet. Mert mérnök, orvos és autószerelő, királyi herceg vagy kira
katrendező az mind, mind csak illúzió! Alom. Közönség. Lenn ül a nézőté

Tlen és azt se tudja, hogy él, hogy mit érez, mit gondol, és ekkor jövök én, a
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művészet és... formát adok mindennek, ami a lelkekben kavarog. Szenvedek
és mindenkinek eszébe jut a bánata. Nevetek és felszabadítom a nevetésüket.
Megcsókolok valakit a színpadon és egyszerre a nézótéren két kéz összesimul. Ta
lán két olyan kéz, ami én nélkülem nem is találkozott volna soha. Egy kicsit
azt csinálom, amit a jó Isten!... Az Igét testté alkotom és Igazsággá!... Tu
dod mi az igazság? Csak az, amiben hinni tud az ember. 1:s én most már a j6
Istenen kívül csak egyetlen egy valamiben hiszek- - és ez a színház... A szín
ház ...

S jöttek-jöttek a drámák végre! Keith Winter: Tűzvész, Illés Endre: Méreg,
Ibsen: Rosmersholmja, de hát színész vagyok, s bizony néha örömmel játszot
tam közben pihenésül egy kis operetten is mindenesetre.

Mondja Mici, mi a titka? hogy csinálja ezt?
Percek alatt meghódítja, akivel kikezd.
Tény, hogy van a modorában eredetiség,
Már az, ahogy cs6kra nyújtja azt a kis kezét.

Mert a színész színes lény, csak akkor egyensúlyozott, ha minden színét ki
játszhatja.

De eljöttek a sötétség évei, s 1943 nyarán kioltottam én is magamban a ref
lektorokat. Felhúzódtam a Tátrába, ahová a háború kitörésétől kezdve mind 511
rűbben és sűrűbben menekültem lelki tartást, ellenállást, harci kedvet, egészsé
get gyűjteni a tisztaságban és szépségben, ami ott a Hegyek közt körülvett, az
itthon mindjobban ránk nehezedő, fullasztó emberietlen és művészietlen áramla
tok ellen. Amikor 1944 áprilisában a vonat elindult velem, a fülemben még ott
dörömbölt az idegen tankok dübörgése, az idegeimben ott reszketett a szirénák
sikoltása, a bombák robbanása, a szememben ott szégyenkezett megalázott bará
taim megkinzott tekintete. S mialatt itthon tovább robbantak a bombák s a pin
cékben reszkettek a lelkek, én fenn a békés hegyek között nyolc hónapig feküd
tem egy ágyban, és már alig éltem, mert állandóan féltem. Az egész világgal
együtt féltem. Már enni nem tudtam, aludni nem tudtam, járni nem tudtam, de
mégis míndig vártam - valamire vártam ... A Csodára vártam, ami meggyógyít
és lábra állít.: ami megvigasztal és erőt ad, ami világosságot gyújt a sötétségben
és Célt mutat a jövendő életben.

S én nem vártam hiába. Megkaptam a Csodát: Hitet kaptam. En a refor
mátus, de ateista apám hit nélkül felnőtt színésznő lánya - hivő lettem.

És most hadd beszéljek az én hítemről, ami az életem igazi tartalma és ér
telme azóta, ami miatt annyiszor néztek rám ferdén s amit annyiszor magya-s
ráztak félre. Tisztán szeretném végre megfogalmazni, miben hiszek: hiszek a Vi
lágmindenségben: a csillagokban és aporszemben - tehát az emberben lakó 
Szeretetben.

A Szeretetnek sok arca van, s én mindegyikkel személyesen találkoztam, ke
zet fogtam ott fenn a Hegyekben s hazafelé való vándorlásom alatt. A könyö
rülő Szeretet egy lengyelországi kis faluban várt rám, ahová két koffer ruhá
mért az irigység és kapzsiság juttatott, s mint afféle Mata Harit - mint német
kémet - adott a katonai biztonsági szervek kezére. A Szetetet ott állt a front
mögöttí falusi fogda lépcsőjén - idegen egyenruhában s csodálkozó hangon ma
gyarul megszélalt. - "Hogy kerül maga ide, Mezey Mária?"

Igen - a tolmács, egy pesti zsidófiú felismert és ismert, tudott egy pár se
gítő tettemről, amit sorstársaival itthon cselekedtem: igazolt és megajándékozott
az életemmel. Csoda! Ha "véletlenül" nem {) állott - akkor én ma nem álZ
hatnék itt. Mert az olyan váddal terheIteket, mint amivel a gyúlölet engem meg
vádolt - háborúban - idegenben bizony nagyon röviden szokták elintézni.

Az önzetlen J6sággal a tatár öröm ajándékozott meg, aki tüzet rakott mí
attam - a fogoly miatt -, hogy jaj csak meg ne fázzam. A testvéri egyenlő

ségre egy sovány hollóarcú, polgári ruhás tiszt tanított meg a rabszállító nyitott
teherautón, amin visszafelé hoztak Lengyelországból. Hosszú és hideg volt az út
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Poprádíg. A holIóarcú egyszerre csak elővett egy kicsi darab szalonnát, egy da
rab kenyeret, s a két fegyveres őrnek s nekem, a fogolynak, szépen szétosztotta.
Az áldozatvállalás a poprádi utcasarkon várt rám. Vadidegen, haláltáborból sza
badult vidám kis ember volt Léderer úr, aki önként és vidáman vállalta, hogy
engem, az akkor és ott üldözött magyart, a szlovák katonai kocsijukon elszállít
Kassára. Az önmagát felejtő munkára a kassai kórházban kicsi parasztasszony
ágyszomszédom, a szívbajos és terhes Boriska tanított meg, aki négy gyermeke
és rengeteg munkája mellé még engem is el akart vállalni vendégnek, mert meg
sajnált, hogy fáradt és egyedül vagyok. S másik kis testvére, Rozika, szeretetből

s nem pénzért fogadott be a radványi hegyek között, ahová hontalanul és nyug
talanul gyalog érkeztem meg kényszerítő vággyal a szívemben, hogy szavakba
rögzítsem életem legnagyobb élményét: találkozásomat a Szeretettel.

Ott, az erdészházban libagágogás közt született meg az irás: a "Hoztam va
lamit a Hegyekből". Mit mond ez a kis írás? Egyszeruen fogalmazva annyit:
hogy a jók, tiszták és szegények többen vannak, mint a rosszak, szennyesek és
gazdagok. Hogy a Szeretet erősebb a Gyűlöletnél. s az élet célja nem lehet más,
mint magunk felejtő szeretettel telve dolgozni a másikért is, a közösségért, s
tiszta fegyverekkel harcolni az igazságos, békés, boldog jövőért.

Mikor elkészültem vele, és búzában fekve egy tehervonaton elindultam Pest
re, olyan boldog voltam, mint még soha életemben, mert úgy éreztem, végre
elmondtam embertársaimnak a lényegeset, a fontosat - talán azt, amiért meg
születtem.

Pesten házaini kezdtem vele, de nem kellett senkinek. S akkor elhatároz
tam, hogy nem leszek tovább színésznő. Visszamegyek Sárospatakra. ahol a vár
már úgyis nagyon megtetszett, beíratkoztam a teológiára és pap leszek.

S most elmesélem önöknek eljövendő könyvemnek azt a fejezetét, aminek
a címe:

Amikor én három kiló juhtúróért várat restauráltattam.

Gyermekkoromban míndíg szerettem volna várúrnő lenni. Úgy képze1.tem,
hogya vár feltétlenül hegytetőn áll, tornya van és bástyái, mint· a meséskönyv
ben. Igazi várat azonban sohasem láttam. Sátoraljaújhelyen, ahová végül is meg
érkeztem Tátrából való hazafelé vándorlásomból - hallottam, hogy a szomszédos
Sárospatakon van a régi Rákóczi-vár. No ezt megnézem, gondoltam. Bakancs
ban és nadrágban, egy Bibliával és egy vajas kenyérrel a zsebemben bevágtam
magam egy rozzant fiakkerbe, s átkarikáztam Patakra. Valóban ott állt a Vár!
Nem volt ugyan hegytetőn, de volt régi tornya, bástyái, boltívei, kikopott lép
csői, s Rákóczi lakott benne valaha! ... Nagyon tetszett: s mikor Budapest nem
fogadott be, a kis írással - életem főművével -, elhatároztam, hogy nemcsak
pap, hanem várúrnő is leszek mindenesetre. .

A Rákóczi-szárny összelőtt faJakkal, lehullott tetővel, azéttépett falambériá
val üresen állott s a subrosa rondella freskójára - a legrégibb magyar fres
kóra - becsurgott az eső. Szörnyűség, gondoltam, ezt is meg kell menteni! Meg
egyeztern azon nyomban a falu hivatalos embereivel - akiknek 1945 nyarán
más gondjuk is volt, mint egy műemlék -, hogy saját költségemen rendbe ho
zatom a Rákóczi-szárnyat, s cserébe ők bérbe adják nekem annyi időre, amíg
a befektetett összeget lelakom. A falu legjobb mestereít összehívtam, s kide
rült, hogya restaurációs költség bizony jó sok pénzt igényel: tizenkét Napéleo
nom árát. Körülbelül ez volt az egész vagyonom. Negyven évre szólt hát a bér
leti szerződés, ma is megvan az írásom róla. Lázas munka következett! A stí
lusban fontos hódfarkú cserepeket a tetófedéshez én szedtem össze, szekéren
járva a környéket, - cseréltem ruháért. Mellesleg persze cseréltem én tyúkot,
mézet, lisztet, fát, mindent, amire egy várúrnőnek szüksége lehet. Windischgratz
hercegnő a vár régi tulajdonosa mint egy őrültet nézett, de megkért, őrizzem

meg muzeálís értékű bútorait, képeit, szőnyegeít, csillárjait - én vállaltam ...
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és Ő berendezte a három Rákóczi-szobát csodálatos, számomra sohase látott hol
mikkal. Isteni érzés volt Rákóczi mennyezetes ágyában aludni (ma a múzeum
ban látható), s én hosszú, lenőtt fekete hajammal, nadrágban jártam-keltem,
intézkedtem, s csak Erzsi, a régi szakácsnöm - aki ide is utánam jött megma
radt lábasainkkal - figyelmeztetett, hogy már egészen olyan vagyok, mint Rá
kóczi Ferenc, csak kár, hogy a bajuszem még nem nőtt ki. Hát igen, az ember
beleéli magát a szerepbe.

Óránk csak egy volt, egy nagy vekkeróra. S így ha lementem a Bodrogra
úszní a tehenek közé, nagyúri gesztussal meghagytam Erzsinek, hogy öt órakor
húzza fel a lobogót. S Erzsi a drága, pontban öt órakor meg is lengetett a to
ronyban egy seprőnyélre tűzött rózsaszín nadrágocskát. Jaj, de szép szerep volt
ez a Rákóczi! ...

Egyszer aztán elkezdtem álrnodozní a várudvaron... A gyönyörű loggiás
lépcső, a vadszőlős őrtoronnyal, a nagy bronzkapu tökéletes színpadi díszlet ...
Milyen gyönyörű kamara szabadtéri előadásokat lehetne itt játszani... S elkép
zeltem. hogy a várban nyaranként minden hónapban egy másik színház üdülne
s tartana ott a díszletnek megfelelő előadásokat. Hiszen Sárospatak lehetne a
magyar Salzburg!... Na, ezt megcsináljuk !

Fellelkesítettem a hivatalos embereket s a magas galléros helybeli urakat,
micsoda jövő a városnak! ... Kihirdettük dobbal a környéken, hogy [elentkezzen
mindenki, aki tánchoz, zenéhez, színjátszáshoz tehetséget érez magában. Festettük
a plakátokat, padokat cipeltünk, autóreflektorokkal világítottunk - és egy este
valóban megvalósult az áIlmom. De hogyan! .

A várudvar zsúfolásig megtelt, hiszen mint később hallottam, éppen akkori
ban ment a környéken egy amolyan csavaros derekú régi démon-filmem, s a
jó vidéki atyafiak eljöttek megnézni közelről azt a fránya bestia pesti színésznét!
Én természetesen el akartam mondani végre a Hoztam valamit a Hegyekből-t, hi
szen ezért volt talán az egész. Festék nélkül, egyszerű ruhában, sima fekete haj
jal léptem ki a dobogóra, s elkezdtem beszélni embertársaimnak a szeretetről,

a jóságról, az igazságról... Egy ideig némán hallgatták, nem hittek a fülüknek.
Aztán - zajongani kezdtek. Közbeszóltak, fütyültek. Rettenetes volt a csalódásuk.
Ki ez a csúnya nő? Mit prédikál ez itt nekünk? Az eső is eleredt, s végigfolyt
az arcomon a könnyeimmel együtt, mert az én csalódásom is rettenetes volt.
Dadogva, átugorva részeket siettem, hogy legyen már vége ennek a szörnyű kín
nak, s szólaljon meg legalább a toronyban a szép Rákóczi nóta, az talán lecsen
desíti, megfogja őket... Mert a toronyban várta a végszót a szakállas tárogató
művész, akinek a névjegyén ugyan az állt, hogy "patkányirtó és tárogatóművész",

de olyan öntudatosan viselkedett, hogy még próbálni se akart. Elhangzott vég
re a végszó, s a toronyban felharsant a megváltó tárogató. De Úristen, hogyan!
Reszketőn és rekedten, de mégis ordítva, nem, egyáltalán nem meghatóan, s ami
a legszörnyűbb volt, minden mély hangnál iszonyú hamisan felbődült. Kétség
beesve rohantam fel-fel a torony lépcsőin, hiszen minden elveszett! "Mit csi
nál maga szerencsétllen, _hiszen ez elviselhetetlen!" S ő vérig sértve válaszolt:
"Mit tetszik itt engem Idegesíteni. hiszen nekem csak egy billentyűm hiányzik."
(Meg egy kereke.) Olyan elmondhatatlanul tragikomikus volt az egész, hogy ki
tört belőlem a nevetés, s gyorsan leszaladtam a színpadra magyarnótát énekelni,
hogy legyen végül egy kis siker is.

Hát így valósult meg az én magyar Salzburg-álmom. Pedig de szép, de igaz
álom volt. De hát rosszul fogtam hozzá, ezt megértettem.

Ami utána következett, azt viszont nem értettem. Másnap ugyanis megjelent
nálam két magas galléros úriember s számonkérték tőlem a három kiló juhtú
rót, amit az est büféje részére rendelkezésemre bocsátottak! Nem is tudtam a
túróról ! Még a büféről se nagyon, az a nöegylet üzlete lett volna, ha nem lett
volna eső. Nagyon dühös lettem. Fölkutattam a túrót s kijelentettem, hogy már
pedig azt megtartom magamnak, Sárospatakért tett fáradozásaim jutalmául. Es-

335



te pedig a szép reneszánsz ír6asztalnál fájó szívvel, de megírtam Bárdosnak a
levelet, hogy egyelőre lemondok Rákócziról, Salzburgról. papságról, s mégis e).
vállalom az "Egy pohár víz" őszi felújításán régi szerepemet.

Megértettem: ha meg akarom őrizni a hitemet, jobb lesz talán visszatérnem
mégis a színpadra,

Becsomagoltuk Erzsivel a lábasokat, a tyúkokat. a lisztet, a fát, és egy te
hervagonban visszautaztunk Pestre, a "bűnös" városba.

És én újból játszani kezdtem ...
Szép évek és szép szerepek következtek: Csehov, Priestley, O'Neill, Szomory,

Molnár, Illés Endre. Szép, nemes szövegek, remek figurák, de folyton azt érez
tem, ez még míndíg nem az én hangom. Hol a forma, amiben végre én is meg
sz6lalhatok maradék nélkül és teljesen? El kellene talán indulni megkeresni a
hangomat? .. - gondoltam. S mílyen furcsa és tökéletes az élet rendezése. El
is indítottak nemsokára az Útra, amit azt hiszem, minden művésznek végig kel
lene [árnta, Az útra, ami csuszamlós lejtőn, félelmetes erdőkön, mocsaras tája
kon" szelíd dombokon át vezetett a tiszta Csúcsok felé. A batyum: a vagyonom
jó nehéz volt már, hiszen minden emberi érzés élménye s a mesterség minden
kelléke benne szorongott, Útravalóm is volt bőven, hiszen bennem élt már a
Szeretet. Indulhattam hát ...

S most engedjék meg, hogy elmondjam a "Szeretet dicséretét". mint ennek
az egész eddig elmondott történetnek s az ezután következőnek is sűrített ér
telmét. Ez egy levél. Kétezer évvel eze).őtt írta egy Pál nevű ember Korinthus
ban. Foglalkozása sátorkészítés volt, a hivatása apostol, ma költőnek hívnánk,
mert az volt - nagy költő

~ ••eretet dl~.érete

1. Ha embereknek vagy angyaloknak nyelvén szólók is, szetetet pedig nin
csen énbennem, olyanná lettem, mint a zengő érc vagy pengő cimbalom.

2. És ha jövendőt tudok is mondani, és minden titkot és minden tudományt
ismerek is; és ha egész hitem van is, úgyannyira, hogy hegyeket mozdíthatok
ki helyükről, szetetet pedig nincsen énbennem, semmi vagyok.

3. És ha vagyonomat mind felétetem is, és ha testemet tűzre adom is, sze
retet pedig nincsen énbennem, semmi hasznom abból.

4. A szeretet hosszútűrő, kegyes; a szetetet nem irigykedik, a szerétet nem
kérkedik, nem fuvalkodik fel.

5. Nem cselekszik éktelenül, nem keresi a maga hasznát, nem gerjed harag-
ra, nem rója fel a gonoszt.

6. Nem örül a hamisságnak, de együtt örül az igazsággal.
7. Mindent elfedez, mindent hiszen, mindent remél, mindent eltűr.

8. A szetetet soha el nem fogy; de legyenek bár jövendőmondások, eltöröl-
tetnek; vagy akár nyelvek, megszunnek, vagy akár ismeret, eltöröltetik.

9. Mert rész szerint van benniink ismeret, Tész szerint a Pf'ófétálás:
10. De mikor eljő a teljesség, a rész szeTint való eltöröltetik.
11. Mikor gyermek valék, úgy szóltam, mint gyeTmek, úgy gondolkodtam,

mint gyermek, úgy értettem, mint gyermek: minekutána féTfiúvá lettem, elhagy
tam a gyermekhez illő dolgokat.

12. Mert most tükör által homályosan látunk, akkoT pedig színTől színTe;
mert rész szerint van bennem ismeret, akkOT pedig úgy ismeTek majd, a mint
én is megismertettem.

13. Most azért megmaTad a hit, Temény, szeretet, e három: ezek között pe
dig legnagyobb a ezeretet.

(sötét, miközben felhangzik Bach Orgonafantázíája)
(Vége az elsó résznek)

(Folytatjuk)
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