
MEZEI MÁRIA

BUJDOSÓ LÁNY (4)
AZ EGYSZEMÉLYES SZERETET-SZÍNHÁZ

Az első tétel után felzúgó tapsot fegyvertársaimmal: Gál-György Sándor író
s Turán László zongoraművész barátaimmal együtt köszöntük meg.

Tizenhat év után hadd köszönjem itt is Turánnak - a legjobb s legaláza
tosabb kísérőnek -, hogy kedvemért engedte felébreszteni magában a kiváló
pianistát. Gál Györgynek köszönöm mély hitű, bölcs derűjét, amivel az estet
bevezette s a tételeket összekötötte.

De elbúcsúzom tőlük.

A Bartók-terem gyönyörű,.fényeit felcserélem a torontói Művész-színház sze
rény lámpáival, s a szünet után.,.... a kilenc esztendővel meghosszabbodott út
közben megáUva, onnan folytatom továbbfogalmazott beszámolómat.

De előbb még elbúcsúzom a "P a c s i r t á"-tól!
É l e t e m e g y e t l e n s z e r e p á lm Íí t, a "Cél előtt" opuszaként - egy

órába sűrítve -, de megvalósítottam.
AnouilhJohannája n e m h a l m e g! Szétszedik alóla a máglyát, mert végig

kell játszania élete gyönyörűszerepét...

A P a c s i r t a tizenegy estén át énekelt a Bartók-teremben '- aztán elhall
gatott. Lelke egy amatőr hangfelvételen ma is él, s szekrényem mélyén még
mindig remél... '

Ma, 1975 hideg áprilisában, ki tudja hányadik tüdőgyulladásommal harcolva,
én is reménykedem, hogy. a már útnak indított, vissza nem hívható "Bujdosó
lány" nem zuhan szakadékba csak azért, mert a II. tétel tartópillérét: az "Isten
küldte vályogvá ram történetét" 1969-ben stockholmi előadásomhoz kiemeltem, s
nem is olyan régen - ó, iszonyú restség- mint ;,Tükörcserep"-et közlésre kiad-
tam. .

Törött tükröm ép darabját így 'rytagam törtem össze!
Izzadva, lihegve - mint mindig mindent, az utolsó percre hagyva -, leg

szebb illatú élményem szálfájával a legfontosabb útszakaszt sebtében aládúcol
tam. Megtartja-e vajon?!

Lusta, hanyag, bűnösen könnyelmű anyád vagyok, szegény-szegény lányom.
Gazdánk az Isten bocsásson meg nekem, s téged, ha lehet - vezessen Célba.

ll. ré••

ÚTlí.ÓZBEN

(Zene Bartók: Allegro barbaro)

Az út, amire én ott fenn a Hegyek között rátaláltam: az emberszeretet útja,
aminek végcélja a boldogság - 1945-ben nyílegyenesen hazafelé mutatott, s tö
kéletesen azonosnak tűnt azzal az úttal, amin az 1945 utáni Magyarország el
indult.

Én soha nem politizáltam. A baloldali, zsidóbarát bélyeg, amit 45 előtt ütöt
tek homlokomra. míkor hivatalos engedély nélkül kényszerültem elhagyni az or
szágot, puszta emberi magatartásomat rótta fel bűnömül. Természetes, hogy
ugyanez a bélyeg kitűnő útlevél volt a 45 utáni Magyarországra való vissza
térésemkor.

Tárt karok és tárt színházkapuk vártak, remek· szerepeket, sőt még igazga
tói széket is kínáltak. Azt persze nem fogadtam el, a szerepeket is csak hosszas
vonakodás után, hiszen mes éltem, én elsősorban embernevelő akartam a jövő

ben lenni. A sárospataki kudarc nem szegte kedvemet, si mivel a szerepek, ami-
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ket végül is játszani kezdtem - bármilyen rangosak és sikeresek voltak is 
nem fejezték ki az én személyes mondanival6mat, minden alkalmat megragad
tam, hogy. színhází munkám mellett, embernevelői munkámat is teljesíteni tud
jam. Igy történt, hogy írásomat: a Hoztam valamit a Hegyekből-t, amit a Rá
dió udvarias dicséret mellett visszautasított, végül is a pasaréti református temp
lomban mondtam el, 1946 pünkösdjén egy templomi ünnepség keretében, melyet
- ó, csodálatos véletlen - a Rádió is közvetített. Az egyház ki is adta a köny
vecskét. Óriási eredménye volt hát "szolgálatomnak". Sok-sok útitársat szerez
tem magamnak, és beszereztem homlokomra a klerikális reakciós bélyeget is.

Félreértették - gondoltam -, nem számít, majd tisztáz6dik, s dolgoztam
lelkesen. tovább. Ha színházon kívül bárhol felléptem, olyan verset vagy dalt
kerestem ki természetesen, ami az én megtalált Igazságomat fejezte ki. Sót 1949
tavaszán szokatlan lépésre szántam el magam: a nagyszínházak nagy szereped
mellett leszarzödtem egy előkelő belvárosi éjszakai lokálba, a Café de Paris-ba,
hogy Dal az Igazságról címen naponta kétórás műsort adjak ott, egy hónapon

'át. Külön okom is volt, hogy rászánjam magam erre az igencsak - szokatlan
munkára.

Akkoriban találtam rá a "Zongora-csodára",· aki bár csodagyerekként már
fél Európát meghódította, itthon - ó magyar zsenisors - füstös kocsmákban
kényszerült keresni kenyerét. Az elegáns belvárosi lokál sok-sok fokkal különb
munkahely volt, vittem hát magammal, hogy a varázsll.atnál, amire készültem,
segítőtársam legyen, segítve ezzel egyben rajta is.

A lokáltulajdonos, Léderer úr imádta a művészetet, de imádta a pénzt is,
próbát játszatott hát a zongora-csodával, vajon megéri-e az esti száz forintot,
amit részére kértem.

- Értse meg, Léderer, ez a második Liszt Ferenc! - mondtam.
- Igazán? Akkor mért ül csizmában a zongorához?
- Mert pillanatnyilag nincs más lábbelije. Értse már meg, koncertezni fog

itt magának, kísér engem és műsor után hajnalig a tánchoz is játszik!
- Jó, jó - felelte kényszeredetten Léderer -, de nem énekel!
Ez a zongorista, ha jól tudom ma négyezer dollárt kap esténként, ha fellép

valahol a világban. -
Szép volt az a műsor, Minden volt benne: Rachmaninov: císz-moll prélude 

Liszt II. rapszódia - Trubadúr-parafrázis - Babits: Húsvét előtt c. verse Szen
kár Dezső zenei aláfestésével. Dal, kuplé, magyarnóta és - református temp
lomi dicséret:

Egyedüli reményem ó Isten csak Te vagy
Jövel és nézz meg engem, magamra ó ne hagyj,
Ne légy tőlem oly távol, könyörülj hű szolgádon,
Úristen el ne hagyj.

Ha a nehéz időkben elcsügged a szívem,
Vigasztalást igédben, Uram Te adj nekem,
Ha kétség közt hányódom - és mentségre nincs módom,
Te tarts meg Istenem.

Ha a földön elvesztem szerelmem tárgyait,
Maradjon meg mellettem szerelmed és a hit,
Csak azt el ne veszítsem; mi Benned ó Úristen
Remélni megtanít.

Szereplésünknek óriási visszhangja támadt. Az emberek tódultak a lokálba,
a boldog Léderer alig győzte elhelyezni őket, s az újságok alig győzték közöl
ni a támadó cikkeket a "Dőzsölő polgári réteg kiszolgálója, a zsoltáros Mezey"
ellen.
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Én nyugodt voltam, mert embernemesítő varázslatunk minden este sike
rült s mert - a Csodának, mikor végül egyedül hagytam a lokálban - már
nemcsak cipője, de aranyórája is volt.

Tudtam: helyes úton járok.
-Pedig akkor már a szakma és felettes hatóságaink. mint tévútra került fe

kete bárányt tartottak számon, és rajtam kívül senkit sem lepett meg, hogy
pár hónap múlva - a színházak államosításakor - tábornoki rangomtól meg
fosztva, mint egyszerű közlegényt osztottak be a Fővárosi Operett Színházhoz.

Ez valami szörnyű félreértés - gondolkoztam lázasan -, hiszen nekem most
már a Nemzeti Színházban volna a helyem! Új vezetőink és feletteseink bizo
nyára nem ismernek, nem tudják, mit tudok! Hát majd bemutatom nekik! S
meghívtam Major Tamást - akiről tudtam, soha nem látott addig színpadon
- s meghívtam a színhází főosztály felelős vezetőjét: Pécsre, mert oda ké
szültem, hogy mint vendég eljátsszam nekik Tolsztoj Karenina Annáját. A mi
nísztéríumí vezető művelt okossággal biztatott; Céline-t idézte; "A zseninek
akkor van igaza, ha be is tudja bizonyítani az igazát"! Akkor semmi baj se
lehet - gondoltam -, s hónom alatt az akkor már általam teljesen átdolgozott
Kareninávail már lenn is voltam Pécsett.

Életmentő vendégszereplésemet azzal kezdtem, hogy betörtem a délutáni ál
mát alvó igazgató Irodajába - aki bár tehetséges, igazán jó színhází szakem
ber volt s nekem régi barátom, de a bort kicsit jobban szerette a művészetnél

is -, s lázasan magyarázni kezdtem neki, hogyan is képzelern el az igazi Ka
renínát:

- Idefigyelj ! .Elsősorban teljesen átjavítottam ezt a szörnyű szöveget, csap
nivaló fordítás, mondhatatlan.

- Köszönöm - nézett rám álmos, véreres szemekkel -, tudniillik én for
dítottam.

Hát igen, a nagy kapkodásban elfelejtettem megnézni az első oldalon a for
dító nevét. Nem csoda hát, hogy irántam való lelkesedése e perctől kezdve erő

sen lelohadt. Kedvetfensége íngerültséggé fokozódott lassan, mert én - szoká
somhoz híven - a díszlettervezéstől a rendezésig mindenbe folyton belebeszél
tem,s éjjel-nappal telefonon és személyesen örökösen zaklattam aKarenina
problémáival még a próbák megkezdése előtt.

Úgy, hogy míkor egy napon a város hivatalos feIsőbb szervei őt vonták fe
lelösségre miattam, aki "klerikális reakciós lázítást" folytattamegy élmunkás
rendezvényen, türelme elfogyott és végzett velem: azonnali hatállyal kitiltott a
színházból, sőt Pécs városából is, s a minisztéríumnak megrette jelentését.

Betegen a megalázástól. segítséget remélve kopogtattam Céline-t idéző mi
nísztéríumí barátom ajtaján.

Hideg szemekkel nézett rám:
- Szóval maga ellenség! - lökte elém bűnöm bizonyítékát, a csodálatos

Babits-hitvallást.
Képtelen voltam védekezni. Szó nélkül csuktam be csendesen magam rnö

götb az ajtót.

Babits: Örökkék ég a felhők mögött
(1950-es profán pécsi húzásom szerint)

"A hit az élet e·reJe:az ember, ha egyszer él, akkor valamiben hisz ... Ha
nem hinné, hog.y valamiért élnie kell, akkor nem élne." ... Ezek a szavak, Tolsz
toJ szavai Járnak az eszemben s vizsgálom, mit hiszek? Öh örökkék ég, minden
felhők mögött: kiirthatatlan optimizmus!

Hiszek abban, hogy élni érdemes. Talán nincsen célia és értelme, mert "cél
és értelem" emberi fogalmak: a világnak nincs ráJuk szüksége. A világ több,
mint minden emberi; hiszek a világban, mert eszem el nem éri.
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S megls hiszek az észben, hogy ameddig ér, hűséges szolgája annak a Va
laminek, amit el nem ér... Épitse életünket.

Én hiszek a testvériségben. Nemzet ne a nemzet ellen harcoljon: hanem az
ellen, ami minden nemzet nagy veszélye: az elnyomás és a rombolás szelleme
ellen! Micsoda leckét kaptunk ebből éppen mi, magyarok! És micsoda hiba:
másnak tenni, amit magunknak nem kívánunk - holott már azzal, hogy más
nak megtettük, ajtót nyitottunk neki, hogy velünk is megtörténhessék.

Én hiszek az igazságban! Hiszek a nemzeteken felülálló egész világnak szó
ló Igazságban, mely túl van a politikán, életünk helyi és pillanatnyi szükség
letein.

Hiszek a művészetben, mely kinyitja 'elénk a világot, mely kiröpít a pont
ból és pillanatból és a kozmosz polgárává avat. Hiszem, hogy érdemes ...

Hiszek a lélekben, mely szereti a világot; annyira szereti, hogy újracsinálja,
annyira szereti, hogy meg sem elégszik vele. Hiszek az alkotásban, mely a lé
lek nyelve; nem mindenkié, csak a magasabb lelkeké; mint a nyelv sem min
den állaté. Hiszek a munkában.

Ami szép, az nehéz; az anyag ellenáll, s az én 'lelkem csüggedései és indu
latai. .. Hiszem, hogy ez a nehézség is hozzátartozik a szépséghez, mint a harc
és szenvedés a világhoz. Hiszek a harcban, mely szüli a vágyat a békére.

S hiszek a békében. Hiszek a harmóniában, melyre vágya lélek, a szép
ségben, melyért kiáltoz az anyag, a szeretetben, melyért epednek a népek. Hi
szek a nehézben, hogy nem lehetetlen! Ha nem hinnék benne, magam tenném
lehetetlenné. Oly bűn, melyre nincsen föloldozás. Csak a hit teheti lehetségessé.

Ember vagyok, s hiszek az emberben. Nem is az emberben. Az ember vakon
botorkál; de a világ nyitja és súgja útjait. Az ember primitív lény, de Q,Z állat
még primitivebb. Nem állatot kívánok, nem is embert! Többet!

S ha néha elfáradok, s az állatot és anyagot irigylem: ez nem hitem meg
törése, csak erőmé, mely nem semmi, de nem minden... Derék erő, s majd
megnyugszik egyszer, de nem fogy el. Hiszem... Nyugodt kinccsé lesz és örök
haszonná.

Az életmentő kísérlet, hogy tábornoki rangomat visszaszerezzem, tökéletes ku
darcba fulladt, s mint vesztett csatából menekült Don Quijote, remegő lábbal,
sovány-sápadtan érkeztem meg Pécsről egy áprilisi hajnalen Budakeszire, Isten
küldte vályogváram elé. Zsebemben elkótyavetyélt rózsadombi lakásom árának
maradékával, karomon társammal, "dr. Mezei' Zsigával" - a leghűségesebb
cicával - kopogtattam utolsó menedékem rozzant kapuján.

Zsófi kutyám boldog csaholása, s 13 éve mínden bajban kitartó Erzsim tör
hetetlen jókedve fogadott.

S mikor az egyetlen lakható, kályha nélküli, dermesztően hideg kerti sze
bában, régi nagy ágyamban - liajómban - lassan elnyugodtam, kezdett meg
világosodni bennem: milyen fényességes nagy Csoda is történt velem, - nem is
olyan régen, a bajok kezdetén, - ... azon az esős délutánon, míkor a Gábor
Aron utca sarkán lekéstem az 5-ös autóbuszt ...

A "vélet1eneket" irányító Legnagyobb Jóságnak sírva köszöntem meg, hogy
hazavezetett. Hányatott életű öreg Zsiga cícám hátamhoz bújva, a paplan alatt
dorombolni kezdett ...

Másnap reggel az Operett Színház behívójának engedelmeskedve, elfoglaltam
helyemet a közlegényi sorban.

Az első szovjet operett, a "Szabad szél" egyik kis szerepét osztották rám.
A meg nem született Kareninával szívem alatt, a kétségbeeséstől betegen, he
tekig csak vonszoltam magam a próbákon, végül ágynak estem és egy bocsá
natkérő levél kíséretében visszaküldtem a szerepet a házi főpróbáke1őtti napon.
Azonnali hatállyal felbontották szerződésemet, az egész komoly következmények
től csak igazgatóm, Gáspár Margit közbenjárása mentett meg.
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A Valaki, aki sorsunkat "felülről igazítja kimondhatatlan ujjal" - nem volt .
ilyen elnéző. Ú hányféle aljamunkára kényszerített az elkövetkező esztendőkben,

míg a Tőle kapott kis házból igazi otthon, s a hiú, gőgös színészből igazi em
ber lett.

A Iegelső munkahelyem volt talán a legmegalázóbb.
"Szabotázsom" után minden pesti és vidéki színház kapuja bezáruilt előt

tem. Egy maradt csak nyitva: a városligeti vurstlibana Liliputi Színházé, Szó
szerint állandóan nyitott kapujában Arany Manó, a rekedt ligeti kikiáltó, így
csalogatta a közönséget színrelépésemkor:

- Nem kell ide kommentár, nem kell ide semmi, illyen tapssal fogadja a
közönség az ő kedvencét, a világhírű Mezey Máriát!

S a jövő-menő katonák, sivalkodó gyerekek, unott ligeti lézengők elé napon
ta nyolc-tízszer, vasárnap tizenöt-hússzor léptem ki a nonstop műsorban, amit
ott az Országos Cirkuszvállalat rendezett, "világhíremhez" illlően természetesen
franciás-pikáns kuplét énekeltem.

Milyen gyorsan és stílusosan bünteti a Legnagyobb Nevelő azt, akit szeret!
Iszonyú .volt az a hat hét. A Vurstli rikácsoló lármája, mínt kárörvendő,

gúnyos röhögés visszhangzott fülemben, még a csílűagos-csöndes budakeszi éj
szakában is, ahol hajnalig Ültem "előadás" után az ablakban, lázas szívemet
borogatva az erdők tiszta leheletével.

Ebben a zajos pokolban keresett fel az akkor alakult Vidám Színpad igaz
gatója, s a Révai utcai kabaré éves szerződése valóságos megváltásnak tűnt.

Most megállok és lelépek a színpadról.
Amiről soha, senkinek nem beszéltem, ami lényegében megfogalmazhatatlan:

életem legfontosabb találkozásáról meg kell kísérelnem az utolsó pillanatban
itt, a Vigilia lapjain dadogva bizonyságot tenni.
Azon 1;1 zaklatott nyáron történt.
Remete keresztény vagyok - ritkán megyek templomba. Azon a nyár végi

forró napon is csak hosszas unszolásra szántam rá magam, hogy nagybeteg ba
rátnőm mellé - akinek én adtam kezébe aBibliát - felszálljak a budakeszi
megállőn a zsúfolt autóbuszra, zötyögve érkeztünk meg Alcsútra, az egyhetes
evangélikus hitmélyítö konferenciára. Idegenül, feszengve s kritikával hallgattam
ott két napig a beszédeket, bizonyságtételeket, közös imákat és énekléseket az
élő Krisztusról, megváltásról. újjászületésről, megtérésről. Krisztus követéséről.

Túlzás ez -én megtaláltam az Istent -, otthon vár rám.
Száraz-kemény menekülési vágy fogott el. Bejelentettem, hogy másnap dél

előtt elutazom.
Vacsora után egy mosolygós, bajszos, sánta, foltos-bakancsú vidéki evan

gelizátorral beszélgetni kezdtünk. Egyetlen mondatára emlékszem:
- Bizony, kedves Mária, eljön az idő, amikor a most oly igen siratott szí

nészetet kárnak és tehernek fogja ítélni, s taIlán egyszer azt is megérti, hogy
fényes, tapsos Bizonyságtétellel bejárni a világot, vagy egyetlen elhagyott, szo
morú embert megvígasztalní, az Isten előtt egyenlő értékű.

Évek múlva, kifuUadt szép futásaim idején, majd ide mennyországí cellámba
bezárva, s az elfutó, tétlen éveket már nem is számlálva, sokszor jár eszem
ben ...

Akkor udvariasan mosolyogtam, SI nem válaszoltam.
Másnap indulás előtt mégis lekuporodtam a fűre egy bokor árnyékába hú

zódva, az ő kis csoportjához. Nem tudom meddig, miről beszélt. Egyetlen mon
dat, egy sablon-hasonlat mint éles kés vágott szíven:
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- Hány méltatlan embert eresztettél már be az életedbe. Az ajtód mögött
szerényen várakozó, megfáradt, tőled megfáradt Krisztust mikor akarod végre
behívni?! , ..

A bokor elviselhetetlenül fénylett... Arcomra borultam és sírtam... sír
tam. .. S a boldogság, amit egész életemben hiába kerestem, szétáradt bennem.

Azóta nem vagyok egyedül.
Minden jó szándékú emberi arcból, az állatok szeméből, virágból, csillagból,

csírából, az egész teremtett gyönyörű, megkínzott világból Ö néz vissza rám.
Bizonyosan Ö pillantott, - alig pár hónappal később a fénylő gégetükör

mellől rám, - annak az orvosnak ötezeresztendős bölcsességű, jóságosan okos
fekete szemével. aki egy szakorvos, két tanársegéd, egy kórházi főorvos s egy
egyetemi tanár külön-külön, de egy napon elhangzott s egybehangzó diagnózi
sát megcáfolva. kiparancsolt a gégetuberkolotikusok szobájából, mielőtt az első

"gyógyító" injekciót megkaptam volna.
S mikor tíz nap múűva minden gyógyszer nélkül, egyhónapos teljes re

kedtségem után végre megszólaltam, neki meséltem el egyedül, hogy elnémul
tan s az öt orvostól biztos szfnészí halálra szántan, Máriaremetén a Krisztus
oltár előtt átadtam életem eszközül Neki.

Azóta az egyik orvos disszidált, három meghalt, a professzor öngyilkos lett.
Dr. Nákó András teljes tudással, teljes lélekkel odafigyelő Gyógyító ma is. A
Csodatevő eszköze.

Most visszalépek a színpadra.
A Vidám Színpadra, ahol szó sz.erint megváltottan. hálásan és boldogan kezd

tem nevettetni és nevetni.
Nevettem még azon is, hogy egy napon sikertelen életű kolleganőm - tár

sadalmi munkaként - kinevezett "WC-felelősnek". Meg kellett értenem sze
gényt, hiszen én játszottam ugyanezen a színpadon a Vígszínház Kamaraszín.,.
házában 1939-től kezdve - a parádés főszerepek sorát lOO-200-300-as széríákban,
Utoljára 1946-ban százszor a ílegkedvesebbet, Szomory : "Takáts Alice"-át.

1951-52-ben' a habkönnyű kabaréfígurákat formálgattam ugyanolyan szíve
sen, sőt lelkesen. Csak a második évben fáradtam bele, hogy erőművész létem
re tollkönnyű súlyokat emelgessek. Széltam hát az akkor szintén mellőzött, szo
morú és nélkülöző Tamási Aronnak s kértem álmodjon már nekem valami, az
igazi kabaréhoz és hozzám méltó műsorszámot. Ö összeült Lajtha László Kossuth
díjas népdalgyűjtő zeneszerzőnkkel s akkor született meg az én szép leányom,
a sokat emlegetett "Bujdosó lány".

Új műfaj volt. Dramatizált, scenirozott székely népdalcsokor Lajtha László
feldolgozásában. Történelmi háttere az -ún. "madéfalvi veszedelem". A dalokat
összekötő kis drámai történetet Tamási Aron szedte krónikás .énekként, gyönyö
rű versekbe.

A kabaré idegen testnek érezte a számot, csak az én erőszakosságomnak SI

a szerzők tekintélyének engedett, mikor sok-Sok hercehurca, szó szerinti huza
vona után (a versek felét még a bemutató, előtt kihúzta a Tanács színhází osz
tályának vezetője) végre bemutatta. De egy fillért sem áldozott rá. A díszlet
jelzést: egy kis fenyőfát s egy kopjafát Bródy Vera barátnőm a Bábszínházban /
készítette el, s ketten a vállunkon hoztuk a Sztalin úton végig.

Mikor a premieren Alfonzó után kopott csizmámban, egy erdélyi rokontól köl
csönzött székely ruhámban, lenőtt fekete hajamból koszorút fonva, vállamon
szőttesbe csavart batyummal végre színre léptem, úgy éreztem, mintha Karinthy:
"Cirkusz"-ának hegedűjén a szédítő magasban kezdenék halkan játszani ...
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Úgy szerétném megismételni most Önöknek, de nagyon nehéz. Hiszen a tizen
nyolc éves Bujdosó lány születésekor már 44 éves voltam, s most 196B-at írunk:
Próbálják elfelejteni hazug hajamat, megfáradt arcomat, hátha sikerül mögöt
tük megpillantanlök a "leánkát", aki elszakadva mátkájától s a többi bujdosó
tól, akik 1794-ben Mária Terézia gyilkos ágyúi elől a székely hegyekbe mene
kültek - most a vész múltán, nehéz batyujával egyedül, hazafelé vándorol, s
egy fenyőerdőben, egy régi kopjafás sír mellett, egy kevés időre leül pihenni
és emlékezni.

BUJDOSÓ LANY

Mint megállnak futó vizek és suhanva szálló madarak
Egy néhány percre állj meg te is ó szives emlékezet.
Szállj meg velem e régmúltak halmánál pihegni
S együtt dobogván bujdosó szívemmel, mely ime hazatér,
t-a belé óh emlékezet a maradó időbe

Hogy mily nagy vész találta ismét a népet egy téli hajnalan
Midőn éltünk vala ezerhétszáz után a hatvannegyedik esztendőben.

Oh emlékezet vésd a szünetle.n folyó időbe

Ami csak történt ama nap hajnalán.
Váratlan halálát gyermeknek s jeles fiaknak
S futását a megrettent csiki népnek
Minek árjában magam is éjjel és nappal
Nyugodalom nélkül menekedém nem is pihenhetvén
élsak jegyes mátkám búsongó szárnyán ki vala Kászoni Pál.

MIKOR CSI1~BOL ELINDULTAM (Dal)

Mikor Csikból elindultam jaj
Szinem se vót, úgy búsultam jaj
'Kezem fejemre kapcsótam
Szegény Csikot úgy sirattam jaj.

Mikor a falu végére kiérkeztünk jaj,
Nagy szomorán visszanéztünk jaj
Láttuk sok kémény füstölését
Felfelé lengedezését jaj.

Mikor Sepsziszentgyörgyre megérkeztünk jaj
Egy fogadóba mind bémentünk jaj
Elévettük a tarisnyát
Azt a csiki tarka-barkát jaj.
De én meg enni se tudtam
Szegény Csikot úgy sirattam jaj.

Óh mátkás jegyesem Kászoni Pál
Be nagy vigasz valál te a bujdosásba nekem
De rettegvén szivem jobban szivednél
Hogy bujdosott helyünkön keresők megfognak
Hányszor mondám könyörögve neked
Hogy menj rejtő hegyekbe
S jaj, te el is mentél Kászoni Pál!

ELMENT AZ J;;N ROzSAM (Dal)

F1lment az én rózsám elhagya engemet
Elvitte magával minden jókedvemet
Gyere vissza rózsám, ne hagyj el engemet
Ne vidd el magaddal minden jókedvemet
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Csináltatok néked búból köpönyeget
Meges béleltetem sóhajtásaimval
Megsinóroztatom hosszú utaimval
lIIJeges bongoztatom sűrű könyveimmel

Hallod énekemet? Űrözd rejtekedet mátkám, jegyesem
S akivel küldötted a jó hírt: köszönöm szárnyas hírhozódat
Megbízott szíves madaradot,
Kiről meghallod mosi énekemet

EGY GYENGE KUs l,\IADAR (Dal)

Egy gyenge kiis madár hozzám kezde járni
Virágos kertembe, virágos kertembe fészket kezde rakni
Azt a sok irigyim észbe kezdék fogni
Madárka a fészkét abba kezdé hagyni

Csiripló madárka bánatim hordója
Pendítsd meg nyelvedet, pendítsd meg nyelvedet gyönyörű n6tára
Hadd sűrű bánatim felpanaszolását
Dulold. el lelkemnek az felvidu.lását ...

Óh földnek virágai, óh egeknek harmatjai
Timegadátok lelkemnek vigalmát
S vigasztalást adtatok szememnek
Mely látja kedvesét ahogy megy-mendegél s örvendezve hazatér ..•

PARASZT NOTA (Dal)

Feljött már az esthajnali csillag
Az én rózsám hazafelé ballag
Erejszen ki édesanyám őhozzája

Gyenge a szívem majd meghasad. utána.

Jaj de szépen ragyognak a csillagok
Sötét van s én mégis az utcán járok
Takarj el este, hej! fekete takaróval
Meg ne lássanak a babám karjában ...

Megyek én is uram, kedvesem, Kászoni Pál ...
(sötét)

*
A "Bujdosó lány" összesen kilencszer léphetett az őt meghökkent áhítattal

és lelkes szeretettel fogadó kabarékőzönség elé. Feljelentették, mint Irredenta
soviniszta lázítást. Mi, a szülők: Lajtha, Tamási Aron és én, kétsébeesetten véd
tük. Be is mutattuk egy éjszakán a kiküldött vizsgálóbizottság előtt, kik az üres
nézőtéren végighallgatták. és halálra ítélték. A bizottság egyik tagja, egy kiváló
költő,. titokban megszorította a kezem. A szeme könnyes volt.

Tamási Aron a következő tavaszon Kossuth díjat kapott. Nem, nem a "Buj
dosó lány"-ért ...

Én felbontottam a szerződésem, mostmár tudatosan vállalva sorsomat, mely
egyre inkább kezdett hasonlítani az övéhez.

Hadd mondjam el, hogy 1959-ben budapesti önálló estemen a Bujdosó lány
feltámadt, s óriási sikert hozott az akkor még élő és örülő Lajthának, Tamási
nak és természetesen nekem.
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Hat esztendő múlva - vigasztalásomra - két jóbarátom filmre rögzítette,
s a televízió suta környezetben sajnos le is adta. Szánalmas volt. Az objektív
előtt nincsenek csodák!

A feltámadt "Bujdosó lány" a "Pacsirtá"-val összebújva szekrényern mélyén
alszik s ő is, arról álmodik, hogy az Igazságból. sziüetettek, alkotások vagy em
berek előbb-utóbb győznek!

Ezt az általános érvényű tételt - amiben feltétlenül hiszek! - kívánom
bizonyítani ezzel a mai estével és az egész életemmel.

Amit akkor, hadd mesélljek tovább. A kabarét otthagytam, és folytattam
magános utamat. Csalódásaim, megalázásaírn, kudarcba fulladt álmaim nehéz
batyuja, egyre jobban nyomták vállamat.

Az Országos Cirkuszvállalat lett újra kenyéradó gazdám. Rozzant autóbu
szokon, derék, jószívű artistakkal járni kezdtem az országot, s a kisvárosi kul
túrházak vagy vendéglők megteltek, ha kiírták nevemet. Zsonglőrök és bűvész

mutatványok közt kuplékat énekeltem, de beloptam egy-egy verset is mindig
vigasztalásul.

Egyre fáradtabban cipeltem hajnalonként kis kofferomat haza a budakeszi
sárban ... A céltalan és haszontalan munka tudata kínozott.

Míg egy nyáréjszakai vihar, ami a tapolcai vendéglő teraszán kioltotta a
villanyt, el nem fújta reményt vesztett fáradtságomat.

Az történt, hogy a sötétségben a moccanni nem akaró közönségnek egy zseb
lámp;i-fényénél előbb verseket mondtarn, majd hogy el nem engedtek, egy szál
hegedű kíséretével öreg magyarnótákat énekeltem nekik hajnalig:

Mi.ndenkinek komendálom.
Ellopták szívemet.
Tulajdonképpen.

A ponyváról lecsorgó eső egész éjjel áztatta hátamat, de nem tüdőgyulla

dást, ihletet kaptam. Azon az estén született meg bennem az új életmenő álom:
a modern Déryné-álom: verssel, dallal, muzsíkával, s átfogó tanítómondaníva
lóval, saját társulattal járni az országot.

Az álom igazságát bizonyította, hogy tudtam, ha sikerül megvalósítanom.
nemcsak a saját életemnek adok értelmet, de megmentem velle a zongora-csodát
is, aki éppen abban az időben szabadult ki a két és fél évig tartó szó szerinti
kőtörésből, Most, hogy enni adjon családjának, sovány-sápadtan megint csak
kocsmák és eszpresszök füstjében fuldokolt a reménytelenségtől.

A zsenimentés szándéka megszázszorozta harci kedvemet: Nem adnak alá
pódiumot? Hát majd én építek! neki! Ha egyszer ott megszólalhat, nem né
míthatja el többet sem a közöny, sem az irigység. Mint véres kardot hordtam
körbe nevét, - a II. Liszt Ferencét. Betörtem minden hivatalba, mínden fe
lettes. fórumhoz, akik az ügynek segíteni tudhattak; szervezkedtem, írtam, tár
gyaltam, próbáltam, s valóban, alig egy hónap múlva, mint a Népművelési Mi
nisztérium míntabrigádja: ötven kötéssel zsebünkben, elindultunk diadalkörútunkra.

Tanulj tőlünk Boldogságot! volt a műsor címe. A társulat - hat állástalan
művész - József Attila verscsokrot mondott, sok év után elsőként Karinthyt
játszott, operaáríákat, népdalokat énekelt, a Csoda nagyzenekari műveket, köz
tük: Liszt: Les Prelúdes-jét zengette egy szál zongorán, s a keret mondaníva
lója - az én mondanívalóm ennyi volt: a boldogság semmi más, mint a má
sokért végzett önzetlen munka öröme.

Óriási sikerű egyetlenegy fellépésünk volt. Elbuktunk. Egyetlen ember, egy
időközben díssztdált zeneiskolai igazgató sértett bosszúvágya volt a buktatónk.
Sajnos, akkoriban elég voít ennyi, hogy tiszta szándékú álmok, mint az én mo
dern Déryné-álmom, szétfoszoljon.

(Zene Liszt: Transzcendens f-moll-etűd)

(Folytatjuk)
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