
Mezei Mária:
Va Ilomástö redékek

Egy képeslap színíkrítikájában olvastam néhány
hónapja, hogya színész akkor végzi munkáját a
legtökéletesebben, ha mindenben megfogadja a
rendező utasításait, s a színpadra vagy a filmre vitt
figurát az írói szándék és a rendezői elképzelés har
monikus ötvözése révén formálja meg. Az átlago
san jó - interpretáló - szinésznek ezt kell tennie, így
lesz korrekt a játék, huszonötször, ötvenszer, száz
szor előadható a darab. De vannak előadók, akik
képtelenek megelégedni pusztán a szerep eljátszá
sával, ők estéről estére, felvételről felvételre meg
szűlik , újrateremtik, a nyílt színen vagy a kamerák
előtt kínban-gyönyőrben megélik a figurát. Az
ilyen - úgynevezett alkotó - színésszel (Tímár Jó
zseffel, Latínovits Zoltánnal, Somlay Artúrral.
Gábor Miklóssal) nyilván nehezebb együtt dolgoz
nia a rendezőnek ; a közönség viszont az ő alakítá
suktól kapja azt a többletet, ami a színjátszást mű
vészette nemesíti. Mert a mű üzenetéhez a magukét
is hozzáteszik: ernberi-művészi hitelükkel mintegy
megemelik a darab mondanivalóját.

Természetesen a saját koncepciójukat rendre ki
alakító s ahhoz körömszakadtig ragaszkodó színé
szek pályája korántsem olyan sima, mint kollégái
ké. Összeférhetetlennek, izgágának, provokatőr

nek tartják őket, holott nem akarnak mást, csak
dolgozni: egyéniségüket, végső soron eszméiket is
belevinni a vállalt szerepbe. Súrlódások, frontális
összeütközések kísérik pályafutásukat, s a sok ér
tetlenség - gyakran saját makacsságukkal együtt
- személyes sorsukat is zsákutcába térítheti.

Mezei Mária azok közé a nagy tehetségek közé
'tartozott s tartozik, akiknek nem adatott meg,
hogy életművüket a színpadon teljesítsék ki. En
nek oka kettős. Egyrészt az, hogy szellemi-érzelmi
motivációinak, egyetemes emberi kötelmeinek 
mondjuk ki: hitének - művészi kifejezését nem to
lerálta a kor, amelyben élt s alkotni próbált. Más
részt többszöri súlyos és huzamos betegsége is
megakadályozta abban, hogy eljátssza - vagy elég
szer játssza - mindazokat a szerepeket, amelyeket
Sophokléstől Lorcáig, Shakespeare-től Jean Ge
net-ig - mintha neki álmodtak volna meg ...

Írni kezdett. Írni már 1941-ben, amikor először

letette névjegyét, újraálmodta gyermekkorát; az
tán '45-ben, amikor a Tátrából hazatérve papírra
vetette - papírra kellett vetnie, hogy tovább adhas
sa -, amit a hegyekből hozott: a boldogság, teljes
ség, űdvösség ígéretét. Magának, másoknak. Egy
percig sem akarta megtartani. tudta, hogy ehhez
nincsen joga ; hirdetni kezdte közvetlenül és áttéte
lesen. A pasaréti református templomban, egy 10-

kálban, ahol zsoltárokat énekelt, a Bujdosó lány és
az Izgága Jézusok előadásán, Alexandra del Lago
szerepében. És nyilatkozatokban, levelekben, val
lomásokban - többek közt a Vigilia hasábjain.

S legutóbb könyvben is, amely Vallomástöredé
kek címmel jelent meg az elmúlt télen. A három és
félszáz oldalas kötetben a töredékek szerves egész
szé állnak össze: kibontakozik előttünk a szerző

élete, színészi pályakezdése, sikereinek és kudar
cainak története, megismerjük emberi és művészi

hitvallását, ami nála szorosabban egybefonódik,
mint művésztársainál általában. A könyv olvasása
közben rá kell jönnünk, mennyi mindenben újított
Mezei Mária. Elsőként vállalt egyszemélyes elő

adóesteket. de - vesztére - olyan időkben, az ötve
nes évek elején, amikor minden egyéni kezdeményt
közösségeIlenesnek, exhibicionizmusnak bélyegez
tek. Ráadásul a Bujdosó lányt, Lajtha László és
Tamási Áron összeállítását irredenta-soviniszta lá
zitásnak minősítették; akkor mindössze kilencszer
kerülhetett pódiumra. De újított Mezei Mária ab
ban is, hogy műsorai nem kizárólag dalokból vagy
versekből álltak; keverte, pontosabban művészi

technikával és felelősséggel ötvözte a műfajokat - s
így is kerek egészet produkált. Neki sikerült. Isteni
adottság, hogy ugyanolyan színvonaion tudott
sanzont és népdalt énekelni, Babitsot szavalni és
Anouílh-t játszani. Nem élt vissza ezzel az adott
sággal, pedig oly nagy a veszélye...

A Vallomástöredékek felfelé ívelésének csúcs
pontja az Izgága Jézusok című fejezet, amelyet a
szerző Latinovits Zoltán emlékének ajánl. Ezt a
részt sem ő írta teljes egészében, inkább a fejezet
szerkesztőjének nevezhetnénk. Az emlékezést Ró
nay Györgynek a Vigiliában megjelent nekrológja
vezeti be, ezt követi a szerző-szerkesztő magyará
zataival és barátját idéző szavaival a két "izgága
Jézus", Mezei Mária és Latinovits Zoltán levélvál
tása. Mennyi mindent megtudunk ezen a rövid ti
zenhárom oldalon a két szinész gyötrődéseiről és
reményeiről, tisztességéről és hivatásszeretetéről,

hitéről és tenniakarásáról. Két színész, két író szí
nész. Nem tudom, örüljünk-e annak, hogy pályá
juk zenitjén mindkettőjüknek tollat kellett ragad
nia, hogyelmondhassák a világról azt, amit a szin
padon nem mondhattak el. .. Latinovits Zoltán
nak az Izgága Jézusok előadóesthez írt bevezetője

az "ezerágú, ezertövü, csodás, égből-jött, földre
pottyant, síró-nevető" gyerekem ber, a poéta-életet
élő ember küszködéséről szól ebben a véges jelen
valóságban - amíg a végtelenből a halhatatlanság
ba jut. És róluk szól, róluk is szól: a Vallomástöre
dékek és a Ködszurkáló iróiról. A fejezetet Márai
Sándor Halotti beszéde, Tamási Áron Márainak
írt felelete és Fáy Ferenc Latinovits-verse zárja.

A könyvet a Református Zsinati iroda Sajtoosz
tálva adta ki. el- és felvállalva ezzel Mezei Mária
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magasztos kereső hitét, áldott-átkozott művészéle
tét. Dicséretes munka; szép és szinte példa nélkűli

bizonyítéka annak, hogy az egyházi kiadók hivatá
sa nem csupán a kifejezetten vallási jellegű vagy a
kegyes irodalmi munkák megjelentetése, hanem az
is, hogy képet adjanak az itt és most élő, hivő em
berek, jelen esetben egy szinésznő sorsáról, álmai
ról.

"Kereszthordozóból keresztté lenni - rettenetes
tananyag olvashatjuk a könyv vége felé. Nem
eltakarodni, nem eltakarittatni, de megmaradni,
de megtartani minél tová bb, ha szeretűnk ... Ha!
Ez a tétel. Iszonyú erőfeszités a hordozónak és a
kcrcsztté lett nek is. Istenem. engedd meg. hogy jól
vizsgázzunk. Engedd kitűznűnk a Célnál-- a jöven
dő embert tárt karokkal váró, napfényben álló Ke-

KÉPZŐMŰVÉSZET

Az ötvenes évek
- Székesfehérvárott
"Az ötvenes évek" - igy leirva és kimondva - foga
lomként él mindenk iben, aki tudatosan átélte ezt a
korszakot. Pontosan tudjuk hát, mit értünk rajta·
az irodalomban, képzőművészetben,épitészetben
vagy a politikában. Pontosan? Az azóta felnőtt

nemzedék nemegyszer meglepődik, ha fogalom
ként emlegetjük ezeket az éveket. Túlontúl keveset
tud róluk. Másrészt, az-atélők emlékezetében is
sok minden más hangsúlyt és értelmet kap a dol
gok egykori rendjében. Úgy hiszellJ, már csak ezért
is érdemes volt megrendezni a székesfehérvári kiál
lítást.

A fehérvári Csók István Képtárban még
1965-ben indult el egy k iállitássorozat, amely a
XX. századi magyar művészet történetét igyeke
zett bemutatni a századfordulótól napjainkig. A
sorozat egy-egy állomásáról annak idején Dévényi
Iván beszámolt a Vigilia olvasóinak. A századfor
dulót, a Nyolcak-at és az aktivistákat, a Gresham
kört, az alfőldi festőket, a két világháború közti
szobrászatot, Derkovitsot és a körőtte dolgozó
szocialista művészeket, aztán az Európai Iskolát,
Szentendrét, majd az 1945--1949 közti korszak mű

v~szet~t bemutató tárlatok után került sor a mos
tanira. amely a legkevésbé illik a sorba. Ez ugyanis
az egyetlen, amelynek rendezésénél a szervezők

nem annyira a művészetre, mint inkább az aktuális
művészetpolitikárafigyeltek. És ez nem véletlen.
Századunk magyar művészetének történetében e
néhány éven kívül nem volt példa arra, hogya hi
vatalos kultúrpolitika ilyen kizárólagos módon ér
vényesült volna, és a kiállitóterrnekben, a folyóira-
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resztet hordozó boldog Csillagot. A csillaggal ékes
boldog Keresztet."

Megmaradni és megtartani : életünk alaptörvé
nye ez. Kemény szabály, de kikerülhetetlen. Mezei
Mária soha nem szegte meg.

B. B. A.

tokban, a köztereken. az épületek falán. a hivata
lokban, az iskolákban és az üzemekben. szinte
mindenütt, ahol a képzőművészet nyilvánosságot
találhat, csak a hivatalosan meghatározott temati
kájú és stílusú képek, szobrok, grafikák szerepel
hettek.

Valójában ez a korszak "az ötvenes évek"
_. nem volt hosszú. Kezdetét az 1949-es szovjet
képzőművészetikiállítás megnyitásán Révai József
beszéde jelezte, míg az 1957-es Tavaszi Tárlat a
Műcsarnokban már egy új korszak nyitányának
tűnt. És mégis, ezek az évek az átélőkben mély
nyomokat hagytak. Sokan elhitték, hogya nyilvá
nosságot egyedül élvező és uraló stilusmodor-te
matika azonos a képzőművészet fogalmával; má
sok viszont egyszerűen rákényszerültek egy pszeu
do-értékrend használatára: arra a voltaképp lehe
tetlen viszonyításra, hogy nézőként (vagy szakem
berként) rossz és kevésbé rossz kőzött voltak kény
telenek kűlönbséget tenni, önmaguk előtt is takar
gatva e választás értelmetlenségét. Mert hiába volt
igaz, hogy Szőnyi István, Fónyi Géza vagy Berény
Róbert sokkal .festőibben" oldott meg egy-egy
penzumot, minttársaik, akik jobban ragaszkodtak
a szabvány-előírásokhoz, ha e .festöibb" megol
dás is messze elmaradt az alkotók korábbi művészi

színvonalától is.
Az igazi értékek ezekben az években többnyire a

műtermek falán pihentek, eltekintve néhány olyan
műtől, amelyet valószínűlegeleve azért engedtek a
kiállítások nyilvánossága elé, hogy aztán annál ke
ményebben elítélhessék őket. E kivételek kőzé tar
toztak Ferenczy Béni munk ái, Somogyi József
Martinász-a, Szőnyi István Fuvaros-a hogya példa
kedvéért néhányat kiemeljünk az egyébként nem
túl hosszú sorból. Ferenczy Béni a l'art pour l'art
példája lett, ugyanúgy, mint Somogyi József, Ezt
az ítéletet reprezentálta a döntés is, amely Somo
gyit a Koreaifiú című jelenték telen kis portréjáért


