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Mezei Mária1 1950-ben költözött Budakeszire. Új otthonához regényes körülmények között 

jutott: „hirtelen besötétedett… szinte egyik napról a másikra szerepek, színház, sőt kenyér 

nélkül maradtam. A hit fénye, hogy a helyes úton járok, kialudt bennem, hiszen választott 

utam alig négy év alatt a semmibe vezetett. Nagyon elfáradtam, s mint életem folyamán 

mindig, ha valami nagy baj ért, a Hegyről álmodtam, ahol fák, virágok, madarak között 

élhetek Valaki mellett, akit szeretek” – emlékezett Isten küldte vályogváram története című 

írásában.2  

A színésznő véletlenül találkozott egy építészmérnökkel, aki felajánlotta, hogy segít 

házat keresni a budai hegyekben, s a kutatás eredménnyel járt. „A bedeszkázott ablakú 

verandán két öreg néni fogadott bennünket, mint a mesében – folytatódik az elbeszélés. – Az 

egyik, az özvegy, fekete bársony szalagot viselt a nyakán, mint egy ősz öreg cica, s vékony 

hangon folyton kacéran kacarászott. A másik, a kislány – lehetett vagy 60 éves – sántított, 

csúnya volt, s rendkívül mély hangon barátságosan dörmögve üdvözölte régi barátjukat, a 

mérnök urat. Én pedig álltam, s a veranda megmaradt csupasz ablakain át néztem a Hegyet – 

a János-hegy karnyújtásnyi közelségű szelíd vonulatát, s az erdőt, ami szinte befolyt az 

ablakon… Istenem… de szép… Ez, ez gyönyörű!... ”3 

S a mese folytatódott, az idős lakók életjáradékért megváltak a háztól, Mezei Máriának 

az otthonra találás pedig hitet és életerőt adott.  

A vadregényes vidék pótolta a jól ismert távoli, nyugat-európai tájakat: Svájcot és a 

Magas-Tátrát, az otthon pedig testi és lelki nyugalmat árasztott, a szülőházat idézte, a boldog 

és gondtalan gyermekkort. S talán még ennél is többet: „Ez a kis kert volt a templom. A 

                                                 
1 „A nevemet i-vel írom. Az y-t a múltban színigazgatók és újságírók ajándékozták. Megszoktam, mint a vörös 

hajam. Ma, mint minden hazugság, zavar” – írta Mezei Mária 1976. márciusban Sándor Ivánnak, a Film, 

Színház, Muzsika szerkesztőjének. A szövegben ezért nevét egységesen Mezeinek írtam, újságcikkek címében, 

idézetekben is. A források szövegét a mai helyesírási szabályokhoz igazítottam. G. T.  
2 Mezei Mária: Vallomástöredékek. Budapest, Református Zsinati Iroda Sajtóosztálya, 1982. 156. 
3 Uo. 160. 
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felkelő nappal szemben feküdni, a füvön hallani az ébredő madarak nyújtózását, a harmattól 

nehéz szirmok halk nyögdécselését s megélni naponta a csodát: hogy alakul át a tegnap földbe 

kapált kudarcok, sértések, megalázások, keserű csalódások trágyája mára szépséggé és jó 

illattá. Egyensúlyt, valódi hitet termett nekem ez a kicsi kert. Testvéreim, az ártatlan állatok, 

mindenkori kutyám, számtalan cicám békességben hengergőztek körülöttem s hálásan rám 

nevettek. Ők már mindnyájan selyemkendőimbe csavarva alusznak, csak én botorkálok a 

csukott ablakok mögött egyetlen elárvult kis cerkófmajom cicámmal, s kilesünk az üressé vált 

templomra. Nem ki a világba, ide vissza a kicsi kertbe vágyom még Uram” – szólt Mezei 

Mária megindító vallomása.4 

 

Az új otthon birtokbavétele 

 

A költözés lázas izgalmát az új, ismeretlen helyzet és az élet következő szakaszát bevezető 

lépéstől való félelem okozza. A be és kicsomagolás azonban számvetésre is késztet. Az iratok, 

a könyvek, a személyes tárgyak rendezése, elajándékozása, selejtezése óhatatlanul szembesít a 

múlttal.  

Mezei Mária – ahogyan Szigethy Gábor szellemesen bemutatja – az 1949-ig kiállított 

igazolványaiban 1912-ben született, az 1948-ban megszerzett Rendőrhatósági működési 

engedélyben azonban már 1914-ben, s ugyanez áll az 1960-ban megszerzett jogosítványában 

is. Csak a Nemzeti Színházban 1965. október 19-én kiállított okmányban olvasható az 

anyakönyvben szereplő dátum: Kecskemét, 1909. október 16. Anyja neve: Igó Mária.5  

                                                 
4 Uo. 158. 
5 Szigethy Gábor: Mezei Márai szerelem. Dokumentumok alapján elképzelt valóság. Budapest, Helikon, 2011. 

23–24. 
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A színésznő élete során sokszor beszélt világra jöttéről és édesanyjáról. Először 1941-

ben megjelent Névjegy című emlékezésében: „Az anyám huszonhat éves volt, amikor 

megszült engem és gyermekágyi lázban meghalt. Apám akkor huszonnyolc. Csak nézett és a 

sors nagy butaságán álmélkodott, hogy íme, úgy látszik a rendes dolgokat, a tiszta és egyszerű 

örömöket az élet nem engedélyezi, szétszakítja, összeszabdalja, megtöri.”6 

Mezei Mária így fogalmazta meg Bujdosó lány címmel írt vallomásában édesapjának, 

Mezei Pálnak traumáját: „»Olyan vagy mint Anyád – fekete kötésben« mondta néha Apám, 

de tulajdonképpen sose beszélt róla. Fényképeit, leveleit ládába szögezve a padláson, soha be 

nem gyógyuló fájdalmú emlékét a szíve legmélyén tartotta bezárva. […] Apám tökéletes 

ember volt: boldogtalansága roppant terhét magában hordozta, nem szórta rá a világra. Nekem 

is csak ennyit adott át belőle, s élete végéig hallgatott Anyámról. Halála után felnyitottam a 

padláson leszögezett ládát. Akkor láttam először szelíd, szomorú arcát. Mosolytalan szeme, 

mint ártatlan áldozaté nézett vissza rám…”7 

A tragikus esemény beárnyékolta Mezei Mária gyermekkorát, a fényképek azonban 

arról tanúskodnak, hogy édesapja és nevelőanyja igyekeztek mindent megadni a kislánynak, s 

alaposan elkényeztették. Iskoláit jelesen végezte, s ha igaz, korán elhatározta, hogy színésznő 

lesz. Ifjúkori naplójában megörökítette Darvas Lili szegedi vendégszereplését. A kamaszlány 

sorai azt bizonyítják, hogy nem csupán rajongott a színésznőért, egyik példaképének is 

tekintette: „1925. IV. 25. szombat [–] Na te jó Isten! Láttam a Darvast. – […] Angyal, isten, 

virág és művész. Úr Isten, micsoda művész, jaj, hát az már fáj, hogy ez milyen tehetség. 

Palágyi, a volt színigazgató, jelenleg a Nemzeti tagja azt mondta, hogy a legnagyobb élő 

tehetség. Hát az valami fönséges. A járása, a mozdulatai, az alakja, a bőre, a haja, az arca, a 

                                                 
6 Mezei Mária: Névjegy (1941). In: M. M.: Vallomástöredékek, i. m. 40. 
7 Mezei Mária beszél – Tasi József kérdezi. Budakeszi, 1983. március 19. Petőfi Irodalmi Múzeum (PIM) 

Médiatár CD 03230 
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keze, a lába a toilettjei, minden-minden külön-külön egy muzsika, és a hangja, hát, hát arra 

nincs szó. Olyan valami kellemes, hogy azt nem lehet kifejezni. Nagyon alt és olyan drága, 

szép puha csengése van. És a játéka milyen természetes! Őrület, az embert megbolondítja. 

Egészen szerelmes vagyok bele. Hát csütörtökön a Délibábot láttam. Na, majd meghaltam. 

[…] Előadás után és általában azóta folyton Darvas mozdulatait csinálom és a hangját 

próbálom utánozni. Imádom. Jaj.”8  

De nemcsak a színészekért rajongott. Amikor Szegeden 1925. április 20-án Szabó 

Dezsőnek autogram-délutánt rendeztek, arra is elment. Ennek a napnak emléke Az elsodort 

falu című dedikált kötet, melyet Mezei Mária élete végéig őrzött. Már idézett ifjúkori 

naplójában kiváló írói készséggel festette le az író alakját, s élvezetes stílusban adta vissza fel 

párbeszédüket: „Rém csúnya, de van benne valami excentrikus, ami érdekessé teszi. Nagy, 

hideg, kék szemei és őszülő, barnás haja van. Sötétkék ruha volt rajta szürke nyakkendővel. 

Szép energikus keze van. Hát én mindezt egy pillanat alatt észrevettem, de közben irtózatos 

zavarba jöttem. Nem mertem odamenni, hanem félre vonultam és Hungária bácsival kezdtem 

társalogni. Hát egyszer csak megszólal: »Na jöjjön ide, ne féljen. Adja csak ide azokat a 

könyveket.« Én elvörösödtem és odaadtam a könyveket. »Na, mondja csak meg szépen, hogy 

hogy hívják, hadd írom ide, legalább azt hiszik, én adtam magának.« Miközben ír, azt 

mondja: »Azt nem írhatom oda, hogy a szép napok emlékéül.«”9 

A kislány ifjúkori hódításait nevezetes fotográfia bizonyítja, mely az alábbi 

képaláírással 1927-ben jelent meg a Színházi Élet augusztus 7-én kiadott számába: „Juhász 

Gyula, a kiváló költő a szegedi strand-szépségverseny két győztesével, Kroó Macával és 

Mezei Macsival”.  

                                                 
8 Szigethy Gábor: Mezei Mária kamasznaplója. Színház, 1981. 8. sz. 32. Szigethy a kiadásban megtartotta az 

eredeti helyesírást, így azon én sem változtattam.  
9 Uo. 
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„Házunkhoz közel lakott Juhász Gyula az édesanyjával. Minden reggel ott futott el az 

ablakunk alatt szakállasan, sápadtan, égő szemekkel. Hajszolt volt és riadt. 

Gyermekkoromban féltem tőle. Ma tudom: költő volt, tehát igazsághordozó, egy igazság 

nélküli világban.” – emlékezett a színésznő 1979-ben a Tiszatájban.10 A Juhász Gyula fotóit 

rendszerező Tasi József irodalomtörténésznek Mezei Mária 1983. március 19-én elmondta, 

hogy a szegedi költő édesapja baráti köréhez tartozott, talán azért vállalta el a zsűri 

elnökségét.11 

Meze Pál abba még beleegyezett, hogy Incze Sándor képes színházi hetilapja közölje 

leánya fényképét, azt azonban minden áron meg akarta akadályozni, hogy színésznő legyen. 

El is követett mindent, hogy az okos, ahogyan ő nevezte, Márika belássa, hogy nincs 

tehetsége. Még Hevesi Sándorhoz, a Nemzeti Színház igazgatójához is elvitte, hogy országos 

hírű szakember hallgassa meg. Hevesi így értékelte az érettségi előtt álló lány szavalatát: „Hát 

igen. Mindenesetre le kell fogyni legalább öt-hat kilót. És jövő ősszel jöjjön fel az 

Akadémiára. Majd meglátjuk.” 

Ez a mondat gyakran visszatér a Mezei Máriáról szóló írásokban. Igazi értelmet 

azonban csak akkor nyert, amikor 1979-ben a Tiszatájban megjelent a színésznő Köszöntő [–] 

köszönet című írása, melyben először vallott az egész életét meghatározó tragikus epizódról: 

„mikor apám tilalmát kijátszó, szédült szerelmem kábulatából s felelőtlen ostobaságomból 

föleszmélve, a rettegve fölkeresett orvostól megtudtam, hogy Chopin és Schumann kis sovány 

álmodója, lelkiismeretlen, 22 éves joghallgató szerelmem, Tibor könnyelműségének 

ajándékaként öthónapos terhes vagyok. […] Három hetem volt a döntésig és az érettségi 

                                                 
10 Mezei Mária: Köszöntő [–] köszönet. Tiszatáj, 1979. 10. sz. 36. 
11 Vö.: „Fekete album szürke erdejében”. Juhász Gyula összes fényképe. (Ikonográfia). Összeállította Macht 

Ilona és Tasi József. Budapest, Magyar Irodalmi Múzeum, 1988. (Fotótéka, 5) 138.  
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vizsgáig.”12 Ekkor hangzott el Hevesi Sándor szájából a sokszor idézett mondat, de Mezei 

Mária mégsem lehetett felhőtlenül boldog. „Szép, büszke apám boldogan hajlongott, de 

hazafelé a vonaton értetlenül szidott, miért nem örülök, hiszen régi nagy vágyam, úgy látszik, 

mégis teljesül…”– idézte fel fájdalmasan a kitörölhetetlen vonatutat.13 

Az érettségi jelesen sikerült, Mezei Mária pedig titokban Budapestre utazott, ahol az 

életveszélyes műtéttel elvetette a magzatot. Édesapja azonban mindent megtudott: „Meglátott 

valaki Tiborral a pesti vonaton, mindent el kellett mondanom apádnak” – mentegetőzött 

Margit, a kislány bizalmasa. – „Követeli: azonnal menj feleségül Tiborhoz, s ősszel iratkozz 

be a bölcsészetire. Nem akar többet látni.”14 

S úgy lett minden, ahogy az apa akarta. Mezei Mária 1928-ban feleségül ment 

Paulovits Tiborhoz, és beiratkozott a szegedi egyetem bölcsészeti fakultására, magyar, francia 

és filozófia szakra. „Hónapos szobába költöztünk, házasságosdit műveltünk, ami tanulásból, 

olvasásból, muzsikálásból és kártyázásból állt” – jegyezte fel a színésznő erről az 

időszakról.15  

Molnár Gál Péter Mezei Mária pályafutásáról írt esszéjében – bizonyára a színésznő 

elmondása nyomán – így foglalta össze az egyetemi közjátékot: „1928-ban ő volt az első női 

hallgató, akit Bartók György felvett a filozófiai fakultásra. A francia professzora Zolnay Béla 

volt, Mészöly Gedeon dékántól vogul nyelvet hallgatott, és csak Horger Antal előadásaira 

nem járt, nem azért, mintha tudott volna az ismert irodalomtörténeti konfliktusról, hanem 

egyszerűen azért, mivel nem szerette és unta Horger doktort. Mezei Mária egyetemi 

hallgatóságának idejére esnek a baloldali szegedi fiatalok szerveződésének kezdő évei. 

                                                 
12 Mezei Mária: Köszöntő [–] köszönet. Tiszatáj, 1979. 10. sz. 36.  
13 Uo. 
14 Uo. 
15 Mezei Mária: Vallomástöredékek, i. m. 58. 
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Nagyszerű tanárok és nagyszerű növendékek járnak ide, de ő kívül reked az egyetem 

mozgásán, nem talál kapcsolatot évfolyamtársaival.”16 

Tasi Józsefnek Mezei Mária azt is megvallotta, hogy bár a francia szakon együtt 

kezdte az egyetemet Radnóti Miklóssal, ő Szegeden nem találkozott a költővel.  

Ez a családi idill csak addig tartott, míg Mezei Mária újra szerelemre lobbant. Közölte 

édesapjával, hogy elválik, Pestre megy és színésznő lesz. Tápai Szabó László, a szegedi 

születésű hírlapíró és egyetemi tanár vitte el Rózsahegyi Kálmánhoz, aki tehetségesnek 

találta, és színészképző magániskolájában vállalta tanítását.  

A Rózsahegyi iskolában eltöltött időről nem sok mindent tudunk. Mezei Mária 

édesapjának 1931. február 3-án írt levelében elmondta, hogy megérkezett a fővárosba, s az 

Andrássy út 12. számú házban lévő iskolához közel, az Andrássy út 35. szám alatt kapott 

szobát. Részletes levelet ígért, mely azonban nem maradt fenn Mezei Pál hagyatékában. A 

következő ismert levelében már azzal dicsekedett, hogy benne van fényképe a Színházi 

Életben, de alig lehet rá ismerni: „Mutattam a Mesternek, azt mondja, nem is voltak kinn nála 

riportért, tehát a szöveget hasból írták hozzá. Neki tetszik a kép, azt mondja, jó a beállítás.”17 

Mezei Mária azt is közölte, hogy a vizsgájukat június elejére tervezi Rózsahegyi: 

„Minden megy szépen, ma is azt mondta a Mester, hogy olyan vizsgát akar velem, hogy 

beszéljen mindenki rólam. Bár adná az Isten.”18 

                                                 
16 Molnár Gál Péter: Mezei Mária In: M. G. P.: Olvasópróba. Színészportrék. Budapest, Szépirodalmi 

Könyvkiadó, 1968. 253. 
17 A cikket egyébként Gál Gyula, a színiakadémia tanára jegyezte, s arra a kérdésre kereste a választ, hogy lehet-

e előre tudni a színinövendékről, hogy valóban színész lesz belőle. S, hogy mi volt az, amiről nem tudott a 

Mester? „Rózsahegyi Kálmán szerint az ő növendékeinek mindegyikéből színész lesz, és hogy melyikből lesz jó 

színész, azt rábízta növendékeire, hogy válasszák ki maguk közül azokat, akikben ők legjobban bíznak. Íme, az 

eredmény: Mezei Mária, Márton Irén, Váry Imre, Ligeti István, Pán Frigyes és Pünkösthy Béla. A Rózsahegyi-

növendékek is kijelentették, hogy ők is tévedhetnek. Reméljük, hogy nem tévedtek.” Színházi Élet, 1931/20. 77–

80. 
18 Mezei Mária levele Mezei Pálnak, [Budapest], [19]31. V. 6. In: Mezei Mária: Levelek apámnak, 1931–1938. 

Szerkesztette, a szöveget gondozta, az előszót és a jegyzeteket írta Szigethy Gábor. Budapest, Helikon Kiadó, 

1998. 10. 
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Ezek a levelek megőrizték a megdöbbentő tényt: Mezei Mária négy hónapon 

keresztül, heti három alkalommal látogatta Rózsahegyi iskoláját, s akkor is mindössze néhány 

óráig tartott a képzés, s máris nyilvános vizsgaelőadásra bocsátották. Sok mindent nem 

lehetett ennyi idő alatt a színészmesterségből elsajátítani.  

A bemutatkozás valóban jól sikerült, s ami még ennél is fontosabb, a színészegyesületi 

vizsgán Mezei Máriát felvették gyakorlatos színésznek, s egy év múlva, megmérettetés nélkül 

csak kérvényeznie kellett a rendes tagságot. A vizsga után három direktor is ajánlatott tett az 

újdonsült színésznőnek. Bár Mezei Mária a szegedi színházzal már megállapodott, mégis úgy 

döntött, hogy Miskolcra szerződik Sebestyén Mihály együttesébe, „drámai primadonnának”. 

A pályakezdő Mezei Mária Miskolcon levetett fővárosi szerepeket kapott, mégis 

tudatosan készült a budapesti kiugrásra. Bizakodóan várta a sikert. A kényelmesebb és 

takarékosabb szegedi pályakezdés helyett olyan direktorhoz szerződött, akinek kitűnő 

fővárosi kapcsolatai voltak. Családjának fenntartásaival nem törődve tette meg ezt az első 

lépést. Olykor regényes terveket szőtt – Tőkés Anna helyére szerződteti a Nemzeti –, de 

inkább keményen dolgozott. Az elsőrendű társulat azonban önmagában semmit sem ért. A 

sztárjelöltnek bizonyítania kellett a színpadon, szerepelnie kellett a sajtóban, meg kellett 

hódítania a kisvárosi publikumot, úrrá kellett lennie az állandó színrelépéssel járó lelki 

terhelésből fakadó nehézségeken. S állnia kellett a szabószámlát. Ez utóbbi volt a 

legnehezebb.  

A legnagyobb nehézséget, paradox módon, éppen az annyira óhajtott népszerűség 

jelentette. A fárasztó és megerőltető próbák, a napi anyagi gondok, a már-már 

megfizethetetlen ruhák készítése alól csak az adott neki néha felmentést, hogy a miskolci 

társulatban Komár Júliának is játszania kell, nehogy elfelejtse a hálátlan közönség. A miskolci 

társulatban nem volt segédszínésznő, sőt a hősnőnek szerződtetett Mezeit operettben is 
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foglalkoztatták. Majdnem minden darabban játszott, a közönségnek alkalma volt megismerni 

és megszeretni. Fokozatosan kapta a nagyobb feladatokat. Amikor pedig Bókay János: 

Meddig fogsz szeretni című darabjában „átütő” sikert aratott – Sebestyén a kor idősödő 

szexepilje, Titkos Ilona elé helyezte Mezei Máriát. Édesapjának így számolt be a 

fejleményekről: „Tegnap este lezajlott a Meddig fogsz szeretni! Nagyon-nagyon boldog 

vagyok, mert bár igen kevesen voltak, nagyon nagy sikerem volt. Nyíltszíni tapsok, 

függönyök. Nagyon boldog vagyok. Végre befutottam. Küldöm a kritikát, amit úgy nézz, 

hogy ilyet még itt Miskolcon az idén egyik tag sem kapott. A direktor odavolt a boldogságtól 

és veri a fejét a falba, hogy miért hozta le Titkost […] Örülj édes Apukám, most már minden 

rendbejött, és mindig jobb lesz. 19 

Mezei Mária állandó pénztelenségét hűen dokumentálják édesapjának küldött levelei. 

De azt is tanúsítják ezek a dokumentumok, hogy képes volt a sanyarú testi, lelki, morális és 

anyagi körülmények között is talpon maradni, s kiállni az első próbát. Ugyanakkor írásaiban 

az elhivatottsággal párosuló türelmetlenség jegyei is ott vibrálnak. A következő évad végére 

azonban kedélyállapota elkomorult. Érdemes hosszabban idézni 1933. május 19-én kelt 

levelét: „Én nem is tudom, de ez az esztendő nagyon letörte az ambícióimat. Ez a hajsza, ez a 

szakadatlan favágásszerű munka, ami így már minden, csak nem művészet, és ez a sok gond, 

borzasztóan lenyomott. Féltem magamat, az energiámat, nehogy elveszítsem végképpen az 

életkedvemet, pedig nagyon jó úton vagyok feléje. Napról-napra idegesebb leszek. Néha azon 

gondolkodom, nem volna-e leghelyesebb itt hagyni ezt a bolondokházát már most. 

Hazamenni, két hónapot pihenni, és úgy nekivágni a pesti szerződést nyélbe ütni, mert ha 

ebben a malomban maradok, elvész minden energiám és külsőleg, belsőleg annyira 

összemorzsolódom őszig, hogy igen nagy veszélyben lesz a jó szerződés. […] A vidéki 

                                                 
19 Mezei Mária levele Mezei Pálnak, [Miskolc], [1]931. XI. 6. In: Mezei Mária: Levelek apámnak, i. m. 46.  
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színészet meghalt, mi vagyunk az utolsó vergődő munkásai, de ez minden, csak az nem, amit 

én akartam. Nem szabad tovább vidékre jönnöm. Ha nem sikerül jövőre egy jó pesti 

szerződés, akkor valami másba fogok fogni. Lehet, hogy most túl sötéten látom a dolgokat, de 

nagyon kifárasztott ez a küzdelmes esztendő, és nagyon várom a végét.” 

A világgazdasági válság kellős közepén különösen rosszul ment a színházaknak. A 

közönség nem látogatta az előadásokat, az igazgatók nem tudtak fizetni, a befektetők 

elmaradoztak, társulatok sora jelentett csődöt. Az állandósuló anyagi bizonytalanságból a 

színészek megpróbáltak előre menekülni: Mezei Mária úgy vélte, ha hazaköltözik Szegedre, 

legalább a lakbért s az ételt megspórolja. Végül mégis Pécsre szerződött, Fodor Oszkár 

társulatának lett a tagja. Pécsett nagyobb gázsit kapott, s igazi főszerepeket.  

Itt érte a szerencsés szerelem. Pécsi vendégszereplésre érkezett Berczy Géza, aki 

néhány évvel korábban még a Vígszínház első számú naturbursa volt. Mezei Máriát ő 

segítette a fővárosba, de a fiatal színésznőnek még évekig várnia kellett az igazi kiugrásra.  

 

Pesti pályakezdés I. 

 

Mezei Mária budapesti bemutatkozást sajnos nem kísérte szerencse. A Paulay Ede utcában, az 

egykori Parisiana mulató színházzá átalakított helyiségében 1925-től 1931-ig Hevesi Sándor 

vezetésével a Nemzeti Színház Kamaraszínháza játszott. A gazdasági világválság miatt a 

Nemzeti kénytelen volt megválni a játszóhelytől. Ezt követően Alapi Nándor próbálta 

megvetni itt a lábát társulatával, de csakhamar megbukott. S megbukott utóda, Rónaszéki 

Béla is. Ekkor Harsányi Rezső színművész bérelte ki a helyiséget. Fiatal tagokat hívott, remek 

darabokat szerzett. A csődöt azonban ő sem tudta elkerülni. A vállalkozás szerény anyagi 

kereteit az is szemléletesen érzékelteti, ahogyan megpróbálták Mezei Mária szerződtetését 
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bejelenteni. A 8 Órai Újság 1934. augusztus 5-én kiadott számában viszonylag hosszabb 

szöveg jelent meg – igaz, hogy sok köze nem volt a valósághoz. Idézni csak azért tanulságos, 

mert kiderül belőle, hogyan teremtettek szenzációt egy mindennapi eseményből.  

„Dr. Mezei Mária m.[int] v.[endég] Bizonyára ritkaság az ilyen színházi hír: Dr. Mezei 

Mária filozopter-kisasszony vendége lesz az új szezonban a Kamara Színháznak. Az új 

színésznő dr. Mezei Pál szegedi ügyvéd leánya, Szegeden végezte az egyetemet is, és aztán 

Pécsre került, ahol Fodor Oszkár társulatánál lépett fel. Ott Csortos Gyula fedezte fel, aki 

rendkívüli tehetségnek tartja, és Pestre ajánlotta. Dr Mezei Mária a Kamara Színházban 

Barabás Pál Szökőév című színművében lép fel először.”20  

Bár a hírt az évad megkezdése előtt alig egy hónappal közölte a színház, ilyen címmel 

nem mutattak be darabot a Kamarában, de másutt sem…  

Mezei Mária csak a Kamara Színház második bemutatóján, Nagyfalusi Andor 

vígjátékában jutott feladathoz. A kritikák csaknem ugyanolyan szűkszavúan szóltak róla, mint 

a szerződtetéséről tájékoztató sajtóhírek. Szerencsére a színésznő élénken emlékezett első 

fővárosi fellépésének részleteire: „Harsányi Rezső Kamara Színházához szerződtem, és ismét 

hangsúlyozni tanítottak, és megint borzongtam, és eszembe jutott az egyetem. Genf 1934 volt 

a címe a darabnak, amiben először léptem fel Pesten. Rokonszenves orvos írta, aki ugyan 

pralinét hozott a próbákra, de sajnos, ezzel sem tudta ellensúlyozni a szöveg álvezércikk 

kínjait. Az egyik újság ezt írta: Mezei Ilona nevét jól jegyezzük meg. Én ennek is örültem. A 

»darabszerű darab« tízszer ment. A következő már darab volt, Török Sándor írta, Bankett a 

Kék Szarvasban volt a címe.”21 

Mezei azt már nem hozta szóba, hogy a Török Sándor-premier után, 1934. november 

25-én már jóval hosszabban írtak róla az újságok. Az Estben Hajó Sándor például így: 

                                                 
20 Dr. Mezei Mária m. v. 8 Órai Újság, 1934. augusztus 5.  
21 Mezei Mária: Névjegy, i. m. 75. 
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„érdekes és értelmes lénye túlnő a szerepen”, míg a Budapesti Hírlap kritikusa azt vette észre, 

hogy „őszinte igyekezettel birkózott hálátlan szerepével”. A Népszavában pedig mint „nagyon 

tehetségest” említésre érdemesnek tartották.  

Való igaz, hogy ezek közül a vélemények közül egyik sem közelítette meg Barabás 

Loránd kijelentését, mely egy évvel később, 1935. szeptember 14-én jelent meg a Pesti 

Naplóban: „Friss és tehetséges meglepetés Mezei Mária – egy kis gesztusa mögött eljövendő 

nagy sikerek integetnek.” Igaz, ekkor Mezei már a Belvárosi Színház tagja, s a nagyszerű 

osztrák zeneszerző, Ralph Benatzky operettjében szerepelt.  

Amíg azonban odáig eljutott, különös közjátékra került sor életében: bemutatkozott 

mint dizőz, s megbukott mint dizőz. A budapesti lapokban megjelent reklám ennek éppen az 

ellenkezőjét sugallja. A New York Bárba Tarján Vilmos, a tulajdonos nemcsak őt 

szerződtette, hanem még öt énekesnőt: Sonját, Leda Ray-t, Márkus Máriát, Szentgyörgyi 

Imolát és Avar Antóniát. Valószínű, hogy Mezei Máriát ennél nagyobb betűvel sohasem 

hirdették a lapokban. Arról már nem beszélve, hogy Tarján esténként harminc pengőt fizetett 

neki. Egyik körülmény sem tudta elfeledtetni vele nyomasztó szereplését: „Első este fehér 

pongyolában odaálltam a zongora mellé és énekelni kezdtem, a francia dalt a kokainról. 

Áhítattal és hittel, hogy most mindjárt csend lesz, és én elmondhatok valami, valami 

»lényegeset«, s akkor felém süvített egy borízű hang:  

– De jó lába van a tyúknak! 

Mindenki röhögött, és kirohantam. De másnap be kellett menni és harminc napon át be 

kellett menni. Tizenkettőtől kettőig gépiesen ledarálni a három számot […].”22 

 

Pesti pályakezdés II. – Bárdos Artúr és a Belvárosi Színház 

                                                 
22 Mezei Mária: Névjegy, i. m. 76.  
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Mezei Mária, amikor 1950-ben könyveit Budakeszin kicsomagolta bizonyára kezébe akadt 

Bárdos Artúr dedikált kötete, mely felidézte fővárosi színésszé válásának pillanatát. Bárdos 

ugyanis A színház műhelytitkai című művét 1943-ban ezekkel a sorokkal ajánlotta neki: 

„Mezei Máriának egykori oly kedves munkatársamnak, aki nélkülem mind nagyobbra nő, és 

jól teszi. Szeretettel Bárdos Artúr.” A második világháború sötét éveiben a munkájától és 

színházától megfosztott művész elismeréssel szemlélte Mezei Mária felívelő pályafutását, 

talán némi fájdalmas szemrehányással a sorsnak, a kornak, hogy ezt nélküle teszi. Egy évvel 

korábban, 1942-ben a Játék a függöny mögött című emlékezésében részletesen is beszámolt 

arról az eseményről, amikor Budapest egyik legpatinásabb magánszínházában elindult Mezei 

Mária:  

„Az Esernyős királyban […] lépett színpadunkra először – egyetlen énekes-táncos 

jelenetben – egy kitűnő, azóta sok komoly sikert látott színésznő: Mezei Mária. Akkor már 

vagy egy félév óta többször járt nálam ez az érdekes színésznő. Mindig újra eljött, de arra 

nem lehetett rávenni, hogy megmutassa magát a színpadon. Hogy ő így, partnerek nélkül nem 

tudja magát produkálni, neki ahhoz esti rivaldafény kell és közönség. De mit csináljunk, ha 

arra nincs alkalom, hogy egy előadás keretében lássam? [...] [V]égre aztán egyszer elszánta 

magát – a szezon megindult már, mindenáron szerződést akart – és előadott néhány sanzont a 

színpadon. Sanzont, holott kifejezetten beszélő, (»prózai«) színésznek vallotta magát. Furcsa 

volt az a vallomása is, hogy ezeket a sanzonokat ő előadta már egy kabaréban és nem volt 

sikere velük. Jó, hát halljuk a sanzonokat! Nyomban megállapítottam, hogy nem ő, Mezei 

Mária bukott meg abban a kabaréban, hanem az a közönség, amelynek nem tetszett. 

Sokoldalú tehetség, gazdag kifejezőképesség bontakozott ki előttem. Ha nem is volt tökéletes 

az, amit produkált, bőven elegendő egy színes és érdekes színésznő felismerésére. Sok 
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minden lakott benne. Franciás könnyedség, dekadens elmélyülés, szenvedély, fel a tragédiáig 

és mindenekfölött: a legérdekesebb színpadi idegrendszerek egyike. Hiába kezdődött már meg 

a szezon, hiába, noha jogosan hangoztatta a színház anyagi lelkiismerete, hogy »túl vagyunk 

szervezkedve«, Mezei Máriát egyszerűen szerződtetni kellett, mert a legnagyobb lehetőségek 

szunnyadtak benne a színház számára. [...]”23 

Mezei Mária életében többször is visszaemlékezett pályafutásának döntő fordulatára. 

Először csaknem Bárdos Artúrral egy időben, Névjegy címmel 1941-ben kiadott 

emlékezésében:  

„Elénekeltem Bárdosnak a Kokaint, amivel a bárban kinevettek, és szerződtetett három 

esztendőre. Köszönöm a színházba vetett hitét, a kereső nyugtalanságát és a bátorságát, mert 

ennek a háromnak köszönhettem, hogy végre igazi színházba kerültem. És jött az Esernyős 

király az ötperces szereppel, amelyben énekeltem és táncoltam, hang és tánctudás nélkül, de 

másnap mégis hosszúkat írtak rólam, és felfedeztek. Ezután következett az Úrilány, és én 

lettem a »franciás Mezei, aki kizárólag könnyű kokottokat játszhat ugyan, de azt aztán 

remekül«. És játszottam a kokottokat, eleinte kedvvel, később egyre fáradtabban, de tavaly a 

Nem vagyunk házasok című darab után gyomoridegességgel szanatóriumba kerültem. Nem 

tehetek róla, ha most már megbetegszem a méltatlan feladatoktól. Szobrot szeretnék faragni, 

nem széklábakat.”24 

A Névjegy című írás természetesen nem a színháztörténetnek, a jövőnek, hanem a 

jelennek készült. A színésznő a közelmúlt eseményeinek felsorolásával nem pusztán 

élettörténetének hitelesítésére törekedett, azt szerette volna, ha a közönség és főként a 

színházi szakma nagyhatalmú képviselői is megismerik személyiségét. Szigethy Gábor szerint 

Mezei azért írt könyvet az életéről, mert megunta azt a sok fecsegést, amit a lapokban 

                                                 
23 Bárdos Artúr: Játék a függöny mögött. Budapest, Dr. Vajna és Bokor, 1942. 156–157.  
24 Mezei Mária: Névjegy, i, m. 77.  
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összehordtak róla, „s megpróbálja a mozivászonról lecsicsergő, újságok riportjaiból 

bronzvörösen kimosolygó »franciás« Mezeinek, az ő számára már elviselhetetlen, hazug 

maszkját összetörni.”25  

Ez is igaz, de Mezei Mária Névjegy című könyvecskéje valójában kiáltvány, művészi 

hitvallás volt. Szerzője a publikummal és a korszelemmel perlekedett. „Színésznő szeretnék 

lenni” – fakadt ki a népszerű művésznő a könyv lezárásaként. S hogy miért tette ezt a furcsa 

kijelentést? Csupán azért, mert a „nagytekintélyű igazgatói irodában” az egyik igazgató (Jób? 

esetleg Roboz?) ezzel utasította el ajánlkozását: „Sajnos, kedves  Mária, a maga orra két 

milliméterrel piszébb annál, semhogy igazi emberi érzéseket elhiggyenek magának.”26  

Tizennyolc év múlva hasonlóan drámai körülmények között foglalta össze 

élettörténetét. Még híre, hamva sem volt az önálló esteknek, amikor a mellőzött, idealistának 

bélyegzett, kiközösített színésznő elhatározta, hogy megkísérli a másfél évtizede dédelgetett 

Szeretet Színház álmot egyedül megvalósítani. A Bartók Teremben 1959. június 12-én lépett 

ki a színpadra, s az Életem története című műsorával nemcsak műfajt teremtett, 

pályafutásának ez lett az egyik legnagyobb sikere. Pályakezdésének döntő fordulatát 1959-

ben így idézte fel: „Egy nap azután nem bírtam tovább, s berohantam a Belvárosi Színház 

igazgatói irodájába, Bárdos Artúrhoz – akiről hallottam, hogy szenvedélyes színészfelfedező 

–, s felszólítottam, hogy azonnal fedezzen fel engem! Bárdos mosolygott, s egy kottát 

nyomott a kezembe. Az Esernyős király című zenés játékot próbálták, s egy szerepre, illetve 

egy dal és táncbetétre nem volt színésznőjük. Bárdos meglátott valamit – valószínűleg azt, 

ami akkor már készen volt bennem. (Nem hiszek az esetlegességben és a véletlenben. 

Hiszem, hogy mindig a kellő pillanatban, a felkészültségnek éppen esedékes pillanatában jön 

                                                 
25 Mezei Mária: Kedves Hatalom! Az előszót és a jegyzeteket írta, a kötetet szerkesztette Szigethy Gábor. 

Budapest, Holnap Könyvkiadó, 2001. 9.  
26 Mezei Mária: Névjegy, i. m. 78. 
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el a szükséges szerep – s a szükséges ember.) Elénekeltem és eltáncoltam tehát hang- és 

tánctudás nélkül Margót, a francia sanszonett kánkán-kupléját […]. S jöttek a szerepek 

egymás után – a kokottok és ledér asszonykák hosszú sora, s a franciás Mezei álmatag 

szemmel, érzéki szájjal, furcsa kalapokkal sétált Pest utcáin – majdnem úgy, mint valaha a 

szegedi Kálvária utcán – de már egyáltalán nem boldogan, hanem görcsösen vigyázva, hogy 

jaj, csak ki ne derüljön, hogy se nem franciás, se nem álmatag, se nem démoni, hanem valami 

más. Titkolni valóan, igen, szégyellni valóan más, mint aminek látják.”27 

Bárdos Artúr és Mezei Mária pontosan tudták, hogy milyen fordulatos történetre 

vágynak az olvasók, a valóság azonban egészen mást volt. Az igazságot csak a 

legbizalmasabb körben lehetett elmondani. Mezei Mária édesapjához írott levelében 

részletesen beszámolt helyzetéről, milyen megfontolások, milyen érdekek, milyen személyes 

ambíciók határozták meg a színházi életet. A színészi pályák alakulását sokszor valóban a 

véletlen döntötte el. S még egy, ami a véletlennél és a karrierépítés vágyánál is fontosabb volt 

a kezdő művész számára: a biztos családi háttér, a lelki támasz, az önzetlen anyagi segítség. 

Ezek nélkül a fiatal színésznő olyan kalandokba keveredhetett az érvényesülésért, melyek 

még ezen a pályán is ártalmasak voltak.  

Mezei Mária édesapjának írt és sokat idézett leveleiből hitelesen bontakoznak ki az 

életút első korszakának fordulatai. A fiatal művésznő a tetteit örökké bíráló apja 

szemrehányásaira kénytelen őszintén, a tényekkel felelni. S mindent hosszan el is magyaráz a 

körülményeket nem ismerő, a színházi világban járatlan aggódó szülőnek. Furcsa, hogy Mezei 

Máriának nem jutott eszébe, hogy ezekből a remekbeszabott írásaiból részleteket 

felhasználjon önálló estjén: „Ami a színházi helyzetemet illeti, az legjobban engem gyötör. A 

tétlenség és annak a tudata, hogy miket tudnék produkálni! Hiába, itt is meg kell magam 

                                                 
27 Mezei Mária: Vallomástöredékek, i. m. 175–176.  
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győzni, és be kell látnom, hogy én hibát nem követtem el. A Kamarához engem Harsányi 

igenis boldogan és egy szóra szerződtetett, mégpedig legelső színésznőnek, hiszen a két darab 

főszerepét rám is bízták. Az én szerencsétlenségem azonban ott van, hogy ezek a darabok 

megbuktak, dacára az én jó produkciómnak, és nem adtak olyan lehetőséget nekem, hogy én 

kiugorhassak. A Bankett után pedig olyan kritikus lett a helyzet, és az ma is, hogy az új 

vezetőség csak sztárok játszásával gondolja lehetőnek a színház fenntartását. Sajnos igazuk is 

van. Mert ebbe a színházba csak ha nagyon nagy vonzerő és reklám van, akkor megy be a 

publikum, nem úgy, mint a Belvárosinál vagy a Vígnél, ahol a színháznak feltétlen művészi 

hitele van és törzspublikuma. Ezért tudnak azok kiugratni ismeretlen színészeket. Viszont én a 

Kamaránál mást, mint főszerepet nem akarok, és nem is szabad eljátszanom. Most ott az a 

helyzet, hogy a 120-as tempó után Lázár Máriával megy egy vígjáték attól a szerzőtől, akinek 

a darabjában (Egy nő, akinek múltja van) volt a Lázárnak és van most is nagy sikere. Az író 

neki írta és csak vele engedi játszatni a darabot. Tehát egy szót sem szólhatok. Utána jön majd 

a Gáspár darab, Tűzvarázs, ennek a főszerepe van nekem ígérve. Tehát, ha akármilyen 

szörnyű is, várnom kell. Azért én minden követ mozgatok másfelé is. Tegnapelőtt voltam 

felrendelve Bárdos Artúrhoz egy főszerep ügyében. Sajnos kiderült, hogy a szerep egy szőke, 

angyali naiva típust követel meg, ami hát én bizony nem vagyok. Bárdos nagyon kedves volt, 

sajnálta, hogy nem látott és megígérte, hogy amint nekem való dolog lesz, azonnal hív és 

megnéz, és szóval evidenciában tart. Be is írt a külön noteszébe. Mégiscsak ő az, ki a 

fiatalokat elindítja, nélküle Muráti Lili se lenne most a Vígnél. Hiába, Apukám, ez a pesti 

színészet, különösen a kezdete! Lesni, várni, könyökölni, aztán ha egy komoly siker megvan, 

akkor magától jön a többi. Addig bizony nehéz egy kicsit, és nem szabad elfelejteni: én most 

ősszel kezdtem. Ami volt, nem számít. És a jószerencse, ami ezen a pályán a legfontosabb, 

legtöbbször soká várat magára. De én hinni akarok a tehetségemben, és nem szabad 
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elhagynom magam, mert akkor végem van. Kérlek, te is bízzál és higgyél, és ne szidj engem, 

ha nem érdemlem meg.”28 

A levél 1935. január 27-én született. Ekkor már Korbuly Géza volt a Kamara Színház 

direktora. Jól jellemzi, hogy milyen gyorsan formálódnak a színházi tervek például az, hogy a 

Kamarában nem játszottak Lázár Mária főszereplésével László Aladár-darabot. (László írta 

ugyanis az Egy nő, akinek múltja van című vígjátékot), a Belvárosiban pedig sohasem került 

színre Gáspár Margit Tűzvarázs című műve. S talán mondanunk sem kell, hogy Bárdos 

színházában ekkoriban egyetlen újdonságban sem tűnt fel szőke naiva… 

Mezei Mária berobbanását a legelső jelentős interjú jelezte, mely 1937. október 20-án 

a Pesti Naplóban jelent meg. Fazekas István a lap jeles publicistája bevezetésként így 

jellemezte az újdonsült színésznőt: „Mezei Mária neve úgyszólván egyik napról a másikra lett 

közismert. Ez az érdekes arcú, kitűnő termetű, tehetséges fiatal színésznő, aki először rövid 

ideig vidéken, Miskolcon és Pécsett játszott, s Pestre csak két és fél évvel ezelőtt került fel, 

ma már a legelső színésznők sorába tartozik.” A beszélgetésben Mezei arra a kérdésre, hogy 

hány sikere volt eddig a Belvárosi és a Művész Színházban, meglepetésre, így válaszolt: 

„Talán túlságosan szerénytelennek fognak tartani, de kénytelen vagyok azt mondani, ami az 

igazság: eddig minden darabban sikerem volt. A legérdekesebb az volt, hogy a bemutatók 

után mindig újra és újra felfedeztek a kritikusok.” Ezt követően felsorolta, hogy melyik 

művekben kapott szerepet: „Az Esernyős királyban, Zilahy Lajos vígjátékában, az 

Úrilányban, Gáspár Miklós drámájában, amelynek Mindennek ára van a címe, az Udvari 

páholyban, Bókay János két darabjában, a Megvédtem egy asszonyban és Szakíts helyettem 

                                                 
28 Mezei Mária levele Mezei Pálnak, [Budapest], [1]935. I. 27. In: M. M.: Levelek apámnak, i. m. 96–97. 
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című vígjátékban. A Művész Színházban 115-ször játszottam a hercegnő szerepét az Egy 

pohár vízben.”29 

Az Egy pohár víz sikere az első képes riportot is meghozta a Színházi Életben. Az írás 

előzménye: Mezei Mária influenzában megbetegedett, s napokig nem tudott színpadra lépni. 

1937. február 7-én Beöthy Lídia ugrott be a beteg Mezei Mária helyett a hercegnő szerepébe, 

és „szép sikerrel játszotta azt”. A Színházi Élet ehhez az eseményhez kerekített történetében a 

Scribe vígjátékban szereplő Máriák léptek színre. A szanatóriumban Lázár Mária és Egry 

Mária érkezett látogatóba, aki először egy pohár vízzel koccintottak, majd römiztek, végül 

színházat játszottak: dr. Lázár megvizsgálta Egri ápolónő segítségével a beteget, s 

megállapították, hogy semmi baja, este már felléphet a színházban. Ja, s mindezt Mária 

napon. Mert hát február 11-én is lehet ünnepelni a Máriákat.30  

 

A Vígszínházban 

 

Mezei Mária 1939-ben a Vígszínházba szerződött. Ez a színház fenséges épületével, 

egyenruhás személyzetével, válogatott ínyencségeket és kitűnő italokat kínáló büféjével a 

korszak vezető magánszínházaként uralkodott. Vezetői Jób Dániel és Roboz Imre két 

tekintélyes színházi szakember szerződtette a művészeket, kötötte le a darabokat, s 

mindenáron igyekeztek – ha kellett sajtóreklámmal, ha kellett közönséget szervező akciókkal 

– biztosítani a sikert. A sikert, mely nemcsak az előadásokban ölthetette testet, hiszen 

sikernek számított az is, ha a Vígszínház dramaturgiai műhelyében készült darabot minél jobb 

feltételekkel kötötték le külföldi színházak. Sikernek számított, ha a Vígszínház tagjai 

feltűntek a mozivásznon, s újabb nézőket szerezte a Lipót körúti teátrumnak.  

                                                 
29 [Fazekas István] (F. I.): Sikereiről, terveiről és vágyairól beszél Mezei Mária. Pesti Napló, 1937. október 20.  
30 Névnapi menü: egy pohár víz. Színházi Élet, 1937. 9. sz. 69.  
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A kortársak rosszallóan jegyezték fel, hogy a Vígszínház csak azért szerződtetett 

minden tehetséges művészt, hogy másutt ne játszhassanak. Ne legyen a Belvárosi Színház 

vagy a Magyar Színházban olyan előadás, mely elhomályosíthatja a patinás Vígszínház 

ragyogását.  

Mezei Máriát vígszínházi éveire néhány dedikált kötet is emlékeztette. Igaz, ezek a 

könyvek nem dicsőségét reprezentálták, hanem jeles színházi emberek huszadik századi 

sorsáról vallottak, vallanak. Nemcsak a színház múlékonyságára, a sokszor említetett 

„egyszeriségére” és „megismételhetetlenségére” figyelmeztettek, az emberi élet törékenységét 

is példázzák.  

Ditrói Mór a Vígszínház első művészeti igazgatója színészi és rendezői pályája 

befejezésekor, az 1916–1917-es évad végén „Faludi Gábor fényes nyugdíjjal – havi ezer 

koronával – látta el öreg napjaira azt a munkatársát, akinek az első húsz évben oroszlánrésze 

volt a színház anyagi sikereiben is” – írta Mészöly Tibor.31 A Monarchia bukása utáni infláció 

következtében azonban ez az összeg a töredékére zsugorodott. Egy rövid ideig Ditrói még 

Bárdos Artúr mellett dolgozott, a teljes visszavonulása azonban újabb jövedelemhez kellett 

jutnia. 1926-ban trafikengedélyt kért és kapott, majd 1929-ben kiadta emlékiratát, 1936-ban 

verseit. Ezek bevételéből remélte sorsa jobbra fordulását. A magánkiadásban megjelent 

köteteket az idős művész szép, névre szóló ajánlásaival tehetős színház- és művészetbarátok 

vásárolták meg. Verseskötetét a Vígszínház társalgójában is árusította. Somló István Jób 

Dánielről szóló emlékezésében így elevenítette fel a történetet. „Megjelent Ditrói Mór 

kopottan, hanyagul, szegényen. Kilencvenéves kora közelében egy verseskönyvének kívánt 

előfizetőket gyűjteni. Vígszínházi alkotmányának folytatója elsőnek írta alá a megrendelést. 

                                                 
31 Mészöly Tibor: Színház a század küszöbén. Ditrói Mór és a Vígszínház stílusforradalma. Budapest, Múzsák, 

1986. 54. 
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Természetesen Jób indítása után a társalgóban lévők egyetemes aláírása következett. Tehát a 

nagyszerű Ditrói »aratott«.”32 

Mezei Mária sem írásaiban, sem önálló estjén nem idézte fel a Ditróival való 

találkozást, de a verseskötetben olvasható bejegyzés azt sugallja, hogy Ditrói látta, jól ismerte 

a színésznőt, s elismerte tehetségét. Dedikációja – „Mezei Máriának, akiben hiszek! 1941. 

nov. Ditrói Mór” – arra is utalt, hogy mint az alapítók egyikének joga van véleményt formálni 

a Vígszínház fiatal színésznőjéről. De nem véletlenül használta a hiszek kifejezést Ditrói. 

Tisztában volt azzal, hogy Mezei művészete már csak az ő halála után teljesedhet ki. Ha 

figyelmesen végigolvassuk a színésznő Vallomástöredékek című kötetét, az egyik 

képaláírásban azért választ kapunk arra, hogyan került a verseskötet Mezei Máriához: „Jób 

Dániel előszobájában ismertem meg a negyvenes évek elején a lekopott Ditrói Mórt, a 

Vígszínház nagyszerű alapítóját. Hazahoztam, igyekeztem vigasztalni.”33 

Nemcsak Ditróiról nem beszélt soha Mezei Mária nyilvánosan, Szomory Dezsővel 

való találkozását is homály fedi. A két szomorys sorokkal dedikált kötet minden esetre ott 

lapult Mezei Mária könyvtárában. A frankomán Szomoryt elbűvölte a franciás Mezei. Az 

1931-ben kiadott Szegedy Annie című művét öntudatos, kihívó szavakkal ajánlotta az író: 

„Mária, olvass engem, mindig csak engem olvass, soha senkit ne olvass csak engem, 

fölösleges a többi mind engem utánoz Szomory Dezső, 1941.” Míg a Bodnár Lujza-kötet 

(Athaneum, 1936) dedikációja jóval bizalmasabb hódolat: Minden szót úgy olvass Mária, 

hogy ez mind, ez a sok szó, csak azt mondja Neked: szeretlek. Szomory Dezső 1941 november  

Amikor Mezei Mária találkozott az íróval, akkoriban vitték színre az OMIKE 

Művészakció előadásán Takáts Alice című színművét. Az 1941. november 4-én megrendezett 

                                                 
32 Somló István: Jób Dániel. In: S. I.: Kor- és pályatársak. Budapest, Magvető Kiadó, 1968. 59–60. 
33 Mezei Mária: Vallomástöredékek, i. m. 145.  
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premieren Mezei Mária egykori partnerei, kollégái játszottak, a bemutatót Gellért Lajos a 

Belvárosi Színház volt tagja rendezte.  

Mezei Mária sohasem kérkedett azzal az 1945-ös fordulat után, hogy milyen nemesen 

viselkedett a színészi pályáról száműzött zsidó kollégáival és a színházi életből kipenderített 

zsidó színházi szakemberekkel. Pedig merészség kellett ekkoriban ahhoz, hogy valaki a 

kirekesztő törvényekkel sújtott, megbélyegzettekkel magánemberi kapcsolatot tartson. Mezei 

Mária ráadásul nem volt hajlandó megszakítani együttműködését a Réti ügynökséggel sem. A 

dolog kiderült, s hiába védekezett azzal, hogy joga van Réti Györgyöt magántitkárként 

alkalmazni, 1942. április 14-én – Karády Katalinnal együtt – bíróság elé citálták. A bíróság 

első fokon a zsidótörvények kijátszása miatt 2000 pengő bírságra vagy 10 napi elzárásra 

ítélte.34  

Az ítéletet 1942 őszén megsemmisítették, azután új rendőrbírói tárgyalást tartottak 

melyen Mezei Máriát már csak 200 pengőre ítélték; végül pedig 1943 márciusában a bíróság 

„fölmentette mindkettőjüket a zsidótörvény kijátszásának vádja alól, megállapítván, hogy 

egyik színésznő sem tekinthető hasznot hajtó vállalkozási cégfőnökének, és így magántitkár 

alkalmazását nem köteles az értelmiségi kormánybiztosságnak bejelenteni”.35 

A Vígszínházban Mezei Mária Hunyady Sándor Kártyázó asszonyok című 

vígjátékában mutatkozott be 1939. november 8-án. Nem a szereplőket, hanem az írót és a 

művet dicsérték megbotránkozva a kritikákban. Schöpflin Aladár a Nyugatban ezt írta: 

„Hunyady Sándor derült és megértő író, de most az egyszer nagyon megharagudott. A 

Kártyázó asszonyok olyan éles és keserű erkölcskép a budapesti gazdagok egy bizonyos 

csoportjáról, amilyet nem vártunk tőle. Szépszámú ember mozog a színpadon, de becsületes 

                                                 
34 Egy színházi ügynökség kihágási perében elítélték a színésznő-tanúkat. Népszava, 1942. április 15.  
35 Karády Katalint és Mezei Máriát felmentették a zsidótörvény kijátszásának vádja alól. Népszava, 1943. 

március 24.  
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és emberséges csak egy van közöttük, Éva. A többi mind elvetemült, hitvány. A nők, a 

bridzsparti hölgyei párizsias pompába öltözött patkányok, akiket hatóságilag kellene kiirtani – 

ha ugyan vannak ilyenek –, a leghitványabb közöttük a leggazdagabb, Renée, aki hamis 

kártyázás vádjával csupa l’art pour l’art gonoszságból kiutasítja házából az ártatlan Évát, s 

aztán viszonyt akar kezdeni férjével.”36 

Renée szerepét természetesen Mezei Mária kapta, Schöpflinnek tulajdonképpen jó 

véleménye volt erről az alakításról, mégis furcsán fogalmazta meg: „Mezei Mária, a színház 

új tagja penetráns erotikával fűti át szerepét, ő ma a »vamp« típus legjobb megjelenítője 

színpadjainkon.”37 Csaknem ugyanezt állapította meg a színésznőről Gergely Győző a 

Népszavában: „ember- és jellemábrázolása elsőrangú. Mélységeket tárt fel a felszínes 

élvhajhász asszonyi személy alakításában”.38  

Mezei Máriának azonban nem az elismerő szavak jutottak eszébe erről a produkcióról 

– neki egészen más miatt volt emlékezetes a premier: „Történt például az első pesti 

bemutatkozásomkor a Vígszínházban, hogy Muráti Lilivel körülbelül azonos súlyú szerepet 

kaptam Hunyady Sándor Kártyázó asszonyok című darabjában. Ősi riválisok voltunk. (Együtt 

jártunk iskolába Szegeden, mind a ketten színésznőnek készültünk stb. Neki előbb sikerült 

Pestre kerülnie. Mondhatom, nem nagyon örült, amikor utolértem.) A próbák simán folytak, 

de a főpróbán, amikor már jócskán voltak nézők és ott a szakma, Muráti a kávét, amely a 

naturalista színjátszás szabályai szerint jó forró volt, s amivel a rendezés szerint meg kellett 

kínálnia engem, „egész véletlenül” a dekoltázsomba öntötte. A kínok kínját álltam ki, de 

összeszorítottam a fogamat és mosolyogtam, ő dühöngött. Párjelenetünk következett. Ebben 

szép lassan hátrálni kezdett, hogy én szembe állva vele, kénytelen legyek a közönségnek hátat 

                                                 
36 Schöpflin Aladár: Színház. Nyugat. 1939. II. 299. 
37 Uo. 
38 [Gergely Győző] (Ggy.): Kártyázó asszonyok. Hunyady Sándor színművének bemutatója szerdán este a 

Vígszínházban. Népszava, 1939. november 9. 



 

 

25 

 

fordítani, ami kész leégés. Nem hagytam magam, mellé léptem, ő tovább hátrált. Végül 

mindketten a hátsó színfalnak feszülve beszéltünk.”39 

A Vígszínházban érte az első jelentős siker, ahogy egy későbbi vallomásában 

olvasható: „A Névjegyet átadtam Jób Dánielnek, s ő ideadta nekem Maugham Színházából 

Júlia szerepét. Ez volt az első szerepem, amiben végre önmagamból is közölhettem valamit. 

Ez volt az első sikerem. Ekkor éreztem először azt a semmihez sem hasonlító érzést, hogy 

valami dolgom van a világban, nem vagyok felesleges.”40 

A Vígszínházban 1941. március 28-án mutatták be William Somerset Maugham 

Színház című regényét Jerome Helen dramatizálásában. Az előadásról megjelent bírálatok is 

kivétel nélkül dicsérik Mezei Mária alakítását. Schöpflin Aladár ugyan azt írta, hogy „néha 

úgy érezzük, nagyon is játszik”, de elismerte, hogy végre a színésznő olyan szerepet kapott, 

„amelyben több is van, mint amennyit eddigi szerepeiben mutatni alkalma volt”, s azt is 

megállapította, hogy mindent tud, amire ezen a pályán szükség van. „A lényeges dolgokban 

egyvonalban áll szerepével, jól megfogta a hangját, pontosan megrajzolja az alakot, mindig 

benne van a darab stílusának disztingváltságában” – fogalmazott óvatosan, de elismerően a 

színikritikus.41  

Hasonló dicsérettel írt a színésznő alakításáról Keresztury Dezső: „Az est legnagyobb 

feladata Mezei Máriának jutott. Ez a nagyon tehetséges fiatal művésznő a színészi eszközök 

rendkívül gazdag regiszterével rendelkezik; okosan, fölényesen játszik, finom ízlésű, 

intellektuális furfanggal, csak néha – főleg mozgásában – még túl féktelenül, arcjátékában 

pedig nem mindig affektáció nélkül. Az öregedést megragadó művészi szuggesztióval állította 

elénk, de még az ő próteuszi átváltozó-művészetéből se futotta mindig arra, hogy az évek 

                                                 
39 Sólyom László: Humorügyben Mezei Máriával. Ludas Matyi, 1970. 28. sz. 6.  
40 Mezei Mária: Vallomástöredékek, i. m. 95.  
41 Schöpflin Aladár: Színházi bemutatók. Nyugat, 1941. 235.  
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szürke fátylát meggyőzően vesse szépségére és fiatalságára. Az öregedő, szerelemkóros 

színésznő rendkívül nehéz, komplikált szerepét mégis csodálatos sokoldalúsággal és 

érettséggel játszotta el.”42 

A Pesti Hírlapban Mezei Mária játékáról Szegi Pál szolgált részletesebb leírással. 

Kiemelte, hogy a színjátéknak két olyan jelenet van, mely azt mutatja be, hogy a színésznek 

lételeme a játék. Az egyiket egy idősebb férfival játssza, míg a másikat fiatalabbal. A már 

öregedő színésznőbe beleszeret egy kamasz. A fia lehetne. Az elmúlt ifjúság csodálatos 

igézetét idézi fel újra a színésznőben ez a szerelem. Mint egy varázs-szóra, visszafiatalodik. 

Ez a visszafiatalodás se valóság, a játéknak bűvölete csupán, de ahogy a színésznő táncra 

perdül, ujjong, énekel, mégis csupa élet és igazság. A színésznő ezt a »játékot« már 

önmagának játssza. Az igazi játék olyan erős, hogy a játékos saját maga is valóságnak 

hiszi.”43 

Az élet mindig rácáfol a legelképesztőbb színpadi helyzetekre. Két évvel korábban, 

mint ahogy Mezei Mária ezt a jelenetet a Vígszínházban minden este eljátszotta, egy tízéves 

kisfiú, Lelbach János, a Hungária szállóban Mezei Mária képeire borulva kísérelt meg 

öngyilkosságot. Majd amikor végre tizennyolc lett, leszólította kedvenc színésznőjét a 

villamoson. Ezt követően hét évig a húsz évvel fiatalabb fiú „mint egy hűséges, szép nagy 

kutya” úgy kísérte szerelmét mindenhova. Három évi próbaházasság után végül 1958. március 

8-án esküdtek örök hűséget egymásnak a pasaréti református templomban. A férfi 2007-ben 

bekövetkezett haláláig hűségesen ápolta Mezei Mária emlékét.44 

Mezei Mária gyakran alakított színésznőt. Az egyik első ilyen szerepét Fodor László 

Művészpár című komédiájában játszotta a Vígszínház kamaraszínházában, a Pesti 

                                                 
42 Keresztury Dezső: Színház. W. Somerset Maugham és Helen Jerome vígjátéka a Vígszínházban. In: K. D.: 

Árnyak nyomában. Válogatott színikritikák és tanulmányok. Budapest, Magvető Kiadó, 1984. 216.  
43 Szegi Pál: Somerset Maugham és H. Jerome színműve a Vígszínházban. Pesti Hírlap, 1941. március 29. 
44 Mezei Mária: Vallomástöredékek, i. m. 118.  
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Színházban. A darabot 1938. november 5-én mutatták be. Néhány héttel később az Újság 

című napilapban Valét Sándor arról faggatta Mezeit, hogyan fér meg a színész az emberben, 

ember a színészben egymással. Mezei Mária hosszan gondolkodott a válaszon: „Biztos, hogy 

a színpad borzasztóan hatással van az életre. Nagyon sokszor rajtakaptam magamat, hogy 

előadás után is a szerepemben élek. Úgy gondolkozom, úgy érzek, mint a figura és nem úgy, 

mint ahogy máskor szoktam. A szerep átmegy az életbe, és nem lehet tőle szabadulni, csak 

idővel, vagy egy másik szereppel.” A színésznő azt is megállapította magáról, hogy nem 

tudatos színésznő: „Számomra a színház nem mesterség, hanem valami transzcendentális. 

Valami csodálatos, megmagyarázhatatlan dolog. Nem tudok belenyugodni abba, nem tudom 

elhinni, hogy a színészethez elég a megfelelő külső és a rutin. A színészetre születni kell.” A 

kérdés másik oldalát megvizsgálva azonban magabiztosan azt állította, hogy nincs igazi, 

határozott egyénisége, ez okozza azt, hogy a szerepek olyan nagyon hatnak rá: 

„Jellemtelennek, semmi embernek érzem magam, pedig talán több jó származik belőle, mint 

rossz. Belsőleg, gyúrható, alakítható vagyok, A színészetemben vékony alapvonalat jelent a 

külsőm és a hangom, de ez a vonal gumiszálból van. Tágítható, formálható az egyéniségben, 

persze csak bizonyos határokig” – töprengett a kérdésen. A beszélgetésben azon is 

elgondolkodott, hogy mi történik akkor, ha a szerep túlságosan meghatározza az interpretáló 

művész egyéniségét. Ha éli a szerepet, s nem beleéli magát, ilyenkor az élmény túlságosan 

betolakszik a színpadra. Mezei Mária ebben az interjúban nagyon lényegeset mondott ki, 

mely egész pályáját meghatározta: „Művészembernek nem lehet rendes embernek lennie. 

Nem szabad semmilyen irányba, semmiféle módon kötöttnek lennie. Pedig néha nagyon 

hiányzik valami kötöttség, valami biztos, valami stabil.”  
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A mindig magabiztosan és öntudatosan nyilatkozó színésznőnek azt a vallomását 

azonban, mely szerint nincs egyénisége, fenntartással kell fogadnunk. Talán valóban így 

érezte. Akkor azonban az is igaz, hogy színházi szerepei alakították személyiségét.  

Személyiségalakítónak véljük Judit szerepét Illés Endre Méreg című színművében, 

melyet 1943. január 22-én mutatott be a Pesti Színház. Ebben a színjátékban Mezei látszólag 

azt a nőtípust formálta meg, melyet a nézők megszoktak: sportos, szinte a nyersességig 

egyenes, veszedelmesen csinos, érzéki asszonyt. Judit azonban nem démonian csábító, nem 

hűtlenkedik – méltó társa muzsikus-zeneszerző férjének, Lászlónak. A dráma cselekményét 

Benedek Marcell az Új Időkben megjelent kritikájában így foglalta össze: „A darab hőse 

tehetséges zeneszerző […] olyan ember, aki szívvel- lélekkel dolgozik élete nagy művén – s 

akinek egy orvosi diagnózis a holnapját is bizonytalanná teszi. Ezt a könnyelműen 

kierőszakolt igazságot nem bírja el. Munkaereje megrokkan. Második felesége mellől, aki 

izgató »szerető-típus«, visszamenekül az elsőhöz, aki mellett valamikor éppen az alkotásra 

serkentő izgalmat nélkülözte. Ez a derék, szerelmes asszony megszervez egy kegyes 

hazugságot: egy orvosprofesszorral megcáfoltatja a lesújtó diagnózist. A hazugság csak egy 

pillanatig él, de ez a pillanat elég ahhoz, hogy a férfi ismét a »méreg«, az izgató második 

asszony mellé álljon, s visszanyerje munkakedvét, immár nem törődve azzal, hogy minden 

percben rátörhet a halál.”45  

Benedek Marcell nemcsak a dráma problematikáját fogalmazta meg világosan, 

kritikája is időtálló: „A költői témához, a finom lélekrajzoláshoz méltó a darab stílusa. 

Emelkedett, kulturált, minden ízében művészi. Benső igazságával reálisnak hat. Gyönyörűség 

a mondatok csengésére figyelni. A színészek komoly igyekezettel szolgálták a szerző 

magasrendű szándékait. A szerepek közül a „veszedelmes asszonyé” a leghatásosabb, ezt 

                                                 
45 Benedek Marcell: Méreg. Illés Endre színműve a Pesti Színházban. Új Idők, 1943. I. 159.  
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Mezei Mária minden árnyalatában kidolgozta. Ajtay érthetővé és rokonszenvessé tette a hős 

lelkének új meg új fordulatait.”46 

Schöpflin Aladár kritikájában, mely a Magyar Csillagban jelent meg, kiemelte, hogy a 

színésznő „még eddig soha nem tárta ki ennyire művészi lényének gazdagságát, mint most.” 

A kritikus elsősorban Illés Endrét dicsérte, aki alkalmat adott a sokszínű, elmélyült alakításra: 

„Minden pillanatában a maga egészében jelzi az alakot, nem bontja fel egyes helyzetekre, 

mindig egész embert ábrázol. Különösen figyelni kell arcjátékának beszédességére. Akármi 

másról, más indulatból vagy hangulatból beszél, mindig érezteti azt, ami igazán, mélyebben 

forr benne. Hangja, beszédmódja mindig a jelen hőfoka szerint modulál. A színészi ábrázolás 

igen magas fokát idézi ez a játék.”47 

Bizonyára nem ezek a kritikák segítették Mezei Máriát abban, hogy elfogadja: nem 

értéktelen minden asszony, aki szépséges és attraktív – meggyőzőbbek lehettek a dráma 

írójának, Illés Endrének érvei, akivel ekkor kötött barátságot. Illés két évtizeddel később 

visszaemlékezett a bemutatóra: „Nem tudom, szerette-e igazán Mezei Mária ezt a figurát – 

nem érezte-e csak szerepnek? […] a Méregben felejthetetlen jelenetei voltak. A pillanatokra 

megriadó életöröm volt. A szomjúság. A továbbélő női test. A varázslatos felhám. Körülötte 

mindenki ismerte a halált, csak ő nem. Úgy mondta el egy éjszakai csónakút boldogságát, 

hogy ebben a kitágított percben meg tudta éreztetni: a szépség és a rend alatt van egy 

izgalmasabb világ is – az örvény. Megértettem, hogy a százharmincadik vagy a 

száznegyvenedik előadás után – kifulladva – elhagyta a darabot.”48 

                                                 
46 Uo. 
47 Schöpflin Aladár: Színház. Magyar Csillag, 1943. I. 246.  
48 Illés Endre: A fele komédia. Budapest, Szépirodalmi Kiadó, 1975. 141–142. 
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Illés Endre vallomása is megerősít bennünket abban, hogy hogy a színésznő jobbára 

életvezetőt keresett szerepeiben. A második világháború éveiben ezt a kalauzt a 

legteljesebben Henrik Ibsen Rosmersholm című darabjában találta meg.  

 

Vendégjáték a Madách Színházban  

 

Rebi Mariskának az első közös munkában eltöltött gyönyörű hetek emlékére sok-sok 

szeretettel Pista 1943. április 30. – olvasható gróf Károlyi István Ibsen Rosmersholmja című 

kötetében a dedikáció. Gróf Károlyi István nevét nem igen emlegették, amikor az 1939–1944 

között létező Madách Színházról beszéltek. Pünkösti Andor rendező nevével forrt össze a 

nagyszerű művészi vállalkozás, noha Károlyi nemcsak tulajdonosa (vagy még 

lekicsinylőbben: pénzembere) volt az intézmények, a művészi irányvonalat is meghatározta. 

Henrik Ibsen drámáját Károlyi mint fiatal politikus választotta: úgy vélte eljött az ideje annak, 

hogy a fiatalok elzavarják apáikat, és saját kezébe vegyék sorsukat. Ibsen azonban a 19. 

század végén arra is rámutatott, hogy mindez nem megy könnyedén, áldozatokat kell vállalni 

érte, s az új eszmék nyomán az emberek megváltozott élete gyakran tragédiába torkollik. A 

kortársak igyekeztek ennyire nyersen lefordítani a színpadi mű üzenetét. Jól példázza ezt 

Thurzó Gábor írása a Vigíliában: „Ez a harc, ha időszerű ma is még, és nyilván időszerű lesz 

mindig – a tiszta haladás és a csökönyös maradiság elvei állanak szemben egymással –, nem 

felülete a drámai helyzeteknek, hanem belső tartalma, szétrobbantja a karakterek emberi 

körvonalait, elnyomja a belülről fakadó drámai helyzeteket.”49 

Az előadásról írt kritikák nagy része az „új” Mezei Máriát köszöntötte: „az összetanult 

együttes meglepetést hozott Mezei Mária személyében (Rebekka), akit eddig jóformán 

                                                 
49 Thurzó Gábor: Színházi krónika. Vigília, 1943. 238.  
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kizárólag vamp szerepekben lehetett látni. Ha a színpadra lép, még a levegő is megfeszült 

körülötte; érdekes egyénisége teljesen betölti az író által teremtett keretet. Szava, hangja, 

arcjátéka, gesztusai a maga idejében, helyén fokozza a drámát” – írta az Újság kritikusa.50 

Dicséretéhez a többi napilap is csatlakozott, kiemelve eszköztelen, pátosz és színészkedés 

nélküli játékát, az eszményien felépített alakítást. Kiemelték nagy vallomás-jelenetét. Illés 

Endre mini esszében méltatta a színésznő teljesítményét: „Mezei Máriáról kell először 

szólnunk – milyen jó, bátor, igazi színésznő. A Rosmersholm „Rebekkája a homályból lép ki, 

s azután őrá hull minden fény, az ő lélegzetvételével él a darab. Mezei Mária játékában éppen 

ez a hangtalan kiegyenesedés volt szép: az ő Rebekkája nyújtózkodás és erőfeszítés nélkül, 

önmagától megnő, előttünk és szinte eszköztelenül válik érdekessé, jelentőssé, a dráma belső 

fényforrásává. Ez a nőalak Rosmersholm rontó szelleme; miatta pusztul el minden, de végül ő 

hozza a megváltó áldozatot is. Mezei feladatában a szerelem, az emberi és női nemesség 

szólamát erősítette meg, a homályos, gyanús múlt csak átsüt a szerelem párás közegén, mint a 

lebukó, tisztátalan szenvedélyek távolodó fénye. Milyen szép pillanat, amikor játéka szárnyat 

bontott: Rosmer feleségül kéri, s az ő arcán lángolva kigyullad az öröm, majd rögtön elfedi a 

legyőzöttség sötét borulása – már késő, már eljátszotta a tiszta szerelmet. Ezzel a pillanattal 

kezdődik az az izgalmas fényjáték, amelynek alig van szüksége szavakra, mozdulatokra. Az 

arc, a szem, a bőrből kiáradó hő mond el mindent. Ahogyan később szorongó, tiszta 

pillantással nézi, s állandóan méri a férfi nemességét és gyengeségét, s mégis szereti őt, 

ahogyan elhatározza magát a múltját felfedő vallomásra, a szerelemtelen magányra, majd kis 

                                                 
50 Újság, 1943. május 1.  
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hőkölés után a halálra is – az szinte már olyasfajta erő, egyszerűség, nyugtalanság, mint a 

fény vagy a zene.”51 

Ezzel az előadással Mezei Mária pályájának első szakasza lezárult. Ugyan 1943. 

június 19-én még fellépett a Márkus Parkszínház nyári újdonságában, A legszebb éjszaka 

című színjátékban. Hennequin, Willemetz és Messager Nászéjszaka című bohózatát Csanak 

Béla zenéjével, Pünkösti Andor átdolgozásában adták elő. Álljon itt egy rövid részlet a 

Népszava írásából: „Mezei Mária percenként alakul át öreg, foghíjas nénikéből vonzó, fiatal, 

üde nővé, és úgy látszik, a Bolond Ásvayné óta, Bajor Gizi átváltozó művészete után a 

közönség szereti is az ilyen szerepeket. Mezei Mária a könnyed műfajban, ebben a szerepében 

is színészi skálája egészét adja. Ő az, aki valóban franciás zamatot adott, a budapesti színpadi 

talajba átültetett zenés játéknak.”52 

Ebből a francia zamatból később kisebb botrány kerekedett: 1943. augusztus 13-án, a 

darab hetvenedik előadásán, éppen Mezei Mária énekszáma alatt, egyetemi hallgatók 

erkölcsvédelmi célzattal tüntetést rendeztek. A tüntetés elérte célját, mert Erdélyi Mihály, a 

színház igazgatója beletörődött abba, hogy a Feketekávé című kuplét kihagyják a darabból.  

Mezei Mária erről az esetről sohasem beszélt, de minden bizonnyal ez a viharos 

esemény is megerősítette abban, hogy el kell menekülnie ebből a világból.  

                                                 
51 Illés Endre: Rosmersholm. Ibsen drámája a Madách Színházban. In: I. E.: Halandók és halhatatlanok. 

Kiadatlan esszék és kritikák. Válogatta és sajtó alá rendezte: Kónya Judit. Budapest, Szépirodalmi Kiadó, 1990. 

469.  
52 [Andreánszky István] (a. i.): A legszebb éjszaka. Népszava, 1943. június 24.  
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Hol van a csoda?  

 

Mezei Mária hosszú ideig nehezen tudta eldönteni, hogy a színészi pályán maradjon-e vagy 

inkább bölcsészeti tanulmányokat folytasson. Az Est című napilapban 1937. szeptember 30-

án megjelent írás legalább is ezt sugallta: „Sajnálom, hogy nem fejeztem be a tanulmányaimat 

– mondta nekünk Mezei Mária, miközben különböző kék, piros és fekete festékkel igazítgatta 

az arcát, szemét és szemöldökét. – Azt írhatnám a színlapra, hogy dr. Mezei Mária. 

Természetesen ezt nem mondom komolyan. Azt azonban megállapítom, hogy sohasem árthat 

színésznőnek, ha műveli magát. De mit ér az én ismeretem akár Kantról, Fichtéről, 

Bergsonról vagy Molière-ről, ha megijedek a legkisebb közönségtől is. Én tudom, mikor 

vagyok jó és mikor rossz. Ez a legnagyobb baj. Nem hiszek el senkinek semmit. Hozzám 

hiába jönnek a jó barátok egy-egy színházi főpróbán, nekem hiába mondják: »Mária, isteni 

vagy, nagyszerűen csináltad«. Rám nem hatnak a hízelgő szavak, mert ítéletet tudok mondani 

önmagamról. Azt is tudom, hogy egy színésznőnek nem volna szabad ilyeneket mondani.”53 

Hasonló tartalmú írás jelent meg 1939 januárjában. Mezei Mária ötven színésztársát 

hívta meg a „Tarjánhoz”, vagyis a New York kávéházba vacsorára. Kristóf Károly hírlapíró is 

ott járt, s így tudósított az eseményről: „[Mezei Mária] [k]örülnéz a vendégeken s felsóhajt: – 

»Kedveseim elárulom nektek most már, hogy azért rendeztem ezt a vacsorát, mert nemsokára 

búcsúzom! Elköltözöm Budapestről, Párizsba megyek. Francia színésznő szeretnék lenni! 

Beiratkozom a Sorbonne-ra is egyetemi hallgatónőnek, és ledoktorálok!« Szóval, ha a fiatal 

művésznő csakugyan kitart szándéka mellett, Budapest színházi élete szegényebb lesz egy 

érdekes jelenséggel. Az igazgatók, a szerzők és a színházjárók őszintén sajnálják, hogy 

                                                 
53 Egyetem, parkett, színpad. Az Est, 1937. szeptember 30. 
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nélkülözniök kell Mezei Máriát, aki szerepről szerepre fejlődött és emelkedett, hogy 

megközelítse a legkitűnőbbeket.”54 

A nyilatkozatok őszinteségében nem szabad kételkedünk, de az is igaz, hogy a 

színésznőnek különlegesnek kellett lennie minden pillanatban. Mezei Mária vissza-

visszaadott szerepeket, gyakran lett beteg, szanatóriumba vonult, elmaradt miatta előadás – de 

ezek a hírek inkább ártottak karrierjének. Nem szívesen szerződtettek olyan művészt a 

direktorok, aki miatt a színpadi siker sorozatos előadásai veszélybe kerülhetnek. Bár a 

bravúros beugrással is lehetett jó reklámot csapni, majd a felgyógyult sztárt viharos tapssal 

fogadni, de azért ez felettébb kockázatos. A színésznői szeszélyek mellé példamutató 

jellemvonás is kellett. Mezei Mária extravaganciáját kiválóan csillapította intellektusa és 

tudásszomja, a három egyetemi szemeszter elvégzése pedig azt bizonyította, hogy képes az 

elmélyült tanulásra, a komoly kutatásra. S ez elgondolkodtatta a felületesen ítélőket, s lénye 

még titokzatosabbá vált.  

Arról, hogy ez mégsem volt póz azok a dedikált kötetek győznek meg bennünket, 

melyek könyvtárában fennmaradtak. Vegyünk elő találomra néhányat!  

Remenyik Zsigmond Pernambucói éjszaka (Budapest, Magvető, 1958) – Mezei 

Máriának kézcsókkal, hódolattal. Balassa Imre Déryné, egy régi színésznő élete (Budapest, 

Singer és Wolfner, 1940) – Mezei Máriának, aki olyan nagyon hasonlít e regény bűbájos 

modelljéhez. Kézcsókkal régi hódolója. Keresztury Dezső: Dunántúli hexameterek (Budapest, 

Magvető Kiadó, 1956) – Mári, Mári, Mária – micsoda litánia. Romok, sebek, nyomor, halál, 

ennyi az életünk. Csak a vágyban, emlékben talál menedéket képzeletünk. Emlékezz hát velem, 

az ifjúságom ez volt, amit itt olvashatsz. Ez álom. Marinak szeretettel Dezső. 

                                                 
54 [Kristóf Károly] (K–r.): A színésznő bankettet rendez. Az Est, 1939. január 13. (A párizsi tanulást 1939. 

szeptemberben a második világháború kitörése végül meghiúsította.) 
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S ott a könyvtár legértékesebb része, a majdnem teljes Márai-sorozat. Időrendben az 

az Istenek nyomában az első, mely 1927-bem jelent meg, majd ezt követően az író szinte 

valamennyi könyv megtalálható. Az 1947-ben kiadott Európa elrablása című útinaplót és az 

ezután Budapesten kiadott műveket azonban már hiába keressük. A gyűjtemény három 

darabja különösen izgalmas, Márai Sándor dedikálta kisbetűvel írt monogramjával – m. s. – a 

nagybetűs M. M.-nek. Az író 1941 telén a Kalandot „de tout coeur” (teljes szívből) ajánlotta, 

a Kassai őrjáratot 1941. februárban útravalónak szánta Mezei Mária kassai vendégjátékához, 

míg az 1946-ban kiadott A nővér című regényben ez olvasható: Máriának szeretettel Márai.  

Szigethy Gábor azokból az írásokból, fényképekből, levelekből, naplófeljegyzésekből, 

melyeket Mezei Mária férjétől, Lelbach Jánostól megkapott, mozgalmas esszét írt Mezei 

Mária és Márai Sándor szerelméről. Könyve Mezei Márai szerelem címmel, dokumentumok 

alapján elképzelt valóság alcímmel 2011-ben a Helikon Kiadó gondozásában jelent meg.  

Szigethy művében kirajzolódik a színésznő és az író megismerkedésének és 

szerelmének története, megelevenednek a titkos kapcsolat örömteli és gyötrelmes pillanatai. 

Kiderül, hogy Mezei Mária szenvedélyes szerelemmel rajongott Máraiért, míg Márai – mint 

igazi férfi – hűvös távolságtartással nem engedte közel a lelkéhez.  

Mezei Mária 1947-ben a Romeo és Julia című hetilapban Iránytű kell a rengetegben… 

címmel közölte „önéletrajz-regényét”.55 Ebben az írásában így idézte fel életének különös 

fordulatát. „Végszóra, mint egy Pirandello-darabban, kinyílt az ajtó, s belépett Valaki, 

magasan és ismerősen. A hangja az én hangom volt, a szeme az én szemem, sokáig azt 

képzeltem, hogy a tüdeje, a szíve, a mirigyei és a lelke is közös az enyémmel. Ő mutatta meg 

nekem a világot. Volt egy prémgalléros kabátja. Egyszer belebújt az arcom a puha prémbe: 

                                                 
55 Mezei Mária: Iránytű kell a rengetegben… (Önéletrajzi regény). Romeo és Julia, 1947. 5. sz. 9–10.  
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velem már soha sem történhet semmi baj, mert végre hazaértem. De jött egy délután, a 

Krisztina téri cukrászdában.  

Lazacos szendvicset evett s udvarias, szinte bocsánatkérő mosollyal közölte velem, 

hogy nincs szüksége a szeretetemre. 

Más dolga van, el fog menni… 

Szólt a harang, galambok repültek, amikor elindultunk az Erzsébet-híd felé.  

Tudtam, amikor kiléptünk a cukrászda ajtaján, hogy ez a valaki leszúrt engem, kés van 

a hátamban, folyik a vérem s olyan fáradt vagyok, hogy meghalok. De még éltem három 

esztendeig, aztán valóban belehaltam.  

Feltámadtam, mert művész vagyok, mégis örökre fáradt maradok, mert ember 

vagyok.”56 

Mezei Mária 1983-ban a Tasi Józsefnek adott, már említett interjúban elgyöngülve 

bevallotta Márai Sándorhoz fűződő szerelmét: „Ez véletlenül a legközelebb álló hozzám 

tartozó volt, mondjuk a nagy szerelmem volt, és hát ezt is marhaság volt előadni. Nem szabad 

velem máma beszélni, tényleg. Nem, nem szabad. Nem szabad.” Azért később mondott még 

néhány szót Márairól. Mezei vallomásából kiderült, hogy az író azt szerette volna, ha ő is az 

emigrációt választja: „Márai tényleg jól tette, hogy elment. Én könyörögtem neki, hogy ne 

menjen el. De ő azt akarta, hogy én is menjek el.” Ezt követően minden kapcsolatuk 

megszakadt: „Dehogy leveleztünk, egy szót sem váltottunk azóta. Nem, megszűntünk egymás 

számára. […] … azt mondta, én se fogok tudni semmit se csinálni. Igaza volt. De csináltam 

rengeteget. Kabaréztam és mindent. Felmostam a padlót. Még mindig többre jutottam volna 

                                                 
56 Uo. 9. 
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[sic!], mint hogyha kimegyek, és vagy Olaszországban vagy abban az iszonyatos New 

Yorkban vagy akárhol megpróbálok színésznek lenni.”57 

Szigethy Gábor megtalálta a színésznő cédulái között – könyvből kitépve – Mezei 

Mária A csoda című írását, s a Márai-szerelemet bemutató könyvében részletét is közölte. 

Amikor Mezei műve 1943 karácsonyára A szerelmes antológia című kötetben megjelent, már 

szakított Máraival. A válogatásban színészek mellett írók, költők is szerepeltek: Szabó Lőrinc 

például a Semmiért egészen című versét adta a gyűjteménybe. Márai Sándor nevét azonban 

hiába keressük, úgy látszik ő nem akart ehhez a bohém társasághoz tartozni. Mezei Mária 

talán így még felszabadultabban írhatott önmagáról. A színésznő írói tehetségét A névjegy 

című kötetéből már ismerte a közönség, de az bizonyára meglepett mindenkit, hogyan 

szemlélte ebben a válságos időszakban Mezei Mária a világot. Esszéjét érdemes teljes 

terjedelmében megismerni. 

 

A csoda 

Írta: Mezei Mária 

 

Rohan az ember az életén át és semmire nem ér rá. Próbál matematikát, jogot, bölcseletet és 

orvostudományt, elszáll pár esztendő, mint pár perc, körülnézel az életedben, körülnézel 

mások életében, és hirtelen meglátod a sok ezer kis Faustot. Reménytelen, törött, zsugorodott 

Faust doktorocskák ezreit. Vonszolják hátukon tudásuk s vágyaik keresztjét, rövid egy-két 

évtizedig még tart a harc, még bírják a csatát, melynek vége aztán hülyítő alkoholba fullad, 

vagy hét gyerekbe, terebélyes asszonycseléddel, spóregylettel és ünnepnapos 

rokonlátogatással. S mire az első gyerek megnősül, mire az új asszonyhoz először hívnak 

                                                 
57 Mezei Mária beszél – Tasi József kérdezi. Budakeszi, 1983. március 19. PIM Médiatár CD 03230 
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doktort, aki közli a családdal az örömhírt, a „nagyapa” befejezte földi pályafutását. Élhet még 

harminc esztendeig, de ezt a harminc esztendőt már csak az emésztés örömeinek szentelheti. 

Szánalmas, tragikomikus látvány az árnyékos lugasban pipázó bölcs öregúr, pedig azt 

mondják rá az emberek: egy munkás, becsületes élet gyümölcsét, nyugalmát élvezi.  

Bennünk azért van kegyelet, mert gyávák vagyunk. Félünk a saját jövőnktől, 

öregségünktől. Önmagunk előre látott kudarcait, csődjét vonjuk be a kegyelet, a tisztelet 

mázával. Ez a kegyelet előre megfontolt szándékkal kitervelt önmentegetőzés.  

„Neki se sikerült, pedig mindenki az ellenkezőjét hiszi. Tán még ő maga is. Nekem se 

fog sikerülni. De én már bátrabb vagyok. Én már évtizedekkel hamarabb be merem magam 

előtt vallani.”  

Így aztán érthető, így aztán természetes, hogy szomorú az életem. Igen. Én folyton 

látom az ezernyi, a milliónyi csődöt magam körül. Nekem a földgolyó nem geográfiai, 

biológiai, ásványtani vagy csillagászati jelenség, a Föld nekem vizeivel és szárazföldjeivel, 

állataival és embereivel, egyetlen hatalmas Csődtömeg. Kudarc-hegyek és könny-tengerek, 

vízesés-harcok és félelem-erdők… Ez az én térképem. 

S az a pár kiválasztott, akit nyugtalan, tehetséges motorral vert meg a Teremtő – 

legyen az író, festő, muzsikus, színész vagy bármi hasonló ezeknek a szerencsétleneknek 

aggodalmat keltő műfajai között – csak még felfokozottabban, csak még rugalmasabban, 

küszködőbb harci kedvvel rohan hegynek fel, völgynek le, szakadékból, szakadékba, 

aránytalanul rövidebb idő alatt csak még több sebet gyűjt, csak még több kudarc tépi, vágja, 

vérzi. És mennél több a siker, annál felelősségteljesebb, annál kielégületlenebb, annál 

tehetetlenebb és annál szomorúbb az élet. 

Egyetlen dolog van, egyetlen remény van, egyetlen vágy és egyetlen csoda. Ez a csoda 

– ha van csoda – a szerelem. Ha van szerelem. 
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Azt mondják, minden csoda három napig tart. De akkor az nem csoda. Az nem 

szerelem. Ez a csoda valami rettenetes, valami bennünk lappangó és mégis fölöttünk, rajtunk 

kívül álló, elemi erejű és lágy, pasztell-kék és haragos-tarajos-zöld, tajtékzó és szelíd, minden 

érzést, színt és hangot egyesítő megsemmisítő jelenség. 

Vélt szerelmek hosszú sora, idegen arcok bámulnak rád. Kik ezek? Kik voltak ezek az 

életedben?... Kerested a Csodát. De bennük nem találtad. Felejtett, bukott idegenek. Tőlük 

nem kaptad meg. Talán ők se tőled. Mindegy, ők nem számítanak, te számítasz. S te hoppon 

maradtál.  

Hogyan kellene élni? Addig is, amíg jön a Csoda. Addig is, amíg várod. De az is lehet, 

hogy nem jön. Az is lehet, hogy hiába vársz. Az is lehet, hogy így múlik az élet. Csodavárón. 

Csodátlanul… 

Ezért kell vállalni mindent. Szenvedést, bajt, sebet, vért, kétségbeejtő kudarcok 

végtelen sorát, marást és szúrást, csípést és döfést s egy életen át annyi halált, mert jön… jön 

a Csoda. 

Mert van Csoda. 

Erre kell készülni, ezt kell várni az alatt a rongyos pár évtized alatt, ameddig tart ez a 

keskeny, hitvány kis út. S ha nem is jön, úgy kell végigjátszani a szerepet, földi élet-

maszkunk furcsa, szánalmas figuráját, hogy „Bal I.”-ről minden pillanatban beléphet a 

színpadra a Csoda, ez a várva várt szereplő, csak mindig, mindig mondd, éld, keresd, variáld a 

szöveget, hátha egyszer mégis csak sikerül átélned, sikerül kimondanod a bűvös Végszót.58  

 

Hoztam valamit a hegyekből… 

 

                                                 
58 Szerelmes antológia. Budapest, Kompasz Könyvkiadó, 1943. 167–168.  
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Nem sokkal A szerelmes album című antológia megjelenése után, 1943 karácsonyán Mezei 

Mária eltűnt Budapestről. A Vígszínház 1943. december 23-án közleményt adott ki, mely 

szerint Wesselényi Miklós Az ellenfél című darabjának bemutatóját elhalasztották, mivel 

„Mezei Mária Az ellenfél egyik női főszereplője, orvosi tanácsra, néhány hétre szanatóriumba 

vonult, s így a darab próbáit felgyógyulása után folytatja a színház.”59 

Szigethy Gábor ezt a távozást összekapcsolja azzal, hogy Mezei 1943. december 6-án 

elment a Magyar Tudományos Akadémiára, ahol Márai Sándor Ihlet és nemzedék című 

akadémiai székfoglalóját olvasta fel. A színésznő két hosszú év óta nem látta az írót, s bár egy 

szót sem váltott Máraival, de az élmény letaglózta. „Titokfüzetébe” írt feljegyzése, 1943. 

december 6-án éjjel fél tizenkettőkor, ezzel a mondattal kezdődik: „Halálosan szeretem. Úgy 

látszik szó szerint.” Majd a bejegyzés végén: „Nem tudok élni nélküle.”  

Szigethy Gábor elbeszélte, hogy Mezei Mária a reménytelen szerelem emléke elől 

Ótátrafüredre menekült, s nem adott életjelt magáról hónapokig. A Tátrában megismerkedett 

egy félig magyar, félig német férfival, a Frankfurtban élő Lalóval, akiről semmit sem tudunk, 

csupán azt, hogy 1944 januárjában a gyönyörű budapesti színésznővel töltött néhány boldog 

napot. Mezei végül 1944 februárjában visszatért Budapestre, s csakhamar a Vígszínház új 

bemutatójának – Alfred Picard Hattyúlovag című komédiájának – egyik szerepét próbálta. 

Ám nem sokáig, mert passzívnak találta a figurát, és szerződést bontott. Ekkor a németek már 

megszállták Magyarországot, s hiába akart a színésznő a Madách Színházban fellépni, a 

hatóságok megvonták Károlyi István színháznyitási engedélyét. A kilátástalan helyzetben 

Mezei Mária csak egyetlen kiutat látott, a gondok elől ismét a Tátrába szökött. 

Vallomástöredékek című könyvében így emlékezett életének erre a korszakára: „De eljöttek a 

sötétség évei, s 1943 nyarán kioltottam én is magamban a reflektorokat. Felhúzódtam a 

                                                 
59 Népszava, 1943. december 23.  



 

 

41 

 

Tátrába, ahová a háború kitörésétől kezdve mind sűrűbben és sűrűbben menekültem lelki 

tartást, ellenállást, harci kedvet, egészséget gyűjteni a tisztaságban és szépségben, ami ott a 

hegyek közt körülvett, az itthon mind jobban ránk nehezedő, fullasztó emberietlen és 

művészietlen áramlatok 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 barátaim 

megkínzott tekintete. S mialatt itthon tovább robbantak a bombák s a pincében reszkettek a 

lelkek, én fenn a békés hegyek között nyolc hónapig feküdtem egy ágyban, és már alig éltem, 

mert állandóan féltem. Az egész világgal együtt féltem.”60  

Szerelmét hiába várta Németországból, a férfi csak 1944 októberében érkezett meg s 

akkor is csak néhány napot maradhatott. Ekkor – 1944. október 13-án – ajándékozta meg 

Mezei Máriát egy Újszövetséggel, s ezzel az ajánlással: „Higgy Istenben és magadban”. 61 

Laló elutazása után sem sokkal hadszíntérré változott az idilli környezet. Mezei 

Máriának kalandos utakon kellett menekülnie. Átvészelte a megpróbáltatásokat, s életben 

maradt. De nem megmenekülésének históriájával akarta bűvöletbe ejteni közönségét, sokkal 

nehezebbre vállalkozott: megtalált hitének megvallásával próbálta felrázni felebarátait: 

„Hazahoztam a hitemet, mint egy nagy, jó szagú, meleg kenyeret, s azt éreztem, jó lenne 

szétosztani, mindenkinek adni belőle. Olyan erős volt bennem ez a vágy, hogy minden mást 

elnyomott. Színház, élet, jövő; minden eltűnt; bakancsban, hátizsákkal jártam a radványi 

erdőket, kerestem a helyet, ahol leülhetek és formát adhatok a bennem ujjongó hangnak. S 

egy kis erdészházban, libagágogás között, megszületett az írás. Mikor elindultam vele Pestre, 

olyan boldog voltam, mint soha-soha életemben. Mert minden ezért volt, élet és színház, hogy 

ezt elmondhassam végre. Házaltam vele, de nem kellett senkinek. Az emberek furcsán néztek 

                                                 
60 Mezei Mária: Vallomástöredékek, i. m. 178–179. 
61 Szigethy Gábor: Mezei Márai szerelem, i. m. 80.  
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rám, és összesúgtak a hátam mögött. Akkor betettem a fiókba. Lakást rendeztem be, játszani 

kezdtem, és vártam. Mikor pedig eljött az ideje – tavaly Pünkösdkor – »véletlenül« jött egy 

pap, elvitt a templomba, bekapcsolták a rádiót, s én végre elmondtam a lényegeset, a fontosat. 

Azóta minden sokkal könnyebb.”62 

 

A filmszínésznő  

 

Mezei Mária 1943-ig tizenkét filmben szerepelt. Először 1936-ban Jókai Mór Az aranyember 

című regényének filmváltozatában játszott: Brazovich Atháliát személyesítette meg. A 

színésznő ekkor még azt hitte, hogy filmszerepeiben kitörhet a beskatulyázásból. Az Újság 

riporterének ugyanis ezt nyilatkozta: „Most készült el egy film, amelyben valamennyire 

kielégíthettem a »más« szerep utáni vágyamat. Az aranyember filmváltozatában játszom 

Athalie szerepét. Ez például nekem való érdekes nőalak.”63 Ám amikor a riporterrel az interjú 

után beültek egy moziba, ahol az új film előzetesét vetítették, furcsán alakult a beszélgetés: 

„Mezei Máriának nagyon nem tetszik Mezei Mária. Csúnyának, rossznak, tehetségtelennek 

találja magát” – jegyzete meg az újságíró. Majd cikke végén így oldja fel a kellemetlen 

helyzetet: „Nagyon sok pesti színésznő tanulhatna szerénységet Mezei Máriától, mert ő a 

filmen is remek.”64 

Feltűnő, hogy Mezei Mária alig nyilatkozott filmszerepeiről. Antal Gábor 1978-ban 

Filmekről, színházakról, emberekről címmel rádiófelvétel készített betegágyánál. A riporter 

azt a kérdést tette fel, hogyan tudták áthidalni azt a szakadékot, mely az 1945 előtti és utáni 

magyar filmművészet között tátongott. Mezei Mária így válaszolt: „Hát erre nem olyan 

                                                 
62 Mezei Mária: Iránytű kell a rengetegben…, i. m. 10. 
63 v. s.: Nagy nőket szeretnék játszani – mondja Mezei Mária, aki fél a skatulyától. Újság, 1936. november 29.  
64 Uo. 
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egyszerű felelni. A múltban például kizárólag azért vállaltam én részemről, csak magamról 

beszélhetek, egész egyszerűen pénzért csinálta az ember. Kizárólag azért vállaltam 

filmszerepet, mert szükségem volt arra a pénzre, [amit] fizettek érte. Mikor egy-két filmet 

megnéztem, azt mondtam, ez rettenetes, magamra elsősorban, és soha többet nem is néztem 

meg a filmjeimet. Hogy később mi volt? Később ugyanez volt, nekem, legalább is mindig 

ezek a rettenetes negatív asszonyok jutottak […]. Mert nem azt játszottuk édesem soha, amit 

akartunk, filmen, hanem azt, amit adtak, és amit én mindig azért vállaltam el, mert 

megfizették. Van azért olyan film, amit, mondjuk a Budapesti tavaszt vállalom, az Édes Annát 

vállalom, hirtelenjében talán nincs is [több]. A régiek közül a Vissza az útonban például a 

Csortossal játszottam egy ilyen aranyos kis vampocskát, azt is szívesen csináltam, már 

tényleg nem azért, de Csortossal játszani nagyszerű dolog volt.” 

Az idő és Csortos alakja megszépítette az emléket, mert Mezei Mária nem egy kis 

vampocskát játszott; a filmbeli Riza ugyanis gazdag urakkal tartatta ki magát, miközben még 

szeretőjének (akit Berczy Géza alakított) is hazudott. A hódításokat fényképes albumban 

vezette, feljegyezte, hogy hány éves volt az illető, meddig tartott és mennyit jövedelmezett a 

viszony.  

A második világháború idején Hamza Dezső Ákos rendezésében készült igazi nagy 

sikerre, az 1942-ben bemutatott Bűnös vagyok című filmre, mintha egyáltalán nem emlékezett 

volna a színésznő. Pedig Egyed Zoltán elragadtatással számolt be alakításáról a Film Színház 

Irodalom olvasóinak: „valamelyik este betévedtem a Bűnös vagyok című új Mezei-filmhez, és 

leesett az állam, hogy Mezei a filmszínésznő mennyit fejlődött a legutóbbi időben. Egy 

bárleánykát játszik, egy olyan nyilván külső józsefvárosi eredetű, nagyon is proli 

alaptermészetű hölgyet, de aki magát természetesen a lokál Garbójának képzeli, egy romlott, 

vacak-karakterű teremtést, akit azonban egy véletlen szerelem arra inspirál, hogy a színes és 
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illatos mocsárból kiemelkedjék, és azt szeretné, hogy valami – több és jobb legyen belőle, 

mint, ami eddig volt. Mezei ezt az összetett szerepet annyi kultúrával, ösztönnel, szívvel és 

színészettel csinálja, hogy a nyitott szemű ember, ilyen esetekben láthatja: milyen más egy 

ilyen démonszerep, ha igazi színész, művész csinálja – aki nem elégszik meg külsőségekkel, 

vonaglásokkal és rángatózásokkal, s nemcsak a szerepe romlottságát, hanem a színészi lelkét 

is csillogtatja.”65 

Természetesen a film nem volt tökéletes, lehetett benne dramaturgiai hibákat is találni. 

A Katolikus Szemlében Mezei Mária játékát így bírálta Dénes Tibor: „a leány játéka sem 

töretlen. Nem tudjuk, mikor komédiázik és mikor őszinte, pedig a nézőnek mindig tisztában 

kell lennie a játék természetével. Így aztán ingadozó a kép is, amit a jelleméről alkotunk. Hol 

a mocsárba süllyedt ártatlanság, hol meg az elvetemült gonoszság megtestesülésének 

gondoljuk. Néhány hatásos jelenete ellenére a darab az egészen közepes filmek közé 

tartozik.”66 Ez a megítélés részben abból fakadt, hogy a katolikus szellemiségű orgánum 

kritikusának „erkölcsi tekintetben” is voltak kifogásai.  

Láttuk, hogy Mezei Mária az 1945-ös fordulat után mindössze két szerepével volt 

elégedett, helyesebben mondva: két film volt kedvére való. Máriássy Félix a Budapesti tavasz 

(1955) című filmjében Turnovszkyné szerepét alakította, míg Fábri Zoltán Édes Annájában 

(1958) Vízynét formálta meg. Utóbbiról a Népszabadság kritikusa ezt írta: „Mezei Mária 

szerepének megformálásában hamisítatlan a fáradt kedélyű, ideges, álhumanizmussal átitatott 

úriasszony”. 67 

Feltűnő, hogy Mezei Mária nem említette a Janika című produkciót, melyet még ma is 

vetítenek a televízióban. Keleti Márton filmje, mely – ahogyan a Szabad Nép írta – „az 

                                                 
65 [Egyed Zoltán] (e. z.): Félóra Mezei Máriánál, csak úgy, minden apropos nélkül… Film, Színház, Irodalom, 

1942. 26. sz. 6.  
66 Dénes Tibor: Magyar filmek. Katolikus Szemle, 1942. 311.  
67 Vadász Imre: Édes Anna. Új magyar film. Népszabadság, 1958. november 14.  
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amerikai imperialisták hazug propagandáját leplezi le és gúnyolja ki” – nagy sikert hozott 

Turay Idának, Gobbi Hildának, Latabár Kálmánnak, Szabó Sándornak. A népi demokráciát 

dicsőítő filmben egyetlen negatív figurát találni, az amerikai filmproducer leányát, Daisyt. Őt 

alakította Mezei Mária. Ez lett utolsó démonszerepe. A diktatúra legsötétebb éveiben azonban 

még ilyet sem kapott. Pedig Molnár Miklós megdicsérte a Szabad Népben írt kritikájában. De 

úgy látszik, ez nem volt elég…  

 

Takáts Alice  

 

A második világháború 1945-ben véget ért, Mezei Mária – ahogyan az 1947-ben megjelent 

írásából kiderült – visszatért Budapestre, de nem találta helyét. Nem kellett senkinek a 

Hoztam valamit a hegyekből című írása. A háborús borzalmak után az emberek arra vágytak, 

hogy valahogyan felidézzék régi életüket, életmódjukat. A világégést követő hónapokat nem 

az elcsendesedés, jellemezte, hanem a soha nem látott hangzavar. Mindenki erőszakkal, a 

törvényszéken kereste az igazságot, s alig akadtak olyanok, akik lelki békére vágytak. Ebből a 

káoszból és nélkülözésből Mezei Mária ismét elmenekült. A Tátrába már nem térhetett vissza, 

ezért elhatározta, hogy Sárospatakra utazik, ahol a vár „amúgy is” nagyon megtetszett neki, 

beiratkozik a teológiára és pap lesz. Maradék vagyonából, tizenkét Napóleon aranyból 

felújíttatta a Rákóczi-szárnyat, s várúrnő lett három szobában, hosszú lenőtt hajjal, Erzsivel, a 

régi szakácsnőjével, aki megmaradt lábosokban főzte az ebédet. Egyszer aztán elkezdett 

álmodozni a várudvaron: szabadtéri előadásokat lehetne itt játszani! Az első előadást maga 

rendezte, s úgy érezte, hogy álma megvalósult. De hogyan folyt le a különleges bemutató? 

Hát körülbelül így:  
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„A várudvar zsúfolásig megtelt, hiszen, mint később hallottam, éppen akkoriban ment 

a környéken egy amolyan csavaros derekú régi démon-filmem, s a jó vidéki atyafiak eljöttek 

megnézni közelről azt a fránya bestia pesti színésznőt! Én természetesen el akartam mondani 

végre a Hoztam valamit a hegyekbőlt, hiszen ezért volt talán az egész. Festék nélkül, egyszerű 

ruhában, sima fekete hajjal 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 kínnak, s szólaljon meg legalább a toronyban 

a szép Rákóczi nóta, az talán lecsendesíti, megfogja őket… Mert a toronyban várta a végszót 

a szakállas tárogatóművész, akinek a névjegyén ugyan az állt, hogy „patkányirtó és 

tárogatóművész”, de olyan öntudatosan viselkedett, hogy még próbálni se akart. Elhangzott 

végre 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. Kétségbeesve rohantam fel a torony 

lépcsőin, hiszen minden elveszett! „Mit csinál maga, szerencsétlen, 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 kitört belőlem a nevetés, s gyorsan leszaladtam a színpadra magyar nótát 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.”68 

                                                 
68 Mezei Mária: Vallomástöredékek, i. m. 185–186.  
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A valóság kijózanította Mezei Máriát. Megértette, ha meg akarja őrizni hitét, vissza 

kell térnie mégis a színpadra. Becsomagolt mindent, s egy tehervagonban visszautazott a 

„bűnös városba”. Először a Belvárosi Színházban lépett fel, 1945. október 30-án egykori nagy 

sikerű szerepét, a Hercegnőt játszotta Eugene Scribe Egy pohár víz című vígjátékában.  

Ennek a korszakban két jelentős alakítást kell kiemelni. Mindkét bemutatót a 

Vígszínház társulatával játszotta: 1946. február 1-jén a Vígszínház „háziszerzőjére”, a 

vészkorszakban elhunyt Szomory Dezsőre emlékeztek Takáts Alice című darabjának 

felújításával. A címszerepet Mezei Mária kapta, aki a Színház című lapban így beszélt a 

feladatról: „Holnap már próbára megyek. A Takáts Alice. Nehéz dolgom lesz. Nagy előd nagy 

alakításának emlékével kell megbirkóznom. Sajnos, Gombaszögi Fridát nem láttam a Takáts 

Alice-ban. Szereptanulás közben sokszor jut eszembe Szomory Dezső. Pár évvel ezelőtt, 

mikor megismertem, arról beszélt, hogy ha még egyszer játszhatnák darabjait, szeretne. 

engem a Takáts Alice főszerepében látni. Elhalkul a hangja: – Ha valahonnan látja majd 

Szomory Dezső ezt az előadást, szeretném, ha nem lennék csalódás a számára.”69 

Relle Pál kritikája, mely a Világban jelent meg, meggyőzhette Mezeit arról, hogy talán 

a szerző is elégedett lett volna játékával: „Mezei Mária valóban az a színésznő, aki sokrétű 

illusztráló képességével talán a legalkalmasabb arra, hogy a mai magyar színjátszásban Takáts 

Alice bonyolult lelki rajzát érzelmileg és értelmileg is közel vigye a közönséghez. Ha 

jellemábrázolásában a nő néha még takarja az intellektust: érezni, hogy néhány előadás után 

ez a két fő motívum is egyensúlyhoz jut az egyébként már most is közvetlen, átéléstől izzó és 

helyenként megrázóan szép alakításban.”70 

Benedek Marcell a Budapest című hetilapban pedig arra hívta fel a figyelmet, hogy 

Mezei alakítása egészen új színt hozott Szomory színjátékába: „játékában sokkal izgatóbb, 

                                                 
69 Faragó Baba: Rövidhullám-interjú Mezei Máriával. Színház, 1946. 3. sz. 14.  
70 Relle Pál: Takáts Alice a Pesti Színházban. Világ, 1946. február 5.  
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sokkal érzékibb a doktornő alakja, mint az író elgondolása szerint. Az eredeti, kissé 

romantikus, szentimentális és valljuk be, papirosízű figura, Mezeinél pedig egy csupa-ideg, 

bűntudata hálójában vergődő nő, akinek szemében ott villog az űzött vad riadtsága, 

mozdulataiban a vízbefúló kétségbeesett kapaszkodása.”71 

Illés Endrének fennmaradt az a levele, melyet Sárospatakra küldött a színésznőnek. 

Ebből az írásból kiderül, hogy Mezei Mária már 1945 nyarán Szomory-szerepet keresett 

magának. Illés ekkor még nem találta meg a megfelelő színjátékot: „Most végeztem 

könyveim kicsomagolásával, – elég siralmasan állok a Szomory-darabokkal. Kölcsön adtam 

őket? Eltűntek? – nem tudom. Van egy-két történelmi drámám, ezek aligha érdekelnek. 

Polgári színdarab is akad köztük, ezekben viszont nem találtam neked való szerepet.”72 

Nem tudjuk, hogy Illés Endre talált-e rá a darabra vagy Jób Dániel tudta, hogy a 

Takáts Alice-ban sikere lesz Mezei Máriának, minden esetre a darabból készült portré már 

1947-ben a színésznő szobáját díszítette: „Az ágyammal szemben egyetlen fénykép, Takáts 

Alice képe. Néha ránézek és mosolygok. Mennyivel szebb, jobb, fiatalabb, mint én. A 

lányom. Nem vagyok egyedül.”73 

Ez a fotográfia, melyet Kálmán Béla készített, Budakeszin is a fő helyen függött. A 

két ablak között, a fésülködőasztal felett, szemben Mezei Mária ágyával. Vajon, ha ránézett, 

mi jutott eszébe először? Fiatalsága? Szépsége? Szomory Dezső? Valószínűleg a színészet 

múlandósága. Amelyen annyit töprengett. S biztosan előtolultak ennek a korszaknak az 

emlékei. A Belvárosi Színház harminc éves jubileuma alkalmából 1946-ban rendezett bankett, 

melyen Budapest főpolgármestere, Kővágó József mellett foglalt helyet. A sok-sok forró 

                                                 
71 Benedek András: Színházi esték. Budapest, 1946. 3. sz. 124. 
72 Illés Endre levelei Mezei Máriának. Kiadta Szigethy Gábor. Színháztudományi Szemle, 27. (1990) 147–148.  
73 Mezei Mária: Iránytű kell a rengetegben…, i. m. 10. 
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színházi siker. De az is lehet, hogy megkönnyebbülten gondolt arra, hogy már nem kell 

színpadra lépnie, ami oly sok drukkot okozott neki.  

„Drukkolok? Le kellene tagadnom, de miért tenném? Igen, drukkolok és félek, mint 

ahogyan halálosan félek minden szereplésem előtt. Tudja mit jelent nekem kimenni a 

színpadra vagy pódiumra vagy odaállni a mikrofon elé? […] Az is rettenetes, hogy 

boldogtalanná teszem azokat, akik körülöttem vannak. Megkínzom őket úgy, ahogyan saját 

magamat. Valaki egyszer azt mondta tréfásan: »Mária, maga ankétszínésznő. Minden 

föllépése után ankétot tart, és megvitatja: milyen volt. Hiábavaló ankétot. Mert ha az ember 

azt mondja, hogy jó volt, úgysem hiszi el. Ha azt mondom rossz volt, úgy néz rám, mint az 

őrültre. Mert tudja, hogy nem volt rossz. Mi értelme hát ennek az ankétnak?« »Őrült vagyok 

egy kicsit!« – feleltem bocsánatkérőn. Magának is ezt mondom most: őrült vagyok egy kicsit! 

Jaj, Isten őrizz, hogy azt higgye, érdekessé akarom tenni magam vagy ez póz, extrém álarc, 

nem, nem, nem. Ne írjon rólam egy sort sem, soha többé ne nyomtassák le a nevemet, ne 

engedjenek színpadra… akkor is ilyen maradok!” – nyilatkozta Mezei Mária Halász Péternek, 

a Színház című hetilap munkatársának.74 

S vajon gondolt-e egyszer is a budakeszi házban, a Takáts Alice-fotó előtt, arra a 

kitörölhetetlen emlékű estére, amikor a Vígszínház egyik Három nővér előadásán, nyolc 

perccel az utolsó felvonás befejezése előtt, a nyílt színen, hirtelen a szívéhez kapott, és 

felkiáltott: „Nem bírom tovább! Hagyjatok meghalni!” És kirohant a színpadról. A függönyt 

le kellett ereszteni. A színház ügyeletes orvosa néhány Valerián-cseppel véget vetett a 

kezdődő szívgörcsnek, az előadást azonban már nem lehetett folytatni. Ekkor mindenki Mezei 

Mária ellen fordult. A színésznő védekezése érdekesen világít rá lelkiállapotára, színészi 

magatartására, de legfőképpen gondolkodására. Az esetet nem csak botrányként lehet 

                                                 
74 Halász Péter: Kis analízis Mezeiről. Színház, 1946. 21. sz. 10. 
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értelmezni, úgy is tekinthetünk rá, hogy az individuális művész bocsánatot kér ugyan, hogy 

meg kellett szakítani az előadást, de nem tartja botrányosnak viselkedését. Érdemes érvelését 

hosszabban tanulmányozni, s még ha nem is érünk vele egyet mindenben, figyelemre méltó, 

hogy megfogalmazta ezeket a gondolatokat: „A negyedik felvonásban erős szívdobogást 

kaptam. Bizony, az idegek nehéz munkát végeznek minden este, s az a bizonyos feszültség, 

amely a művészet hőfokát mutatja, csalhatatlanul több volt, mint amennyit túlérzékeny 

idegeim kibírhatták volna. Súlyos pánikérzet, halálfélelem kapott el, s kénytelen voltam 

kimenekülni a színpadról. Bocsánatot kérek, de arról talán mégsem tehetek, hogy művész 

vagyok, és érzékeny idegrendszerem van. Azért lettem színész, egészen, a homlokomtól a 

talpamig; s úgy érzem, odaadtam mindent, az életemet. Elég baj, s arra csak én fizetek rá, 

hogy nem tudom ezt a teljességet csak úgy kirázni a kisujjamból.”75 

Csehov drámáját, melyet 1947. április 3-án mutatott be a Vígszínház (akkor ideiglenes 

játszóhelyén a Nagymező utca 22–24. szám alatt lévő Radius filmszínházban), egyébként 

nagy sikerrel játszotta a társulat. Benedek Marcell szerint „a Vígszínház igazgatósága és egy-

két kivételtől eltekintve, elsőrendű szereposztásban mutatta be a darabot. Helyén van 

Gombaszögi Frida Olga szerepében: szerény és csendes szavú; Mezei Mária Másáéban: jól 

neveltsége takarja csak érzékiségét és undorát férje iránt”.76 

„Általában az egész előadás a régi vígszínházi együttes emlékét idézi” – szögezte le 

Relle Pál; míg Mezei Máriáról így írt: „izgalmas egyszerűsége és megható asszonyisága, mely 

majdnem egy orosz Bovaryné hangulat-varázsával övezi Kuligin tanár úr szerelmes 

asszonyát”.77  

                                                 
75 Földényi Ervin: Így akart meghalni Mezei Mária. (Tényállás és védekezés). Romeo és Júlia, 1947. 7. sz. 2.  
76 Benedek Marcell: Színházi esték. Budapest, 4–5. sz. 174.  
77 Relle Pál: Három nővér. Csehov-felújítás a Vígszínházban. Világ, 1947. április 6.  
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Molnár Miklós azonban nem elégedett meg azzal, hogy a régi Vígszínház hangulatát 

idézte a bemutató. A kommunista párt tagjaként, a Szabad Nép kritikusaként számon kérte a 

társadalomábrázolást: „A három nővér családi tablója ma már egy osztály hanyatlásának 

történelmi illusztrációja, de a Vígszínházban most is olyan békés búgással röpködnek az 

érzelmes sóhajok, mintha azt sem tudnák, miről szól a darab. Marton Endre, a rendező a 

közönséges Natalja Ivanovna s a három ábrándos lány közötti nézeteltérésben véli megtalálni 

a drámai összeütközést, holott az ütközőfelület a házon kívül eső világ, amitől félnék, s amire 

mégis vágynak. Ez a félreértés nem csak a darab mondanivalóját, profetikus és költői 

világszemléletét szürkíti el, hanem az igazi drámai elemet is kivonja belőle. A rendező 

főszereplő ebben a darabban, nehéz tehát érdemben bírálni az egyes színészi teljesítményeket. 

Kétségtelen azonban, hogy az érzelmes társalgássá szűkített keretek között Mezei Mária 

ábrázolása finom, érzelmed őszinték.”78 

Hiába írtak felsőfokon Mezei Máriáról, a botránynak következménye lett. Mezei 

Mária a Romeo és Julia című lapban tett, már idézett nyilatkozatában a színház orvosát és 

egyik kollégáját, Szakáts Miklóst hazugsággal vádolta meg, ezzel megsértette a Vígszínház 

érdekeit. Meggondolatlanságáért a legsúlyosabb büntetés járt: 1947. május 1-jével 

elbocsátották.  

Ebből az időszakból még egy bemutató nevezetes. Illés Endre A mostoha című 

darabjának előadására a Vígszínház készült; ám Mezei távozása miatt az 1946–1947-es 

színházi évad legvégén, 1947. május 30-án a Belvárosi Színház vitte színre. A nyári meleg 

miatt mindössze negyvenöt előadást rendeztek. Illés Endre monográfusa, Dersi Tamás szerint 

a mű fogadtatása az irodalmi élet egykori frontvonalait mutatta, s úgy vélte, hogy „a darab 

                                                 
78 Molnár Miklós: Három nővér. Csehov-felújítás a Vígszínházban. Szabad Nép, 1947. április 9.  
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sikerében egy nagyszerű színésznő, és egy [a] hagyományaihoz ragaszkodó közönség 

találkozásának is része volt.”79  

Amikor Illés Endre évtizedekkel később kiadta darabjait, szokatlan módon, a 

drámakötetben közölt esszét Mezei Máriáról: „A színlap helyett elegendő ezúttal az ő nevét 

leírnom. Sikere teljes és fényes volt. Mintha megvilágított tükörfalak között játszatta volna 

Bárdos Artúr A mostohát: Mezei arca, alakja, tekintete, járása egyszerre négy-öt felől 

sugárzott a nézőre. Szerette is a szerepét. […] És A mostoha előadásain nem is rohant ki a 

színpadról, „Jaj istenem, fejemre esik a felhő!” – kiáltással, mint egy évvel előbb Szomory 

Dezső Takáts Alice-ából a Pesti Színházban. Nem engedte, hogy most rátörjön fulladás, 

halálfélelem, pánik, mint Csehov Három nővérében a Vígszínházban, menekülése közben a 

festett díszletfalat is feldöntve, s vele az előadást, éppen egy hónappal A mostoha bemutatója 

előtt. A bemutató után sem bontotta fel szerződését, mint másutt és máskor – sőt a következő 

évadra is követte darabomat, ugyanabban a színházban. 

Milyen lenyűgöző színpadi jelenség volt akkor, s milyen nagy jellemszínésznő ma – 

(ha egy-egy villanásra mégis feltűnik a képernyőn vagy megszólal nagy ritkán a rádióban). 

Ha egyetlen vonással kellene megidéznem őt, talán azt a kettősséget érzékeltetném: 

este unta, sokszor unhatta a szerepeit, partnereit, színházait, de soha nem unta el, hogy nappal 

játssza a színésznőt. Nappal, és a szerepein kívül. De talán nem is a színésznőt: inkább egy-

egy szerepet, ezeket a szerepeket azonban maga írta saját magának.”80  

 

A bujdosó lány 

 

                                                 
79 Dersi Tamás: Illés Endre. Budapest, Akadémiai Kiadó, 1977. 113. (Kortársaink)  
80 Illés Endre: A fele komédia, i. m. 331–332.  
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Félreérthető, s nem is egészen világos, hogy mire gondolt Illés Endre, amikor azt állította, 

hogy Mezei saját magának írt magánéleti szerepet. Bizonyára nem az államosítással kezdődő, 

s egészen 1955-ig tartó vesszőfutására gondolt az író. Ez a néhány év a magyar 

színháztörténet legsötétebb fejezete. A színművészeket színházi dolgozókká minősítették 

vissza, ugyanolyan ideológiai környezetben kellett tevékenykedniük, mintha a bányában 

izzadtak volna. Bános Tibor kutatásaiból is ismert a Major Tamás vezérletével működtetett 

színházművészeti szövetség káderpolitikája. Hosszan lehetne sorolni a neveket, hogy kiket és 

hogyan tettek lehetetlenné a szocialista forradalom hevében, a legfeltűnőbb mégiscsak az volt 

– ahogyan Bános írta –, hogy két színésztábornokot – Mezei Máriát és Ajtay Andort – a 

pénzkereső mohóság vádjával kirekesztették a prózai színházakból, s a Gáspár Margit 

vezetésével működő Fővárosi Operettszínházba helyezték őket. Mezei Mária többször 

belesikította a világba életének ezt a megalázó fordulatát. Bár igyekezett beilleszkedni a 

Fővárosi Operettszínház társulatába, sőt a szezonnyitó előadásban Strauss Bécsi diákok (1949. 

szeptember 16.) című operettjében fel is lépett, kudarcként élte meg, hogy nem kapott 

tehetségéhez méltó szerződést. „Ez valami szörnyű félreértés –gondolkoztam lázasan, hiszen 

nekem most már a Nemzeti Színházban volna a helyem! Új vezetőink és feletteseink 

bizonyára nem ismernek, nem tudják, mit tudok! Hát majd bemutatom nekik! S meghívtam 

Major Tamást – akiről tudtam, soha nem látott addig színpadon – s meghívtam a színházi 

főosztály felelős vezetőjét: Pécsre, mert oda készültem, hogy mint vendég eljátsszam nekik 

Tolsztoj Karenina Annáját. A minisztériumi 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 Kareninával, 

már lenn is voltam Pécsett.”81 

                                                 
81 Mezei Mária: Vallomástöredékek, i. m. 193–194. 
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Mezei Máriának azonban Pécsett nem sikerült bizonyítania, sőt egyre nagyobb bajba 

került: Pécsett elveszítette állását, majd a Fővárosi Operettszínházból is kitették. Kálváriájáról 

a család régi barátjának, Balogh Istvánnak, azaz „Balogh páternek” írt leveléből tudunk. 

Baloghot arra kérte, hogy kíséreljen meg kihallgatást kérni számára Révai József népművelési 

miniszternél:  

„Ott kell kezdenem, hogy az Operettszínházhoz való beosztásom szezon eleje óta igen 

elkedvetlenített. Én 15 éve vagyok élvonalbeli prózai színésznő. Az életem tartalma mindig a 

komoly alkotó színészi munka, a nagy prózai feladatok megoldása volt. Erre természetesen az 

Operettben lehetőségem nem volt. A művészi kielégítetlenség, az igazi nép-, haladószellemű 

prózai szerepek utáni vágy késztetett arra, hogy januárban önként felajánlottam: itt hagyom 

pesti szerződésemet s lemegyek vidékre játszani. A Népművelési Minisztériumban Berczeller 

osztályvezető elvtárs a legteljesebb mértékben helyeselte elhatározásomat, s én leutaztam 

Pécsre, hogy ott megpróbáljam az igazi haladó szellemű Karenina Annát megvalósítani. De 

nem tudtam mi vár ott rám. Mint később kiderült, a társulat drámai színésznője, kinek férje 

párttitkár, előre elhatározta, hogy meghiúsítja szereplésemet. Rögtön az első hetekben 

felkértek, hogy vegyek részt brigádmunkájukban, s lépjek fel a távozó élmunkásoknak 

rendezett előadásokon a Kikeletben, de nem közölték velem, milyen verseket kívánnak, sem 

azt, hogy milyeneket nem tartanak kívánatosnak, s ezzel tulajdonképpen csapdát állították 

nekem. Mert én csak később tudtam meg, hogy pld. József A. Betlehemi királyokja vagy 

Babits: Örökkék ég a felhők mögöttjének részletei »klerikális reakciós« mételyezés volt 

részemről. Mert ezzel a váddal s még egy csomó alaptalan, nevetséges, elképesztő váddal 

terhelve egyszerűen kitiltottak a pécsi színházból még mielőtt egyáltalán munkához 

kezdhettem volna. […]  
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Annak, amit csináltam, mindig vállaltam a következményeit, de hazug, rosszhiszemű, 

kicsi emberek irigységének áldozata nem akarok lenni. Márpedig a hírverés, amit itt Pesten is 

pécsi kudarcom körül támasztottak, életveszélyessé kezd válni.  

Én belébetegedtem a szó fizikai értelmében, pajzsmirigy zavaraim lettek a sok 

izgalomtól, annyira, hogy a Szabad szélben próbált szerepemről is le kellett mondanom. 

Pedig én dolgozni akarok, de a helyemen. Be akarok állni a sorba s művészi 

tudásomnak megfelelő helyen szeretném szolgálni az új magyar kultúrát. S ezzel 

párhuzamosan tanulni szeretnék, képezni magam ideológiailag, hogy semmi jóhiszemű 

tévedést a jövőben sem versek választásával, sem másban el ne követhessek, s hogy 

kivehessem a részem a harcban. Ehhez kérem a segítségét. Segítsen, hogy eloszlassam a 

félreértéseket magam körül, s hogy feltétlenül prózai színházhoz kerülhessek.”82  

Az 1949–1950-es évad végén azonban már nem foglalkoztak Mezei Mária 

kérvényével, de neki dolgoznia kellett: így került az Országos Cirkusz Vállalat Liliputi 

Színházába, ahol naponta nyolcszor-tízszer is színpadra kellett lépnie. Egyetlen 

pártfogójához, Gáspár Margithoz fordult ismét, hogy segítsen. Gáspár státuszba nem tudta 

felvenni, de fellépti díjasként alkalmazta, „visszakapta” szerepét a Szabad szélben, majd 

bekerült Hámos György és Székely Endre Aranycsillag című operettjébe, melyet 1950. 

november 3-án mutatott be a színház.  

Mezei Mária sorsában döntő változást hozott, hogy 1951. szeptember 12-én megnyílt a 

Révay utcai Vidám Színpad, s az új kabarészínház tagjai sorába került. Itt is hamar belefáradt 

abba, hogy nem kapott igazi színészi feladatokat. Régi barátjával, Tamási Áronnal és Lajtha 

László zeneszerzővel kitalált hát valami egészen újat: a szcenírozott dalt: „Új műfaj volt. 

Dramatizált, szcenírozott székely népdalcsokor Lajtha László feldolgozásában. Történelmi 

                                                 
82 Bános Tibor: Mezei Mária sikolyai. In: B. T.: A csárdáskirálynő vendégei. Budapest, Cserépfalvi, 1996. 160–

161. 
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háttere az ún. »mádéfalvi veszedelem«. A dalokat összekötő kis drámai történetet Tamási 

Áron szedte krónikás énekként, gyönyörű versekbe. A kabaré idegen testnek érezte a számot, 

csak az én erőszakosságomnak s a szerzők tekintélyének engedett, mikor sok-sok hercehurca, 

szó szerinti huzavona után […] végre bemutatta.”83  

De nem sokszor, mindössze kilencszer adhatta elő a Vidám Színpadon Mezei Mária 

ezt a műsorszámot. Feljelentették mint irredenta–soviniszta lázítást. Azonnal felmondott, és 

ismét az Országos Cirkusz Vállalathoz került: artistákkal járta az országot. A kisvárosi 

kultúrházak és vendéglők megteltek közönséggel, amikor nevével hirdették a műsort. A 

zsonglőrök és bűvészek produkciói között sanzonokkal szórakoztatta a közönséget, de egy-

egy verset is becsempészett műsorába – vigasztalásul.  

A kényszerhelyzetben újabb ötlet jutott eszébe Mezei Máriának. A hányatott sorsú 

Cziffra Györgynek, akivel korábban már dolgozott együtt, akart pódiumot építeni: „ha 

egyszer ott megszólalhat, nem némíthatja el többet sem a közöny, sem az irigység. […] alig 

egy hónap múlva mint a Népművelési Minisztérium mintabrigádja, ötven kötéssel 

zsebünkben, elindultunk diadalkörutunkra. […] Óriási sikerű egyetlen fellépésünk volt. 

Elbuktuk. Egyetlen ember, egy időközben disszidált zeneiskolai igazgató sértett bosszúja volt 

a buktatónk. Sajnos akkoriban elég volt ennyi, hogy tiszta szándékú álmok, mint az én 

modern Déryné-álmom, szétfoszoljon.”84 

A színházakból kiebrudalt színésznő ezt követően harmadszor is Gáspár Margit 

Operettszínházban talált otthonra. Az igazgatónő évtizedekkel később így idézte fel annak 

történetét, hogy a letiltott színésznőt hogyan fogadta be színháza: „Mezei Mária érdekében 

többen is szót emeltek. Például Gobbi Hilda is harcolt érte, mondván, lehetetlenség, hogy 

olyan nagy tehetségű művész, mint Mezei Mária, szerződés nélkül maradjon. Én is szóltam 

                                                 
83 Mezei Mária: Vallomástöredékek, i. m. 199–200. 
84 Uo. 204–205.  
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érte, hogy is ne szóltam volna, amikor levelet kaptam tőle »Margit, segíts rajtam, nem tudok 

színház nélkül élni.« Egy nagyon tekintélyes és beavatott színigazgató [Major Tamás – G. T.] 

azonban azt mondta. »Mezei már nem művészeti probléma, csak ávéhás probléma.« Ezek 

után történt az, amiért ma is szeretettel és büszkeséggel gondolok arra a színházra, amelyet 

vezettem. Rendkívüli társulati ülést hívott össze az Operettszínház, és a tagság ott politikai 

kezességet vállalt Mezei Máriáért. Ezzel sikerült visszaölelni a színházi világba. Ezután két 

nagyszerű szerepet játszhatott el, kifejezetten olyanokat, amelyek az ő számára íródtak. Az 

egyik a Párizsi vendég című darabban volt, a másik a Valahol délen címűben. Sikerei teljében 

szerződött el tőlünk a Madách Színházhoz […].”85 

Amikor Mezei Mária az Fővárosi Operettszínház tagja lett, csakhamar megtört a jég, s 

a Színház és Mozi című hetilap 1954. szeptember 10-én kiadott számában közölte Szánthó 

Dénes riportját Mezei Máriánál Budakeszin címmel. Hosszú hallgatás után ez volt az első 

alkalom, hogy a sajtóban szerepelhetett, és a cikk írójának mintha az lett volna a legfőbb 

célja, hogy igazságot szolgáltasson a színésznőnek: „Mezei Mária érdekes színésznő. Művészi 

pályája tele van ugrásszerű emelkedésekkel – aztán váratlan lejtőkkel. A közönség szereti. 

Vannak mesterségüket kifogástalanul értő színészek, akik jól elszórakoztatják a nézőt, de nem 

ragadják meg. Mezei Máriáról színpadra lépése pillanatában érezni, hogy ez az asszony: 

valaki. Oda kell rá figyelni. Vitatkozni kell róla. Van benne valami, amivel nem minden 

színész dicsekedhetik, ami pedig a színészi siker alapja: egyéniség. Ez a feketehajú, határozott 

arcélű színésznő most ismét a Fővárosi Operettszínház tagja. Egy évig nem volt szerződésben. 

Azt megelőzőleg két évig a Vidám Színpadon szerepelt. A kis színház egyik társulati ülésén 

felállott és nagy vihart keltő beszédben bejelentette, hogy kilép a színház kötelékéből, mert 

                                                 
85 Lőcsei Gabriella: Két asszony. Mezei Máriára emlékezik Gáspár Margit. Magyar Nemzet, 1989. november 27.  
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képességei számára szűk a kabaré kerete, önállósítja magát: brigádot szervez, hogy tiszta 

művészetet vihessen szerteszét az országban.”86 

A cikk arról is nevezetes, hogy bemutatja Mezei Mária budakeszi otthonát. „Háza 

kívülről földszintes falusi ház, olyan, amilyen száz meg száz más ház a falvakban. A kapun 

túl azonban különös levegő csapja meg a látogatót. Antik bútorok, sok jó könyv, szobrok, 

képek. Verandájáról szép kilátás nyílik a János-hegy nyugati lejtőjére. Kis kertjében 

gyümölcsfák, virágok és állatok.”87 Ez az idilli kép gyakran visszatérő témája lesz a 

színésznőről szóló riportoknak. Arról azonban nem esett szó a nyilvánosság előtt, hogy a 

Budakeszi ház szépítése, építése miatt kellett erején felül fellépést vállalnia.  

A megbocsátás megtörtént, s egy fél évvel később a Színház és Mozi című hetilap 

1955. február 2-án kiadott számában már terveiről is beszélhetett: „Írjak most arról, hogy […] 

évekig mellőztek? Lehet, hogy nincs is így, csak én hittem. De annyi biztos, hogy száműztek 

a »könnyű műfaj«ba. Félreértés ne essék: szeretem a bohózatot, operettet, esztrádműsorokat 

is. De szeretem Shakespeare-t, Shawt, szeretem az időtálló remekműveket. Cleopatra, 

Johanna, Karenina Anna él bennem akkor is, ha nem is nyílik mód arra, hogy megformáljam 

őket. […] Drámai ambícióimról már írtam, most még csak arról, hogy nem akarok hűtlen 

lenni a színes műsorokhoz sem. Van egy kis szcenírozott népdalcsokrom – Tamási Áron és 

Lajtha László állították össze. Ha sor kerül az előadására, biztos vagyok benne, hogy nagyot 

lépek vele művészi fejlődésem útján. De hát mindent nem lehet egyszerre. Apránként majd 

csak teljesül minden vágyam.”88 

 

Prózai színházakban – jelentéktelen szerepek  

                                                 
86 Szánthó Dénes: Mezei Máriánál Budakeszin. Színház és Mozi, 1954. 37. sz. 15. 
87 Uo. 
88 Mezei Mária: Élettörténetem. Színház és Mozi, 1955. 6. sz. 18.  
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Ha Mezei Mária pályafutásáról szólva nem lehet kikerülni kudarcait. Bármennyire bizakodó 

volt 1957-ben, amikor a Madách Színház szerződtette, egyik balsiker követte a másikat. 

Egészsége is sokszor közbeszólt, de megalkuvást nem tűrő egyénisége miatt kellett a 

legtöbbet szenvednie. Nem hiszem, hogy a magyar színháztörténetben akad olyan 

színművész, aki ennyi szerepet visszaadott volna, ugyanakkor nagy szerepálmokat kellett 

örökre eltemetnie.  

Mezei Mária 1961-ben Gách Marianne-nak, a Film, Színház, Muzsika című hetilap 

újságírónak bevallotta legféltettebb titkát: „Húsz éves koromtól fogva, amikor már felnőtt 

színésznő voltam, két szerepről álmodoztam. Az egyik Shaw Szent Johannája volt, a másikról 

még nem beszéltem soha senkinek, most mondom ki legelőször: maga Hamlet, a dán királyfi. 

Úgy képzeltem, hogy akkor kerül csak ezekre sor, ha majd mindent megtanultam és 

megértettem ezen a pályán. Shaw Szent Johannáját meg is tanultam, mégpedig franciául, 

amikor 1939-ben úgy volt, hogy Párizsban francia színésznő leszek, s csak a háború kitörése 

miatt rekedtem itthon. Akkoriban láttam Bulla Elmát ebben a szerepben, s azt hittem, én 

jobban is el tudnám játszani. Aztán húsz év múlva ismét láttam az ő Szent Johannáját, s 

akkorra már olyan tökéletesre érett, oly hiánytalanul bontotta ki a figurát, hogy meg is 

mondtam neki, ezek után már nem akarom eljátszani, megsemmisítem magamban ezt az 

álmomat. Ami a Hamletet illeti: ma már mosolygok ezen a vágyamon. Bolondság volt.”89  

Mindez azért jutott eszébe, mert éppen akkor a Madách Színház Hamlet-

produkciójában Gertrud szerepét próbálta. Úgy érezte, hogy Lady Macbeth megformálásig is 

eljuthat.  

                                                 
89 Gách Marianne: „Pályám eseményei illusztrációi emberi mondanivalómnak.” Mezei Mária szerepeiről, 

emlékeiről, terveiről. Film, Színház, Muzsika, 1961. 49. sz. 6. 
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Néhány évvel később Gách Marianne-nak az elszalasztott lehetőségekről is mesélt: 

„Olyan szerepeket adtam vissza, amelyekért ma térden állva imádkoznék. Az Esőben nem 

akartam játszani, mert belefáradtam abba, hogy folyton kokottokat alakítsak, a Trójában nem 

lesz háború szerepajánlatát azért utasítottam vissza, mert nem éreztem magam eléggé Szép 

Helénának, az Olympia anyahercegnőjétől azért féltem, mert nem akartam, hogy komikának 

skatulyázzanak be… De minek is folytassam! 1948-ban, amikor a kis Madáchba hívtak, hogy 

A kertész kutyájában játsszak, nem vállaltam, mert Bárdos Artúr a Kleopátrával hitegetett, de 

miközben Antoniust keresgélt, külföldre ment. Mire felébredtem az álmodozásból, az 

Operettszínházban találtam magamat.”90 

Ha Mezei Mária pályafutásának utolsó korszakát hűségesen be akarjuk mutatni, 

szólnunk kell kudarcairól is. Ezekről a színésznő őszintén vallott, mely egyáltalán nem volt 

megszokott ebben a korszakban. A színházi lapok felsorakoztatták a színésznő érveit, 

meghallgatták gondolatait, s empátiával szemlélték törekvéseit. Attól óvakodtak, hogy 

beleavatkozzanak a színházak belügyeibe. A belügyekről azonban hitelesen tudósítanak a 

Mezei Mária-hagyatékban megtalálható dokumentumok. Sőt, azt a levelet, melyet 1965 

májusában Both Bélának, a Nemzeti Színház igazgatójának fogalmazott, de nem küldött el, a 

színésznő Vallomástöredékek című kötetében is közölte.  

Mezei Mária emberi nagyságát hűen tükrözi, hogy Both Bélára nem kiabált kígyót, 

békát, pedig bizonyára gyakran eszébe jutott, hogy a rendezőnek, színházigazgatónak és 

művelődéspolitikusnak – a Népművelési Minisztérium Színházi Főosztályának 1953-tól 

1956-ig Both a vezetője! – nagy része volt abban, hogy az államosítás után félredobták. A 

Vallomástöredékek tényeket rögzítő, tartózkodó apró betűs képaláírásnak szánt szövege 

minden esetre sok mindent elárul:  

                                                 
90 Gách Marianne: Álmodoztam és nem számoltam a realitásokkal… Beszélgetés Mezei Máriával. Film, 

Színház, Muzsika, 1964. 8. sz. 10. 
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„A Thália Színházban játszottam vendégként 1964–1967-ben. Az életemet 

köszönhetem ennek a szerepnek. 1962-ben a Madách kapuját becsaptam magam mögött, s 

mikor két év múlva a Petőfi Színház, ahová elszegődtem, megszűnt – kenyér nélkül álltam. 

Akkor lett Both Béla a Nemzeti Színház igazgatója. Hívatott. Tárt ajtók, hajlongó 

titkárok között mosolyogva várt. – Van itt a fiókban egy csodálatos Mezei szerep: Anouilh 

Colombe-jának Művészkirálynője. – Ó, Istenem – Béla, de boldog vagyok. Eltorzult arccal 

dől előre az íróasztal felett. – Csak nem képzeli, hogy ilyen elviselhetetlen púppal a hátamon 

vágok neki a Nemzeti Színház igazgatásának?! – Akkor miért hívatott? – hebegtem. – Hogy 

ezt megmondjam Magának. – És, ha én most a villamos elé lépek véletlenül? – Hát – húzta fel 

tehetetlenül vállát.  

Hazaértem Budakeszire, autóbuszon. S várt Kazimir Károly felkérése az Apáca Máter 

Katalinjára, amit Dajka Margit visszaadott, mert hitét sértette. Hála az Istennek! Másnap 

próba után elmentem Gáspár Sándorhoz. [Gáspár Sándor kommunista politikus; ekkoriban 

Kádár János legközvetlenebb munkatársa. – G. T.] Harmadnap hívtak a telefonhoz. Both Béla 

beszélt: – Mária, mikor jön be aláírni a szerződést a Colombe-ra? – Megvárjuk az Apáca 

bemutatóját. 

Vajon ha 1945-ben nem utasítom el a Tragédia Éváját és vele B. B. ölelését – mindez 

nem így történt volna? Mindez nem bosszú. Én a „Szent Színházról” álmodom.”91 

Ki tudja, miért, talán mementóként, Mezei Mária könyvei között megőrizte Madách 

Imre Az ember tragédiája című művének a háború után hirtelen beszerezhető példányát, a 

Magyar Népművelők Társaságának 1943-ban megjelent kiadását. A piros füzet első oldalán , 

Both Béla bejegyzése olvasható arról, hogy Éva szerepét Mezei Máriának szánja… (Both 

végül csak 1947-ben rendezte meg a művet, a Nemzetiben.)  

                                                 
91 Mezei Mária: Vallomástöredékek, i. m. 139.  
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A Both Bélát 1964. február 14-én iktatták be a Nemzeti Színház igazgatói székébe. 

Egy héttel később jelent meg Gách Marianne interjúja Mezei Máriával a Film, Színház, 

Muzsikában. A beszélgetést Gách Marianne így vezette fel: „Mi történt Mezei Máriával? Kint 

él Budakeszin, tyúkokat etet, piacra jár, mindent csinál, csak éppen nem játszik. […] Kósza 

hírek járnak a városban, hogy indokolatlanul ad vissza szerepeket, otthagyja a színházakat, 

vidékre szalad, aztán beteg is volt… Nyugtalan és furcsa lény, nemegyszer kitör a hétköznapi 

sablonból, más, mint a többiek körülötte, de hát ez csak nem akadálya annak, hogy valaki 

kitűnő színésznő legyen? Nézem különös vágású szemét, szája körül a keserű vonást, fanyar 

nevetését: minden moccanása a mai formátumú színésznőé.”92 

Gách Marianne interjújából kiderült, a színésznő belátta, hogy örökös megsértődése 

helytelen ezen a pályán: „Érzékenykedtem akkor is, amikor objektíven nem volt igazam. 

Nagyokat álmodtam és nem számoltam a realitással.” A beszélgetésből azonban ismét csak 

vádak, megszegett ígéretek, balszerencsés véletlenek láncolata rajzolódott ki. Az olvasók 

megtudták, hogy a Madách Színházban Thornton Wilder Hosszú út (1958. november 14.) 

című művében eljátszott nagyszerű szerepe után szinte semmi sem sikerült: „az én kedvemért 

a színház műsorra tűzte a Cseresnyéskertet! Igen ám, de az olvasópróbán vesegörcsöt kaptam. 

A műtőasztalon, rövid klinikai halál után, az orvosok azt tanácsolták, ne játsszam többé. 

Mégis játszottam és egészségesnek éreztem magamat. De a Madách Színház is csalódást 

hozott nekem. Két évig vártam, de hiába. Aztán otthagytam a színházat. Úgy, mint aki 

elkeseredésében kiugrik az ablakon. A ponyva, amelyre ráestem, a Petőfi Színház ígérete volt, 

Giraudoux Chaillot bolondja. Ebből a Liliom Muskátnéja lett. Ezt már húsz évvel ezelőtt is 

                                                 
92 Gách Marianne: Álmodoztam és nem számoltam a realitásokkal… i. m. uo. 
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eljátszottam, akkor is megbuktam vele. Én a romjaiban is vonzó Muskátnét játszottam, nem 

ezt kellett volna.”93  

A színésznő végül már nem vádaskodott, nem magyarázkodott, egy pillanatra mintha 

fejet hajtott volna a sors akarata előtt: „És most elérkeztem erőm legvégéhez. A magam 

természetéért megbűnhődtem. Túlságosan sokat és nagyokat álmodtam, erről le kell szoknom. 

Sosem tudtam hazudni, s ebből nemegyszer kellemetlenségem támadt. Az életben is, a 

színpadon is. Most már semmi más vágyam nincs, minthogy igazi színházban, igazi szerepet 

játszhassak… […] Nem kívánok sokat, de legalább kétévenként egyetlenegy jó szerepet, 

olyat, ami nekem való! Feszít a közlési vágy, szomjazom a színpad után…”94  

A segélykiáltást követően, 1964. március 20-án, Mezei Mária fellépett a Thália 

Színházban, ahol Denis Diderot Az apáca című regényének színpadi változatában Mater 

Katalint, a Szent Eutrope zárda (helytelenül magyarul Eutrópának írták!) házfőnöknőjét 

játszotta. Majd a Nemzeti Színház társulatában még három olyan szerepet kapott, mellyel 

beírta nevét az 1960-as évek magyar színháztörténetébe: 1964-ben Jean Anouilh Colombe-

jában, 1965-ben az Ifjúság édes madara című Tennessee Williams-színjátékban aratott sikert. 

Színházi pályájától 1967-ben George Bernard Shaw Warrenné mestersége című színművének 

címszerepében búcsúzott el.  

 

Mater Katalin – Diderot: Az apáca  

 

A Thália Színház Kazán István rendezésében mutatta be két francia szerző, Marc Didier és 

Gaston Rullier darabját, mely Denis Diderot Az apáca című regényéből készült. A 

kritikusokat megosztotta Kazimir Károly színháza, voltak, akik helyeselték a darabválasztást, 

                                                 
93 Uo. 
94 Uo. 
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míg mások arról írtak, hogy nem forradalmi tett ezt a témát színpadra vinni, hiszen már nem 

veszélyezteti a nőket az, hogy apácának kényszerítsék őket. Palkó Magda a Világosság 

hasábjain viszont azzal érvelt, hogy a mának is szól Diderot műve: „Az élet valóban szép 

számmal prezentál valóságos kolostoron kívül élő szerzeteseket. Nem is egy tanulmányt 

lehetne írni arról, hány és hány ember cselekszik az életben valamilyen fizikai vagy lelki 

kényszer hatására józan belátása ellenére, kellő energia és akarat híján, az annyira szükséges 

segítséget nélkülözve. Ki tudja hány fiatal életet bénított meg, tett »mozgásképtelenné« a 

rideg családi légkör, ahol egy értetlen apa vagy anya akarata ellen nem volt apelláta, s azzá 

kellett lenni, amivé ők akarták.”95  

A bírálatokban azt is lehetett olvasni, hogy a színház társulata nem volt eléggé 

felkészült az előadásra, és sokan a rendezőt is elmarasztalták. Mezei Mária azonban, aki a 

„bűnös szenvedélyű”, azaz leszbikus főnöknőt alakította, egyedül képes volt feledtetni az 

előadás gyengébb pontjait. A legelragadottabb Földes Anna írása a Nők Lapjában: „A […] 

Diderot regény hőse Suzanne Simonin. Az előadásé – Mezei Mária. Nem mintha az akarata 

ellenére apácává avatott, szabad életre vágyó fiatal lányt alakító, tehetséges Polónyi Gyöngyi 

nem állta volna meg a helyét – néha valóban megrázó volt. Hanem azért, mert a Szent 

Eutrópa zárda házfőnöknőjének szövegét Mezei Mária forrósította drámává. […] Különös és 

kényes szerep ez. Mikor megismerjük kedélyes, derék, istenfélő asszonynak látjuk, aki az 

égiek szeretetét összeegyezteti a rábízott földi teremtések és földi örömök szeretetével. A 

rideg és embertelen klarissza kolostor után az ő zárdája az első pillanatban oltalmat és 

nyugalmat kínál Suzanne-nak. De nagyon hamar megsejtjük, hogy a főnökasszonynak a 

nővérek iránti szeretetébe disszonáns elemek keverednek, hogy Suzanne iránti túlfűtött 

jóindulata és érdeklődése nagyon is túllép a kolostori és baráti határokon… A szerep is, a 

                                                 
95 Palkó Magda: Diderot – rivaldafényben. Gondolatok Az apáca színpadi változatáról. Világosság, 1964. 359.  



 

 

65 

 

szöveg is borotvaélen táncol. A színésznek félreérthetetlen helyzetet kell teremtenie a 

színpadon, de úgy, hogy megmaradjon a jó ízlés szabta határok között. Ez azonban az 

alakításnak csak kiindulópontja. A feladat a főnökasszony szenvedélyének fellángolásával, 

önfegyelmét szétziláló hisztériájával együtt növekszik: a színésznek úgy kell elriasztania a 

nézőt az általa életre keltett figurától; hogy közben mindenki érezze, hogy a kolostor 

főnökasszonya maga is áldozat. Annak a természetellenes életformának áldozata, amelyből a 

dráma hősnője menekülni akar. Hátborzongató és groteszkségében is félelmetes jelenetek 

tanúi vagyunk: sokszor egy tekintet, egy sután félbehagyott mozdulat elég Mezeinek ahhoz, 

hogy érzékeltesse a vágyak és parancsok, az elfojtott és mégis tomboló ösztönök küzdelmét. 

A kolostori hatalom birtokosának és az érzelmek szégyenkező koldusának lenni egyszerre – 

színészi bravúr. Mert Mezei egyik pillanatban parancsoláshoz szokott, hatalomra vágyó 

főnökasszony, aki az apácafátyol alatt is megmaradt grófnőnek. De a másikban már 

gyengeségében és gyengédségében is porig alázott teremtésnek látjuk, aki Suzanne-nal 

szemben, saját ferde ösztöneinek kiszolgáltatottja. Mindezt Mezei Mária úgy oldja meg, hogy 

közben a figura nem hasad ketté, megmarad olyan szerves és komplex egésznek, mint Diderot 

regényében.”96 

Ezt a hosszú idézetet kár lenne kiegészíteni bármivel, de azokat a jelzőket érdemes 

feljegyezni, mellyel a kritikák szerzői igyekeztek visszaadni Mezei alakításának jelentőségét. 

Illés Jenő: a „reveláció erejével hatott”;97 Tamás István: „félelmetesen nagyszerű, lenyűgöző 

                                                 
96 Földes Anna: A Thália Színházban. Nők Lapja, 1964. április 18.  
97 Illés Jenő: Az apáca. Diderot regényének színpadi változata a Thália Színházban. Film, Színház, Muzsika, 

1964. 13. sz. 6.  
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színészi alakítás”;98 Kürti Pál: [Mezei Mária] „komédiászsenijének köszönhető az est egyetlen 

üdítő negyedórája”.99  

A Thália Színház egészen 1966 májusáig műsoron tartotta Mezei Mária szereplésével 

ezt a színjátékot.  

 

Alexandra – Jean Anouilh: Colombe 

 

A Katona József Színházban, a Nemzeti Színház kamaraszínházában 1964. április 24-én 

mutatták be Jean Anouilh Colombe című darabját. A premierről szóló beszámolójában Földes 

Anna megjegyezte, hogy „végig ott kísértett a gondolat: írhatta volna Molnár Ferenc.” A 

színjáték ugyanis „pergő, szellemes és szórakoztató, nagyszerű képe és torzképe” a 

századforduló párizsi színházi világának. „A szerző a színpadnak páratlanul bőkezű mestere –

folytatta gondolatmenetét a kritikus –, nemcsak hatásos szövegeket, de nagyszerű szerepeket 

is oszt a színészeknek. A színház vendégének, Mezei Máriának jutott ezek leghálásabbika, ő 

játssza Alexandrát, a tragikomikus tragikát.”100  

Földes Anna megpróbálta könnyed stílussal elütni azt a felismerést, hogy a mű 

felettébb gyenge, különösen annak a társadalomnak, mely Nemzeti Színházában olyan 

műveket akar látni, melyek mély mondanivalóval nevelik a közönséget. Ezt az Ország 

Világban Antal Gábor jegyzetében szóvá is tette: „A század eleji történet címszereplőjéről, a 

kis virágáruslányról kiderül, hogy nem annyira galamb – azaz Colombe – mint inkább 

vércsécske, aki pénzt és sikert akar lecsipdesni magának »az élet«-ből. Anouilh szerint – s 

ezért nem fogadható el a darab filozófiája – »az élet« már ilyen. Szerinte nem konkrét hősök 

                                                 
98 Tamás István: Az apáca. Bemutató a Thália Színházban. Népszabadság, 1964. március 26.  
99 Kürti Pál: Az apáca. Diderot regényének színpadi változata a Thália Színházban. Magyar Nemzet, 1964. 

április 11.  
100 Földes Anna: Colombe. Nők Lapja, 1964. május 16.  
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konkrét viszonyai, hanem általában az emberi viszonyok csúfak és hamisak. Ha valaki nem 

képmutató – sugározza a darab – elpusztul. A tisztességességre törekvő Julient mindenki 

kineveti és végül maga is belátja, hogy nevetséges dolog tisztességesnek lenni.”101  

Antal Gábor is megállapította, hogy az előadás igazi értéke Mezei Mária (és Domján 

Edit) játéka. Ennek tükrében nem csoda, hogy a Népszabadság újságírója, Molnár Gál Péter 

kritikájának jelentős részét Mezei játékának szentelte: „A színészek is mind kitűnőek. Mezei 

Máriával kell persze kezdenünk a méltatást, ezzel a nagy színésznővel, aki néhány évi 

tétlenség után az idei évadnak valósággal hősnője lett. A Thália Színházban az Apáca 

második felvonását teszi súlyos, nagy élménnyé; s néhány kisebb film- és szinkronszerepben 

is remekelt. Most egy neki termett színpadi alakot elevenít meg gonosz humorral, 

parodisztikus és önironikus készséggel, sok intelligenciával, még több találékonysággal, és a 

III. felvonásban annyi leszűrt asszonyi bölcsességgel, fájdalmas mindentudással, hogy amikor 

szentenciáinak csöndes elmondása után a végigjátszott és végighisztériázott színházi este 

befejeztével lebotorkál ezüstnyelű sétapálcájára támaszkodottan, befáslizott lábakkal, 

kifestetlenül és nagyon egyszerűen, akkor valami gyanús kaparászást érzünk a torkunkban. És 

van az I. felvonásban egy briliáns jelenete, ahol ünnepelt és rettegett színésznőként öltöztetők 

és fodrászok, titkárok és színigazgatók: tisztelőinek és gyűlölőinek karában egyszerre ötféle 

érzelmet sistereg ki magából. Barátnői gügyögéssel mustrálgat egy fiatal leányt – a menyét; 

epekedő álrajongással dicsérgeti hiú háziszerzőjét; a legközönségesebb piaci hangnemben 

veszekszik fodrászával; őrmesterien utasítgatja titkárát és direktorát; s a csakis a színházi 

képeslapok interjúiban létező primadonna fennköltségével viseli magát. Mindezt egyszerre, 

egy időben, varázsosan. Megsokszorozza önmagát a színpadon.”102  

                                                 
101 [Antal Gábor] l–r. Alexandra „művész-királynő”: Mezei Mária. Jegyzet a Colombe-ról. Ország Világ, 1964. 

május 14. 
102 Molnár G.[ál] Péter: Colombe. A Katona József Színház előadása. Népszabadság, 1964. május 6.  
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A bemutató alkalmat adott Mezei Máriának arra is, hogy a Film, Színház, Muzsika 

olvasóinak új feladatáról beszéljen. Az emelte ki, hogy életében gyakran bíztak rá színésznő-

szerepeket. Egyúttal azt kutatta, vajon miért foglalkoztatja a szerzőket és a rendezőket a 

színházi élet ábrázolása. Arra jutott, hogy a publikum kedvéért, hiszen „a közönség is 

szívesen látja színpadon a színészt, mert a magánélet és a színpadi élet kapcsolódásai, 

egymásba játszó színei mindig megmozdították a színész fantáziáját, és érdekes alakításokra 

adtak lehetőséget. Anouilh sok titkot tud a színészélet lélektanából, de a megfogalmazásokban 

az is szerepet kapott, hogy úgy láttassa a színésznőt, ahogyan és amilyennek a közönség látja. 

Ebből nagyon sok karikaturisztikus, talán szokványos motívum is belekerült; ami még 

jellegzetes adottság, ez az Alexandra kifejezetten polgári sztár, a századforduló színházi 

világához tartozik, a sikerért él mindenekelőtt, és nem azért, hogy kifejezze önmagát, a 

világot, az embert. Éppen ezért én arra törekedtem, hogy megkeressem az emberi 

motívumokat, hogy éreztetni lehessen a mulatságos és látványos tűzijáték mögött a 

hazugságok, a szerepjátszás mögött a rejtett, a valóságos, a titkolt színeket is.”103 

Mezei Mária már említett, Both Bélához intézett, el nem küldött levelében arra kérte a 

direktorát, hogy egészségi gondjai ellenére hadd játssza ő ezt a szerepet, ameddig bírja: „Ha 

másért nem, gazdasági szempontból érdemes velem játszatni Alexandrát, hiszen nem kis 

részem van abban, hogy naponta táblás házakkal játsszuk, s – ha élek – remélem, évekig 

játszani is fogjuk. Nekem Alexandra megért mindent. Azt, hogy Apám-Anyám született és 

szenvedett, hogy én színész lettem és nem tanár, hogy odaadtam lassan a színészetnek 

mindenemet (Alexandra ruháinak még utolsó filléreimet is).104 

Az Anouilh-darabot a Katona József Színház az 1965–1966-os évad végéig játszotta.  

 

                                                 
103 Színész és szerep. Alexandra – Mezei Mária. Film, Színház, Muzsika, 1964. 26. sz. 21. 
104 Mezei Mária: Kedves Hatalom! i. m. 49–50.  
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Alexandra Del Lago – Tennessee Williams: Az ifjúság édes madara  

 

„Tucatnyi színésznő-szerepet alakítottam már (egy időben én voltam a pesti színpadokon »a« 

színésznő), de valamennyi közül Az ifjúság édes madara Alexandrája áll a legközelebb 

hozzám. Úgy érzem: mintha nekem, az én számomra írta volna Tennessee Williams! Milyen 

mélyen, mennyire jól ismeri a színész-lelket, milyen sokat tud rólunk, a mesterségünkről! 

Alexandra valóban ízig-vérig színésznő. S milyen borzalmas a sorsa! Amerikában 

mindenáron fiatalnak kell maradni – vagy legalábbis látszani – mert aki kiöregszik – annak 

vége… Hogy is mondja Williams? »Levegőtlen, holt tájon, kopár csillagon él« – a művészetet 

kiragadták kezéből s nincs többé mibe, kibe kapaszkodnia. Legszívesebben elbújnék a május 

7-i premierig, hiszen uralkodnom kell a figurán, és most még ő uralkodik rajtam…” Ezeket a 

gondolatokat közölte 1965. április 20-án a Hétfői Hírek olvasóival. Talán kissé emelkedettnek 

tűnik az a kijelentése, hogy mintha csak reá szabta volna a jellemet a szerző. Amikor azonban 

fél évszázaddal később meghallgatjuk a Vastaps című sorozatban megjelent Mezei Mária-

lemezt, hirtelen azt hisszük, hogy saját pályafutásáról beszél, noha Alexandra Del Lago 

monológját mondja: „Évekig telebeszélték a fejemet, hogy nekem nincs okom félni, mert én a 

középkorú asszony szerepkörében bármikor visszatérhetek, és fölléphetek filmen vagy 

színpadon. Azt mondták, te igaz művész vagy, te nem vagy mozisztár, akinek addig tart a 

pályája, ameddig az ifjúsága.” 

Geszti Pál a Film Színház Muzsika című lapban így vázolta fel a színmű szituációját: 

„Az ifjúság édes madara jó néhány kitűnő szerep; de voltaképpen két monumentális szerep 

drámája. Alexandra Del Lago és Chance Wayne figurájáé. Mindketten a bennük tomboló 

tigrisekkel küzdenek… saját hitük szerint csak az öregedés tigriseivel. A filmsztár, aki bőre 

hamvát és simaságát, a »premier plan« félelmetes vizsgájának kiállását érzi odaveszni, és a 
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playboy, aki kopaszodik, s aki soha többé nem tudja bebizonyítani, hogy karriert csinált, hogy 

»vitte valamire« – s aki, végül is, szörnyű árat fizet azért, mert nem tudta: lehetetlen stílust 

változtatni akkor, amikor már jóvátehetetlen dolgok történtek…  

Kettejük egymás elleni, s ugyanakkor azonos jellegű sors-elleni viaskodása – ez a 

darab legemlékezetesebb vonala.”105 

A bemutatót követően a kritikák szinte csak Mezei Mária játékával foglalkoztak, 

partneréről, Sinkovits Imréről alig írtak, s a kisebb szerepek megformálóit pedig éppen csak, 

hogy megemlítették.  

Nagy Péter – az írás az Élet és Irodalomban jelent meg – észrevette, hogy Mezei Mária 

játéka túlmutat a darab világán, s egyetlen jelenet részletesebb bemutatásával érzékeltetni 

tudja az előadás atmoszféráját: „Ennek a történetnek sajátos, tragikus lírája van – méghozzá 

inkább az általános, mint az egyediség síkján. Ezt a tényt Mezei Mária játéka csodálatosan 

érzékelteti: a figura az ő megformálásában megkapja azt a bizonyos sokatmondó távlatot, 

amely túlemeli a közvetlen cselekményen a színpadi történés érvényét. Képes arra, hogy 

elhitesse; ez az asszony, aki percekkel ezelőtt még fizikailag roncs, szellemileg bénult és 

sivár, megalázottságában és gyűlölködésében fúriává változó volt, egyszeriben kicserélődik a 

sikerélmény hatására. Vonásai kisimulnak, hangjába magabiztos derű és mondhatatlan, 

fölényes biztonság költözik: igen, Mezei Mária ebben a jelenetben valami olyat mond el a 

színész természetrajzáról (s nemcsak Alexandráról), amit eddig és így nem tudtunk. Eufóriás 

boldogságában bölcs keserűség is bujkál, az idő könyörtelenségének változatlan tudata – de 

ahogy érdektelenné fokozza le pillanat alatt a saját addigi női vágyakozását, megalázottságát a 

siker ténye – az emlékezetes élmény. És Chance akkor ott áll a háta mögött, kapkod a 

                                                 
105 Geszti Pál: Az ifjúság édes madara. Tennessee Williams színműve a Katona József Színházban. Film, 

Színház, Muzsika, 1965. 20. sz. 8. 
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telefonkagyló után, görcsösen szeretné remélni, hogy még róla is szó lesz, mert még mindig 

nem érti: a színésznő már nem is tudja, hogy a világon van.”106 

Bár minden hírlapíró dicsérte Mezei Mária nagyszerű alakítását, Antal Gábor azt is 

észrevette, hogy a színésznő egészen új közelítéssel ábrázolta a hollywood-i színésznőt: „A 

szerep igaz, szinte nagyszerű művésznőnk testére szabott. Micsoda mértéktartás kell azonban 

hozzá, hogy éppen ezt a szerepet egy kis árnyalattal se játsszák túl. Nem meglepetés, hogy 

Mezei Máriának sok húrja van az asszonyi öregedés fájdalmának, a »sztári« önzésnek, a 

felbuggyanó emberségnek, a megdöbbentő hisztéria és a még megdöbbentőbb méltóság 

hangjainak megszólaltatására. Szégyellnénk magunkat, ha csak most fedeznénk fel Mezei 

Mária gazdag színészi kultúráját. De az az indulatokat sehol meg nem merevítő, mégis 

milligrammra kiszámított fegyelem, amellyel Alexandrát formálja, mégis újabb bámulatra 

ösztönzi a nézőt.”107 

Gyakran mondják, hogy vannak olyan színházi pillanatok, melyeket nem lehet 

elfelejteni. Ennek bizonyságát adta Garai Tamás, aki Feledhetetlen alakítások című 

sorozatában a Pesti Műsorban így emlékezett Mezei Mária nagyjelenetére: „Akik látták, 

bizonyára arra a jelenetre emlékeznek a legélesebben, amelyben a már szinte mindennel 

leszámolt ex-filmsztár megtudja: utolsó filmje, amelynek mindenki csúfos bukást jósolt – 

kirobbanó sikert aratott. A hír hallatára Alexandra – mintegy varázsütésre – »feltámad«. 

Ráncai kisimulnak, tekintete visszanyeri régi fényét, csillogását. Akárcsak a mesében: a csúf 

béka gyönyörű királylánnyá változik. Szinte másodpercek alatt. Erre szokás mondani: az 

átélés csodája.”  

Garai cikkében feljegyezte azt is, hogy a közönségsiker és a kritikai elismerés nyomán 

a nézők megostromolták a Katona József Színház pénztárát, noha „a bemutató időpontját a 

                                                 
106 Nagy Péter színházi levele a költészet édes madaráról. Élet és Irodalom, 1965. május 15.  
107 Antal Gábor: Az ifjúság édes madara a Katona József Színházban. Ország Világ, 1965. május 8. 
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színház nem éppen a legszerencsésebben választotta ki. Alig néhány hónappal az 1965. május 

7-i premier előtt tűzték műsorra a mozik a dráma amerikai filmváltozatát, parádés 

szereposztásban. […] De Mezei Mária – s tegyük hozzá: Marton Endre értő rendezése – állta 

a versenyt a filmmel, sőt! Nemcsak akkor. Tizenöt év távlatából is.”108  

 

Warrenné – Georg Bernard Shaw: Warrenné mestersége 

 

„Valaha filmen szinkronizáltam a Warrenné mesterségét; Lilli Palmer játszotta a főszerepet. 

Jaj, de szívesen eljátszanám – gondoltam mindjárt. Véleményem szerint, s nem tudom, 

egyezik-e mindez, Berényi Gábor vendégrendező koncepciójával – ennek az asszonynak szíve 

van, szereti a lányát, Vivie-t. És hogy anyai érzésében utasítják vissza, ez mindennél jobban 

fáj. Ez a tragédiája” – Nagy Judit jegyezte fel Mezei Mária lelkes szavait 1967 nyarán, a cikk 

a Film, Színház, Muzsika című lapban, Warrenné Budakeszin címmel jelent meg augusztus 

11-én. Az interjú végén azt is megtudták az olvasók, hogy a színésznő Svédországba utazik 

egy apró szigetre, pihenni. Abban azonban bizonyos volt, hogy a Warrenné szövegtudásával 

érkezik vissza, mert – mint mondta – „ez a szerep újra örömet ad nekem”.  

A Katona József Színház bemutatójának rendezője, Berényi Gábor évtizedekkel 

később felidézte Mezeinek azt a mondatát, mely az egyik emlékpróbán hangzott el: „Minden 

zsákutcába be kell menni!” Mintha csak előrevetítette volna a színésznő darabhoz való 

viszonyát. Mert amilyen lelkesen készült új szerepére, s amilyen jó hangulatban folytak a 

próbák, senki sem gondolta, hogy kudarc lesz a vége. Azaz egy gyanakvó azért akadt: Molnár 

Gál Péter, aki 1968-ban kiadott Olvasópróba című könyvében megjelent Mezei-portréjában 

ezt jegyezte fel: „Kételkedtem a felújítás indokoltságában. Azonkívül, hogy Mezei 

                                                 
108 Garai Tamás: Alexandra del Lago – Mezei Mária. Pesti Műsor, 1980. szeptember 3. 21.  
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nyilvánvalóan szenzációs lesz benne, a mű elveszti értelmét: a színésznő magánszámává 

alakul át, az előadás súlypontja Warrenné alakja felé tolódik el, és felborul a mű egyensúlya. 

Az is kétségesnek tűnt, hogy Mezei egyáltalán fogja-e játszani a szerepet, nem csinál-e újabb 

botrányt. […] Elérkezett a premier. Az előzetes aggály bizonyosságot nyert: a darab róla 

szólt. Nem is volt más értelme, csak az, hogy Mezei egy pompás és sok oldalról megvilágított 

jellemet vitt a színpadra, és ezt ragyogóan bontotta ki.”109 

Ungvári Tamás is észlelte, hogy Mezei varázslatos alakításával egészen más, mint a 

többiek: „Úgy húzza magára a szerepet, mint egy testhez illő, hibátlan ruhát. Ő az. Minden 

mozdulatával, lenyűgöző közönségességével. Warrenné ilyen ideges, ilyen hazug, ilyen 

komédiás. Ilyen tehetséges. Az alakítás vákuumot teremt maga körül. Mindenkitől elszívta a 

levegőt.”110 

Nagy Péter éppen az ellenkezőjéről írt: „Mezei viszi a prímet az előadásban, de nem rí 

ki a többi közül, nem »ugrik el« az egész előadás színvonalától”.111 

Molnár Gál Péter sem tudta leplezni, hogy elbűvölte Mezei Mária játéka: „alakítása a 

második felvonás éjszakai beszélgetésében érte el csúcsát. Virtuóz váltásai, ahogyan a tettetett 

siránkozásból átcsapott a dühkitörésbe, onnan visszaomlott a finomkodásba, majd 

elfeledkezve tisztes szerepéről, széles elégedettséggel beszélt üzleti sikereiről, ahogyan 

társadalmi okokra hivatkozva igen kevés meggyőződéssel mentegette erkölcsi bukását: 

csodálatba ejtette a közönséget.” 

S ezután bekövetkezett, ami oly sokszor megtörtént. A bemutatót követő második 

előadáson még ott volt Mezei Mária, de a harmadikat lemondta. A Nemzeti direktora, Both 

                                                 
109 Molnár Gál Péter: Mezei Mária, i. m. 288. 
110 Ungvári Tamás: Warrenné mestersége. Felújítás a Katona József Színházban. Magyar Nemzet, 1967. 

szeptember 29.  
111 Nagy Péter: Az író mestersége. Élet és Irodalom, 1967. szeptember 30.  
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Béla azonnal mozgósította Ladomerszky Margitot. Mezeinek 1967. szeptember 29-én pedig 

az alábbi levelet küldte: 

„A Warrenné mestersége f.[olyó] hó 26-i előadásának lemondásával kapcsolatban az 

alábbiakat szeretném szíves tudomására hozni: Megállapodtunk Ladomerszky Margittal 

abban, hogy a darab következő két előadását ő játssza; továbbá, hogy ő fogja játszani 

bizonyos beosztás szerint a következőkben is a szerepet, az évad folyamán összesen 25 

alkalommal. Eszerint Művésznő a Warrenné mesterségét legközelebb október 6-án, pénteken 

fogja játszani; a további előadásokra szóló beosztásról pedig a színház titkársága írásban fogja 

értesíteni. Ezzel az intézkedéssel az volt a célunk, hogy részint – még az eddiginél is jobban – 

tehermentesítsük Művésznőt, részint pedig, hogy biztosítsuk színházunkat az előadásoknak 

rendkívüli bonyodalmakat okozó és nagy anyagi kárt jelentő elmaradása ellen. Minthogy 

Művésznő egészségi állapota – számos tapasztalat alapján úgy látszik – nem engedi meg a 

nagyobb arányú igénybevételt, felkérjük: mondja le egyéb vállalásait, köztük a Kis Színpadon 

vállalt fellépéseit is. Szeretném felhívni figyelmét arra is, hogy amennyiben hasonló 

körülmények között újabb előadás-lemondásra kerülne sor, kénytelen lennék intézkedéseket 

tenni azonnali nyugdíjaztatására.”112 

 

A Szeretet Színház  

 

Mezei Mária pályakezdéséről szólva szó esett első önálló estjéről, melyet Életem története 

címmel 1959-ben mutatott be a Bartók Teremben. Az est megszületéséről Vallomástöredékek 

című kötetében részletesen megemlékezett: „Manapság – a gomba módra szaporodó önálló 

estek idején – nehéz elképzelni, milyen meghökkentő, formabontó, forradalmi s főként 

                                                 
112 Mezei Mária: Kedves Hatalom!, i. m. 66–67.  
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kockázatos vállalkozás volt 1959 tavaszán azzal az elhatározássál kilépni a Bartók Terem 

(mai Pesti Színház) szürke körfüggönyös, kopár színpadára, hogy megkíséreljem a tizenöt 

esztendeje bennem épülő Szeretet Színház álmát egyedül megvalósítani. Igaz szóval, verssel–

dallal–muzsikával s átfogó, általános érvényű mondanivalóval »útbaigazítani« a hallgatókat 

úgy, hogy a fejkendős nénitől az egyetemi tanárig mindenki megkapja azt, aminek örülhet, 

amitől kicsit boldogabb lehet.”113 

Mezei Mária vallomásaiban gyakran visszatérő motívum, hogy budakeszi otthona 

adott menedéket a legnehezebb időkben. Azt is leírta, hogy „Isten küldte” vályogvára régen 

széthullott valódi otthonainak alapelemeiből magától állt össze. A kapu a kecskeméti szülői 

házat idézte, az üvegezett faveranda és a kőlépcső a régen lebontott szegedi Ipar utcai házra 

emlékeztette, a kis kertjét körülölelő hegyek gyermekkorának boldog nyarait juttatták eszébe: 

ez a díszlet „Erdélyből repült ide, és várt rám, hogy a hosszú vándorúton, ha majd elfáradok – 

legyen hova hazaérnem.”114 

Ez az idilli környezet adta a Szeretet Színház ötletét, ami „iskola, templom, 

szanatórium, hangversenyterem és cirkusz lenne egyben.” Mezei Mária amfiteátrumot 

álmodott a budakeszi erdő sarkára, „ahol fehér görög oszlopok között az ég kupolája alatt 

gombnyomásra nyitható, áttetsző tetővel, az erdők zöld díszletében, a Nap – az Igazság – 

fényénél, saját vérrel színezett színészettel kellene tanítani, nevettetni, pihentetni és 

útbaigazítani az oda betérőket. Hiszem, hogy ez a boldogságot osztó színház a huszonegyedik 

század színháza” – írta.115  

Bár a felskiccelt színházépület soha nem készült el, a Szeretet Színház programját 

Mezei Mária előadóestek sorával gazdagította. Úgy vélte, hogy az Életem története címmel 

                                                 
113 Mezei Mária: Vallomástöredékek, i. m. 167. 
114 Uo. 130.  
115 Uo. 166.  
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előadott önálló estje volt élete legnagyobb sikere. A Bartók Teremben megrendezett sorozat 

után – a nagy színházi szerepek mellett – eljutott műsorával Párizsba, Torontóba, Montrealba 

és New Yorkba, de meghívták Hódmezővásárhelyre, ifjúsági eszpresszókba, Győrbe, 

Szombathelyre. Járt Újvidéken, ahol a rádió is közvetítette előadóestjét, s Kolozsvárt, a 

Magyar Színházban.  

S a Szeretet Színháznak volt egyik mozaikdarabkája az Egyetemi Színpadon 1969. 

március 3-án előadott Izgága Jézusok című költői est is. Ezen az előadáson Ady Endre, József 

Attila és Nagy László verseit szavalta Mezei Mária, Cserhalmi Anna és Latinovits Zoltán. Az 

est szövege Latinovits Zoltán önálló estje alcímmel került a színész Verset mondok című 

kötetébe, az összeállítás végén azonban a szerkesztő közölte Mezei Máriának levelét, mely azt 

tanúsítja, hogy a színésznő nemcsak közreműködője volt ennek az előadásnak, hanem a 

szervezésből, az összeállításból is kivette részét.116  

Mezei Mária különös módon ismerkedett meg Latinovits Zoltánnal. A Magyar 

Televízió 1969. április 9-én közvetítette a Thália Színház a Mario és varázsló című előadását. 

Másnap Mezei „rajongó levelet” Drága Zoltán megszólítással: „Maga velem csodát tett: 

visszaadta a valódi színészet nagyszerűségébe vetett hitemet. Az a »saját vérrel színezett 

színészet«, ahogy Maga játszik (és ez a legtöbb), igenis előre visz, felemel, megtisztít, tanít, 

többé–jobbá–igazabbá: boldogabbá tesz. Ez az önmagát meggyújtó és naponta elégető áldozat 

– szent cselekedet. Köszönöm a tegnapi televíziós estét. Az olcsó és híg szórakozások eme 

furcsa eszköze eltűnt, s a Maga szíve őszinte dobogásával telt meg a szobánk.”117 

Ez a rövid levélrészlet világosan bebizonyítja, hogy Mezei Mária mit gondolt a 

színészetről és színházról. Ezért járnak tévúton azok, akiknek az a meggyőződésük, hogy a 

                                                 
116 Latinovits Zoltán: Verset mondok. Tanulmányok, nyilatkozatok, műsorok. A dokumentumokat összegyűjtötte 

s a kötetet összeállította: Surányi Ibolya. Budapest, Népművelési Propaganda Iroda, [1979.] 113–115. 
117 Mezei Mária: Vallomástöredékek, i. m. 272.  
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színésznő összeférhetetlensége és fegyelmezetlensége miatt nem tudott beilleszkedni egyik 

fővárosi színházi együttesbe sem. Nem veszik észre, hogy Mezei Máriát a hazug színházi 

világ vadította meg, s ezért nem volt képes uralkodni érzésein.  

S ezért Molnár Gál Péter ítélete is méltánytalan Mezei Mária egyszemélyes 

színházáról: „Az Életem története bizarr és sikeres műsor lett, de bármekkora jelentőséget 

tulajdonítson is neki ő maga, azt vallva, hogy pályája során ez volt egyetlen olyan színpadi 

jelentkezése, ahol hiánytalanul megvalósította önmagát, összekereste azokat a szövegeket, 

melyeken át önmaga üzenetét tolmácsolhatta közönségéhez: a művészi siker kétséges. Az 

Életem története csak parádés és színes műsor volt, nem több. Színésznő színpadon és drámán 

kívül kevesebb, mint más szövegének közegében életre kelve, egy írót szolgálva. Önálló estje 

csak annyiban mondható jelentősnek, amennyiben a vendéglátóipari, megalkuvások nélküli 

előadóművészt mutatta fel közönségének, amennyiben sanzonjai, elmondott versei és 

darabrészletei mögött valósággal könyvtárakat tudott érzékeltetni, egy művelt és érzékeny 

olvasó, szilárd műveltségi alapokon nyugvó intelligens művész képét rajzolva fel a 

színpadra.”118  

Molnár Gál Péter a Magyar Szocialista Munkáspárt központi napilapjának 

kritikusaként írásaiban lehetett cinikus, lehetett igazságtalan, dicsérhetett és elmarasztalhatott. 

Azt azonban nem hirdethette, hogy a színházi struktúrán kívüli, autonóm 

kezdeményezéseknek is létjogosultságuk lehet. Nem lázadásnak, protestálásnak látta, ha a 

színészek kiálltak a pódiumra, tettüket pótcselekvésnek tartotta, egyéni karrierjük 

zsákutcájaként értékelte.  

Ezekben az években a vidéki vendégszereplést, az „igehirdetést” mindenki gyanúsnak 

vélte. A kisvárosi közönség ugyanolyan tökéletes produkciót várt el a fővárosi művészektől, 

                                                 
118 Molnár Gál Péter: Mezei Mária, i. m. 278–279.  
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amilyet a televízió gondosan szerkesztett, magas technikai színvonalon rögzített, jól 

összevágott műsoraiban látott. S a legkisebb hibát tapasztalva lenézésre, pénzhajhászásra 

panaszkodott, haknit kiáltott. Vajon, ha ismerték volna Mezei Mária gondolatait a Szeretet 

Színházról, másként vélekednek?  

A Szeretet Színház bemutatóinak hirtelen szakadt vége: „1970. január 5-én az ellenség 

letépte Erzsébet királyi palástját, s lerántott magához a mélybe. Nyolc éve birkózunk, két éve 

már, hogy oxigénpalackhoz kötött, de le nem győzött” – így vallott 1977-ben egyik levelében 

színészi pályafutásának kényszerű befejezéséről. Utolsó nemzeti színházbeli szerepét, 

Erzsébetet, melyre az allegorikus kép utal, 1969. november 6-án játszotta először Friedrich 

Schiller Stuart Máriájában.119 Ettől kezdve alig-alig hagyta el betegágyát. De nem adta fel a 

küzdelmet, s ahogyan állapota megengedte kisebb és nagyobb célokat tűzött maga elé.  

A betegség éveiben, 1977-ben készült el Vitray Tamás portréfilmje Mezei Máriáról. A 

Magyar Televízió május 3-án mutatta be. A Népszabadságban május 7-én már meg is jelent 

Bata Imre tévéjegyzete A színésznő önarcképe címmel. Ami a legfeltűnőbb ebben az írásban, 

hogy jóval megértőbben viszonyult a kritikus Mezei személyiségéhez, mint korábban 

bármikor. De az is kitapintható az ideológiai dilemmákat sem nélkülöző szövegből, hogy 

szerzője magabiztosan hitt a társadalmi változások igazságában. Ezt Mezei Mária 

küzdelmeivel is igazolta: „Gyarló kivitelben akár, de a történelem akar érvényt szerezni 

magának, mikor a protestáló elit korábban kialakult életfilozófiáját nem tűri, s a kiváló egyest 

a gyakorlattal szembesülni kényszeríti. Meg kellett élni, mondja Mezei Mária, de míg 

kenyerét megkereste, maga is belekeveredett abba a gyakorlatba, ahol más a sorrend, mint az 

ő életfilozófiájában. Amilyen hirtelen lezuhant a pálya magas íve, oly meredeken szökkent föl 

utóbb megint a magasba. Toleráns lett a forradalom? Bölcsebb a művésznő? Egyik is, másik 

                                                 
119 Mezei Mária: Vallomástöredékek, i. m. 314.  
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is csak részigazság, mert az igazság egyszerű és átható; a drámai találkozás lezajlott, s a 

művésznő megtalálta a helyét a forradalom körvonalazta társadalmi gyakorlatban. 

Szeretetfilozófiáját ím már abban gyakorolta, vagyis – és ez a dolog lényege – magát, 

felfogását a folyamat sodrába igazította.”120 

Bata az írás végén, mindent összevetve, mégis elismeréssel szólt a színésznő kivételes 

karrierjéről: „Mezei Mária nem dicsekedni jött a képernyőre, nem a népszerűséget udvarolni, 

nem is panaszkodni, hanem azért, hogy valami megmaradjon mindabból, ami az ő 

személyisége és alkotása, de semmiképp sem öncélúságból, hanem olyan megfontolással, 

hogy lássuk küzdelmes, szép életét, szeretetben sugárzó személyiségét, amint tanúskodik az 

értelmes élet gyakorlata mellett. Hiteles tanúság, a megfontolandók bőségével. A színésznő 

önarcképén átsejlik a történelem igazsága.”121 

Vitray Tamás erőszakos szeretetének köszönhető, hogy Mezei Mária 1980 június 28-

án a X. Veszprémi Tévétalálkozó díjkiosztó gálaestjén előadta Babits Mihály Zsoltár 

gyermekhangra című költeményét. A vers befejezése után, ezekkel a szavakkal fordult a 

közönséghez: „Bocsánatot kérek, hogy saját személyemben megszólalok, de nagyon 

szégyellem, hogy így remegek. Kérem, én tíz éve nem voltam valóban színpadon, és most 

sem azért jöttem el, hogy talán nem azért, mert hiú vagyok, hanem azért, mert hiszek abban, 

hogy vannak Csodák… És az, hogy én a tönkrement hangszer – ami hallható –, a fulladó 

ember… Szóval én, aki öt éve nem voltam sehol, még az utcából sem mentem ki – itt az 

ország legnagyobb színpadán ma este elmondtam ezt a verset, ez Csoda volt. Bizony. 

Az erőszakos szeretet… bocsáss meg… és az önök szeretetének összefogása, együttes 

csodája. 

                                                 
120 Bata Imre: A színésznő önarcképe. Népszabadság, 1977. május 7.  
121 Uo. 
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Így kell, igen, azt hiszem, így kellene végezni az embernek a munkáját. Elnézést 

kérek. Minden jót”122  

Fél évvel később, 1980 végén, a Hungaroton és a Magyar Rádió közös kiadásában 

megjelent a Magyar Rádió 1969-ben sugárzott Életem története három tételben című Mezei 

Mária-műsorának teljes felvétele. A két lemezből álló album a Bujdosó lány címet kapta.  

A lemezről Kroó András jóvoltából a Népszabadságban igazi méltatás, értő kritika 

született. A kritikus úgy vélte, hogy a lemezt meghallgatva nem az élettények hatnak 

elsősorban, a nagy élmény a művészet közvetítéséből fakad: „a felszabadító megnyugvás 

abból a letisztult humánus magatartásból sugárzik, amely az évek folyamán e rendkívüli 

művészet fedezete lett. Mezei Mária élete tényeit összefoglalva már a végső, legfontosabb 

emberi kérdések bűvöletében él. Szinte minden mondata szimbolikus értékű, használhat 

bármely fennkölt szót, előadásmódja lehet bármennyire patetikus, az ő szájából hallva tudunk 

hinni azokban a dolgokban is, amiket saját magunk által kimondva esetleg nevetségesnek 

érzünk. Hogy »az ösvény járható«, hogy ha »a jószagú rétek« után »félelmetes erdők« 

következnek is, soha sem szabad feladnunk, hogy személyes sikereinken túllépve el kell 

jutnunk odáig, hogy a legnagyobb haszon lehetőségét önmegvalósításunkban érezzük. Meg 

kell értenünk, hogy »hősiesen élni és nem meghalni kell«, hogy »minél hamarabb engedjük át 

magunkat a szeretetnek, annál hamarabb leljük meg harmóniánkat«.”123 

A Színház című folyóirat 1972. októberi számában az alábbi szerkesztői magyarázattal 

jelent meg Mezei Mária A bujdosó lány című írása: „Alább Mezei Mária önéletírásának első 

fejezetét közöljük. A fejezet egy készülő, nagyobb önéletrajz bevezetése, a művésznő 

családjának, származásának és gyermekkorának körülményeit írja le. Mezei Mária egyike a 

legnagyobb magyar színésznőknek, aki belső és külső okok következtében nem teljesítheti be 

                                                 
122 Mezei Mária: Vallomástöredékek, i. m. 356.  
123 Kroó András: „A célban” – életdráma. Mezei Mária: Bujdosó lány. Népszabadság, 1981. április 7.  
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azt a szerepet színjátszásunkban, amely tehetsége okán őt megilletné. Többször siklott ki 

tehetsége, és többször kellett újrakezdenie pályáját. Ez sérüléseket és sérelmeket okozott 

benne. De egyéniségének, művészi tehetségének nagysága kötelezi szerkesztőségünket arra, 

hogy a nagy magyar jellemszínésznő emlékiratait közzétegye mint színháztörténeti adalékot – 

akkor is, ha az írás szellemével nem mindig értünk egyet.”124 

Könnyű lenne most kigúnyolni a suta mondatokat, a piruló arc szülte fogalmazási 

zűrzavart. Megszégyeníthetnénk a szerkesztőt, aki végrehajtva a fentről jött utasítást 

hirtelenében mégis csak elítélte, amit korábban elfogadott. A megjegyzés nyelvezete jelezte 

az olvasóknak, nincs mit tenni, csak így mehet az írás. Mezei Mária erkölcsi fölényét azonban 

újra és újra csodálnunk kell, aki a hatalom megalázó megjegyzését mosolyogva tűrte, talán a 

Szeretet Színház szellemében. S csodálnunk kell állhatatos küzdelmét is, mellyel végül 

keresztülvitte, hogy kötete pontosan tíz év múlva megjelent a Református Zsinati Iroda 

Sajtóosztályának kiadásában. A hosszú vajúdásban szerepet játszott az is, hogy a Színház 

szerkesztőnője a második közleményt olvasva riadtan megkérdezte: „Te moralizáló könyvet 

írsz?” S nem kért több folytatást. Mezei Mária pedig egy időre felhagyott az írással.  

Amikor végül műve megjelent, ugyanazt az előszót közölte, mint a Színház című 

folyóiratban 1972-ben: „Ma oxigénhiánnyal küszködve semmiféle színpadi igazság 

közvetítésére nem vagyok már alkalmas. Mégis életem valódi értelmének kifejezésére 

készülök. Az idő sürget. Bizonyítani szeretném, nem a kielégületlen színész hiú, önmutogató, 

rögeszmés vágya mondatja velem: hasznos, sőt szükséges, általános érvényű, az egész 

életemmel megpróbált igazságú üzenet hordozója vagyok. Író nem vagyok, de ismerem és 

                                                 
124 Mezei Mária: A bujdosó lány. Színház, 1972. 10. sz. 22. 
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tisztelem az igaz szó erejét. Hazudni színpadon sem tudtam. Írni csak az igazat tudom – ha 

tudom.”125 

A könyv óriási siker lett, a tizenötezer példányt percek alatt fogyott el, második és 

harmadik kiadásban is közre kellett adni. Mezei Mária mégsem volt elégedett. Tasi József 

irodalomtörténésznek, a Petőfi Irodalmi Múzeum munkatársának 1983. március 19-én interjút 

adott, melyben elsősorban szegedi éveiről és Juhász Gyuláról beszélt. De gyakran beleszőtte 

elbeszélésébe édesapja alakját. Sérelmeit már alig-alig sorolta, de azt azért elpanaszolta, hogy 

Vallomástöredékek című könyvét egyik nagy kiadó sem akarta megjelentetni. Szaggatott 

mondatait, elharapott szavait sokszor nehezen lehet érteni a felvételen. De ziháló tüdővel is 

készen állt a harcra: „Rettenetes világ. Rettenetes volt mindig, de hogy így, így beszorulva 

egy sarokba, ilyen betegen és öregen, és még mindig a kardjaim itt vannak, és kell kardot 

rántanom. Bizony.”126 

A beszélgetés után egy hónappal, 1983. április 20-án, Budakeszin Mezei Mária 

elhunyt. „Egyik legösszetettebb, legkülönösebb és legnagyobb színművésznőnk, hosszú 

szenvedés után meghalt – így kezdte emlékezését Rajk András a Népszavában. – A hosszú 

szenvedés szokvány formuláját nem a gyászjelentés tényközléséből idézem ide – átfogóbb, 

Mezei Mária művészetére meghatározó értelemben. Ez a nagy művésznő azért szenvedett 

sokat, elképesztően sokarcú, sokváltozatú pályája mélypontjain éppúgy, mint a 

legünnepeltebb sztárként (ha valakire, őrá érvényes volt ez az idegen kifejezés hajdanán, a 

magyar film korábbi korszakában), mert rendkívüli jobbító, örökös újító szelleme újra meg 

újra korlátokba, korlátoltságba ütközött.”127 

                                                 
125 Uo. 
126 Mezei Mária beszél – Tasi József kérdezi. Budakeszi, 1983. március 19. PIM Médiatár CD 03230 
127 Rajk András: Meghalt Mezei Mária. Népszava, 1983. április 22.  
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A legtöbb nekrológ a gyötrelmes és kínokkal teli színészi pályáról emlékezett meg, s 

Mezei Mária alakja jelképessé nőtt ezekben az írásokban, de a lényeget, a színésznő kivételes 

személyiségét csak Possonyi Lászlónak sikerült a Vigíliában megidéznie: „És mikor 

szokásához híven, mondhatni csapongva – hirtelen az egész emberiség megértéséről szólt, s 

az őt elárasztó szeretet hullámaiban enyhítve, rejtve fájdalmát, valóban egy minden salaktól 

megtisztult ökumenikus krisztusi szeretet áradt belőle.”128 

                                                 
128 Possonyi László: Bulla Elma, Mezei Mária és a halál. Vigília, 1983. 627–628.  


