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ind en tör té neti tu do mány nak gyak ran idé zett, leg -
hit e le sebb for rá sa a le vél. Nem a nagy nyil vá nos -
ság nak szán ták, bi zalmas köz lé se ket tar tal maz, árul -
ko dik a le vél íróján ak a lev él be li té nyek hez való vi -
szon yáról. A lev él írá sa kor a le vélíró olyan körül -
mé nyek re is ki tér, ame lye ket más for rásból lehe -
tet len re konst ru álni. A le ve les tá rak ban a tör té ne -
lem legmélyebb ré te gei rej tôzn ek. Egyé  ni ér zés ek, 
ér zel mek és érde kek szöv e vé nye tá rul hat fel az ér -
tô elem zô elôtt. 

Alap ve tô kérd és: mi lyen le ve le ket ér de mesíthet 
a színházt ör té net ar ra, hogy ne csak a ben nük sze -
re plô ada to kat haszná l ja fel, han em azok teljes köz -
lé sé vel a szû kebb ér dek lôd ôk és a nagy közö n ség 
elé áll jon? 

A színházt ör té net-írás szá má ra leg ér té kese bb 
azok a fo r rá sér ték kel bíró le ve lek, ame lyek ese mé -
nyek rôl (be mu tató, próbafolyamat, a színre vi tel kö -
rül mén yei, színhá za lapítás, színhá zépítés, stb.) 
szóln ak, az esemé nyek kör ül mé nyeit ti sz táz zák, is -
mere t len tö rek vé sek rôl, mûvé sze ti ke z de mé nye zé -
sek rôl szá mol nak be, mû hely tit kokat kö zöl nek, a 
le vélíró egyé ni ség ét ár nyaló gondo la to kat tartal -
maznak, meg vil ágítják tet te inek moz gatórugóit, el -
igazíta nak a le vélíró éle té ben.  

De va jon a nagy kö zön ség szá má ra is ér de kesek 
ezek az írá sok? A színházt ör té nész sze renc sé sebb 
hely zet ben van, mint szá mos más tu do má nyág ku -
tatója. Va la ha ritka volt az olyan ne ves (híres, ünne -
pelt, kö rül rajo n gott) színm û vész, aki egyút tal ne 
lett volna ki emel ke dô (kirívó, ex t ra va gáns) egyé -
ni ség. A színé szi sze mé lyi ség gyö kere sen áta la kulá -
sá nak és meg vál to zá sá nak (el szür kül é sé nek) okait 
ér de mes vol na egy szer tár sa dal mi, közö n ség szoc i -
ológiai, mû vész e tel mé le ti és id e ológiai szem pon -

tokat is fig ye lem be véve vizs gá lat alá vonni. A ma -
gyar színházmû vé szet ben a 20. szá zad el sô fe lé ben 
a színész vo lt a fô sze rep lô, a színjátékban raj ta kívül 
mind en hát tér be szor ult. A mo dern színhá z mû vé -
szet ug yan szét tör te a sze re pkö rök kor lá ta it, de a 
korszak nép sze rû da rabja i nak cse lek mé nye és meg -
je lenítésmódja ki zárólag úgy vált hi he tô vé, ha si -
ke rült hozzá ide ális színész-egyéni sé get ta lál ni. 
Ezért kel lett a színda rab szer zônek a már „bef u tott” 
sztá rokra szab ni a jel le me ket. Ám a fel gy or sult élet -
ben min den napról nap ra vál to zott. Az em be rek 
napról napra újabb és újabb fel fe de zé sek rôl, tech -
ni kai ta lál má nyokról, újabb és újabb di va tda ra -
bokról, egyre tö ké le te se dô gép ko csikról, hasz nála -
ti tár gyakról ér te sültek. Napról nap ra változott az 
élet mi nô sé ge, a ge nerá ciós el len té tek új er köl csö -
ket, új vi lá gnéze tet te rem tet tek. A két há bo rú kö -
zötti holt térben lé zen gô vi lág ban ter mé sze tesnek 
és szük ség szer û nek tûnt az állandó mob i li tás. Eb -
ben a hely zet ben, sem a dr á mai ha gyomá nyok 
ápolása, sem a ha gyo mán yos színé szi de ál tisz te le -
te nem volt le het sé ges. Újd on ság ra volt szük ség. 
Az új színjá té kokb an rendre meg je lentek a fris sen 
kreá lt nôi- és fér f iideá lok. De a te r mé szet tör vé nyei 
sem tet ték le he tôvé eg yes színé szek, színésznôk 
hosszú ide ig tartó tün dökl é sét.  

A 20. szá zad egy ik ge ner á cióvál tá sán ak Me zei 
Már ia volt a fô sze rep lô je. Szig ethy Gá bor Me zei 
Már ia csalá di le vel e i nek köz re adá sá val tár ja el énk 
az iz gal mas színház törté ne ti fol ya ma tot. Ho gyan 
lehe tett színész nô egy vi dé ki úri lányból. Ho gyan 
építet te ka r ri er jét a színé sz az 1930-as év ek ben. 
Mi lyen mo z gatóerôk re, mi lyen külsô és bel sô té -
nye zôkre vo lt fel tét len ül szüks ég ezen a pá lyán. 

A pál ya kez dô Mezei Má ria bár Misk ol con le ve -
tett fô vár o si sze re pek et ka pott, még is tud a to san ké -
szült a fô vá rosi ki ug rás ra. Köv et kez tet he tünk er re 
azokból a ki je len té sekbôl, ame lyek bi za kodóan vár -
ják a si kert. De er re utal az is, hogy Me zei a ké nyel -
me sebb és ta ka ré ko sabb ha zai, te hát sze gedi pá lya -
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kez dés he lyett ol yan dire k tor hoz szer zôdö tt, akinek 
ki tû nô fô váro si kap cso lat ai vol tak. A csa lád fenn -
tart á sa i val nem törô d ve tette meg ezt az el sô lé pést. 
Oly kor reg é nyes ter vek et szôtt – Tô kés hel yé re szer -
zôd teti a Nemze ti –, de in kább ke mé nyen dol go -
zott. Az el sô rendû tár sulat az on ban ön ma gá ban 
semmit sem ért. A sztárj e lölt bi zonyíta nia kel lett a 
színpa don, szerepelnie kel lett a sa jtóban, meg kel -
lett hódíta nia a kis vá rosi pub lik u mot, úr rá kel lett 
len nie az ál landó színre lé pés sel járó le lki ter he lés -
bôl fa kadó ne héz sé ge ken. S áll ni kel lett a szabó -
szám lát. Ez utóbbi volt a leg ne he zebb – Me zei Má -
ria le ve le i nek zö mét ál landó pénz te len sége szül te. 
Aki il yen testi, lel ki, mo rá lis és anya gi körül mé -
nyek kö zött talpon ma radt, ki áll ta az elsô próbát. 
Me zei sora i ban az el hi vato tt ság gal pár o suló tü rel -
met len ség jeg yei vib rálnak. Nem tud ta ki vár ni Se -
bes tyén Mihály atyai jóin dul a tá nak las san érô gyü -
möl csét – és nem bírta az ál landósuló anyagi bi -
zony ta lan sá got. Pécs re szerz ô dött na gyobb gá zsiért. 
Itt ér te a sze ren csés sze rel em. Pécsi ven dég sze rep -
lés re ér ke zett Berczy Gé za, aki né hány év vel ko ráb -
ban még a Vígszínház el sô szá mú na tur bur sa volt. 
Mez ei Má riát, bár köz ve tett en, ô segíte t te a fô vá -
ros ba, hogy ott még év e kig vár jon a ki ug rás ra al -
kal mas leh e tô ség re. Bu da pest rôl már nem men nek 
olyan sû rûn Sze gedre a le ve lek, de a pa pa segítségé -
re min dig le he tett számítani. Egé szen 1938-ban be -
kö vet ke zett hal á lá ig. 

Szig ethy Gá bor az zal boc sá tot ta az ol vasó elé 
Me zei Mária le ve le it, hogy azok „szính á zi- és kor -
törté ne ti re gény fo lyam má” egy sége sül je nek. Ho gy 
na gyobb nyo ma té kot ad jon szán dé ká nak, mel lôz -
te a leve lek fi lológi ai alapo s sá gú jegy ze te lé sét: „Csak 
olyan eset ben fûz tem a sz ö veg hez megjegyzést, ha 
olyan ne vek rôl, fo gal makról, ki fe jez é sek rôl, sze -
mé lyek rôl volt szó, amik rôl, akik rôl a le vel e ket 
akkor és ott ol vasó csa ládt a gok tud ták, hogy ki cso -
dák, mi cso dák, de mi, itt és most, tö bb mint fél év -
szá zad dal ké sôbb, nem csal ád tag ként, már nem 
tud ha tunk sem mit vagy csak na gyon ke ve set. Amit 
a le ve lek et ol vasó cs a lád ta gok sem ér tet tek-tudtak, 
(da ra bok címe, sz er zô je, a színház ban ki ki nek a 
mi cso dája és mi ért, stb.), utólag sem ítéltem sz ük -
sé gesn ek meg ma gyar áz ni.” (134.) 

Van eb ben az el já rásb an igaz ság: a nagy  kö zön -
sé get valóban nem érd e mes színház tör té neti ap ró -
sá gok kal gyötö r ni. Rá adá sul az apróságok na gyobb 

ré sze ki deríthe tet len, s nem is fon tos. S ann ál pe -
dig nincs bosszantóbb, ha a kö tet ki adá sa után de -
rül fény egy-egy rosszul kö zölt adat ra, té ves kép -
aláírásra. Sok szor az on ban sa ját elve i vel ma radt 
adós a könyv sajtó alá ren de zô je. A le vél reg ény 
egyik meg hat á rozó sze rep lôjé rôl, Berczy Gé záról, 
itt és most sem mit sem tu dunk, de ak kor és ott, a 
csalá d ta gok ta lán töb bet tud tak a kel le té nél. Nyil -
ván o san kap tak haj ba és tép ték meg egy mást érte 
höl gyek, kipróbálta a mor fi u mot, sôt ga z dag fér fi -
ak „barátjaként” is me g bot ránk oz tat ta a köz vél e -
ményt. Hogy min dez nem von le Me zei Má ria ér -
té ke ibôl? Való igaz. De ta lán nem kö zöm bös a szín -
há zi- és kor tör té ne ti le vél re gényb en. Ami a színda -
rabcíme ket és a drá maírókat ille ti: a vi dék vala -
mennyi színhá záb an a fô vá rosi mû sort ját szot ták, 
a le ve lek ol vasói tisz tá ban vol tak a da ra bok tar tal -
mával, a fô vá rosi bemutató szere posz tá sá val. Ezért 
írhat ta Me zei, ho gy me lyik fô váro si mû vész nek a 
sze re pé ben fog színpa d ra lép ni. Vagy amikor a 
Timo sa nagy sik e ré rôl szá molt be, a lev él ol vasói 
tud ták, hogy ez az a zsidó tár gyú dar ab, amely a 
Bethlen té ri Színház óri á si si ke re. Valószínû, az zal 
is tisz tá ban volt a Mez ei csa lád, hogy mi ért Gyôr -
ben tar tot ta a Bel vá ro si Színház Zi lahy La jos az 
Úrilá ny címû drám á já nak pre mi er jét. A da rab ren -
de zôjét, Bár dos Ar túrt idéz zük: „Az Úri lány na gyon 
hosszú és telt há zak eg ész sorá val kipárnázott pá -
lya fut á sa egy mulatságos kísér lett el kez dô dött. 
Zilahy Laj os a fej é be vet te, hogy Ma gyar or szág on 
is meg kell ho nosíta ni az ame ri kai és ang ol »try 
out« int éz mé nyét, va g yis hogy elôbb a vi dé ken kell 
be mut at ni a da ra bot, hogy az ot ta ni kö zön ségen 
ki próbált dra ma tur gi ai és elô adás be li tapasz -
talatokat a fôvárosban azt án ér ték esíte ni lehe s sen.”1 

Szi gethy Gá bor amel lett, hogy érdekes és él veze -
tes olva s mányt, gaz da gon illusztrált, el e gáns kö te -
tet bo csá tott út já ra, a le velek ki adás á val fel becs ül -
he tetl en értékû mun kát vég zett. A színház tör té net 
nem igen tart szá mon ilyen tar tal mas gyûj tem ényt. 
A le ve lek címz ett jei az ott hon aggódó csa lád tagjai, 
el sô sor ban a mû vész nô pá lyá ját eg yen ge tô apa, akik 
min den rôl tudni akar tak. A le ve lek írója, Me zei Má -
ria – eb ben a kor ban szo kat lan módon – ki sza kadt 
a jómodú kö zép osz tál ybe li csa ládból. Már nem ott -
hon lak ik, de még nincs sa ját csa lád ja, s nem is ön -
álló. Ru há it hosszú évek ig rend szere sen ha za küldi 
mo satni, sok szor az ot t honról ka pott élelem a va -

93

1 Bá r dos Ar túr: Já ték a függ öny mö gött, Bp., 1942. 158.



cso rája. A le ve lek kel vi szo noz za a tö rô dést és pótol -
ja a meg hitt csa lá di be szél get é se ket. A szab vá nyos 
lev él té má kon túl az írá sok nak a köz ép pont já ban a 
színé szi pá lya fel építé se, a színé szi kar ri err ôl szóló 
hely zet jele n tés áll. Me zei Mária val lom ás tö re dé ke -
i bôl tud juk, hogy gyer mek ko ra óta színészn ô nek 
kés zült. Tu dott sok min dent a színházról. Tud ta, 
ho gyan éln ek vi dék en a mûv é szek. Még is so kszor 
meg döb bent a ku lisszati t ko kon. Méltatlankodott 
ami att, hogy a Színhá zi Élet úgy írt mes teré rôl, 
Rózsa he gyi Kálm ánról, hogy nem is be szélt ve le. 
Ám azon csep pet sem cso dálk o zott, hogy az el sô 
ter vek sze rint Misko l con a Fô vá ro si Oper ettszínház 
tag já nak fül len tet ték vol na a pla ká tok. A leg na -
gyobb po font, pa ra dox módon, ép pen az annyi ra 
óhaj tott né psze rû ség tôl kap ta. A fár asztó és meg -
erôl te tô próbák, a na pi anya gi gondok, a már-már 
me gfi zet het et len ruhák készíté se alól csak az adott 
ne ki né ha felme n tést, hogy Ko már Jú li á nak is ját -
sza nia kell, ne hogy el fe lejt se a há lát lan kö zön ség. 
Az okos Mez ei sok min de nen át lá tott, de Seb es tyén 
szính ázs zerve zô zse ni a lit á sát csak ösz tö nö sen 
örökítet te az utókor ra. A mis kol ci társulatban nem 
volt seg édszínész nô, sôt a hôs nô nek szer zôdt e tett 
Me ze it ope rett ben is fog lal koz tat ták. Majd nem 
mind en da rab ban játs zott, a kö zön ség nek al kal ma 
volt me gis mer ni és meg sz e ret ni. Foko za to san kap -

ta a na gyobb fel adato kat. Ami kor pedig Bókay Já -
nos Meddig fo gsz szer et ni címû da rabj á ban „át ütô” 
si kert arat ott – Se bes tyén az zal kö te lez te le vég leg, 
hogy a kor id ô sö dô sz e xe pil je, Tit kos Ilo na elé he -
lyez te. A vígjá té ki sik er áramá ban gyor san be mu -
tatt ák a An-Ski mû vét, a Dybu kot is, ame lyet már 
hosszabb id e je próbál tak, de mi vel elô ze tes en a sze -
zon drám ai slá ge ré nek hir det ték meg, nem leh e tett 
bu ká sát meg koc káz tat ni. 

Me zei Már ia nem cs ak – ki adá sa it és bevételeit 
is rész le te zô – élet kö rülmé nye it je gyez te fel rendü -
let len ala pos ság gal. Édes ap já nak azo kat a pil la na -
tok at is meg val lotta, ame lye ket sza vakk al szinte le 
sem le het írni: „[...] a színé szetn ek ezt a transzc en -
den tál is lé nye gét, a te het sé gem valódiságát so ha, 
soha nem ére z tem ilyen tiszt án, és ezért vag yok bol -
dog.” (108.) 

Hogy mo st kéz be veh et jük Me zei Má ria le ve le -
i nek ki adá sát, ezek nek a bol dog, pil la na tok nak kö -
szön het jük. Teh et sé ge valódi ság á nak, ame lyet nem -
csak ô, ha nem kö zön sége is ér zett. A színház tör té -
net-írás pe dig há lás le het, hogy Me zei Má ria nem -
csak színé szi, ha nem le vélírói tá len tum mal is bírt. 
Hogy csak azt örökíte t te meg, ami tör tént ve le? Ép -
pen ez a leg ne he zebb.  

 
Ga jdó Tamás
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