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SZENDRŐ JÓZSEF, A POÉTA
rrefelé, a Karpat-medencében, kevés
ember mondhatja el magáról nyugodt
lelkiismerettel, hogy soha életében nem
írt verset. Nálunk a versírás kamasz- és
öregkori betegség. A fiatal kigyógyul

belőle, az öreg belehal.
Néhány tollforgatóról kiderül: valóban költő;

álmaikkal, reményeikkel ők gyógyítgatják a többi
ember sérült lelkét, gyógyulásra váró szívét.

És van néhány csodabogár: verset írnak, de
nem költők, költők, de nem írnak verset; hátukon
nagy batyuban sok titok, felét elviszik magukkal a
sírba, a másik felét az utódokra testálják, kínlód-
janak a megfejtéssel.

Szendrő József népszerű s közismert színész
volt. A kövér Szendrő, így ismerte őt az ország, s
a sűrűbben körülötte forgolódók is nehezen hit-
ték: e mázsánál súlyosabb, hordótermetű aktor
valaha Romeót játszotta, s nem kevés sikerrel.
Azt meg csak barátai tudták róla, hogy ifjúkorá-
ban verseket írt, mi több, költőnek, irodalombú-
várló embernek készült, diákkorában már irodal-
mi lapot szerkesztett, tizenhét éves korában, sa-
ját kiadásában jelent meg első verseskötete - a
füzet találóan pontos címe: 17 év -, s később,
amikor végképp eldőlt: színész lesz, akkor sem
hagyott fel az írással, s bár lassan elapadt a vers-
írókedv, megfagyott benne a költő, de írt drámát
(hármat, egyiket sem mutatták be), fordított szín-
darabot (a Varsói melódia Katona József szín-
házbeli előadásának emlékét ma is őrzi az emlé-
kezet), s ahogy 1969-ben nyilatkozta irogatási

hajlamai változatlanul arra ösztökélik, hogy sza-
bad óráiban versikéket, cikkecskéket fabrikáljon.
Néhány színházi története, színészekről írott ap-
ró portréja itt-ott lapok hasábjain is megjelent.

A talán legbűbájosabb:

Kiss Manyi
Nem is hang... hangocska.
Nem is fej... fejecske.
Ajándékcsomagocska.
Zágonban találta a jóistenke.
Ott adta fel a posta
Pestre.

S egy másik, a talán legszemélyesebb, legke-
serűbb:

Különleges világnap

Tegnap embernek éreztem magam

Amikor 1960-ban önálló estjén, az Irodalmi
Színpadon elmondta e rövidke költeményt, a kö-
zönség csendben maradt, várta a folytatást. Rö-
vid szünet, Szendrő József újra elmondta egyso-
ros vallomását s hozzátette: Kész. Akkor kitört a
taps. De Szendrő Józsefben akkor ott valami el-
törött. Verset még írt néhányat, de magáról, lel-
kének viharairól már csak nagyon ritkán, akkor is
inkább tréfálkozó öngúnnyal, „ha belehalok, se
vegyétek komolyan a hülyéskedésemet" fel-
hanggal megfűszerezve. Halálának évében Lati-
novits Zoltánhoz írott levele őrzi talán utolsó, cím
nélküli versét:

Ha kibírom: szerencsém
habár ez sem eredmény
máris félek előre
mi lesz ebből jövőre?

58 év meg a háj
s mi van télen? fagy meg sár
s életbentart valahány
ápolható nyavalyám

idegem és zsigerem
melegen és hidegen s
erőlködik sorsomon.
egyik-másik hormonom.

Jövőre már nem volt: 1971 októberében Lati-
novits Zoltán búcsúztatta a Farkasréti temetőben
Szendrő Józsefet, a színészt s valamikori poétát,
akinek 1933-ban második verseskötetét Ter-
sánszky Józsi Jenő ajánlotta az olvasók figyel-
mébe: Ez a fiatal gyerek egy kész, érett, nagyköl-
tő, így ahogy van, ezekben a versekben. [...]
nem szeretnék rosszra gondolni azzal, hogy nem
tudom látni az útja folytatását ekkora képességű
költőnek, mint Szendrő József...

Lovaggá ütéssel felérő sorok, de nincs folyta-
tás.

Szendrő József színiakadémista lesz, s ifjú
színészemberként ritkán gondol versírásra. Éle-
tébe - életünkbe! - beleszól a történelem: 1944-
ben, a kényszerű tétlenség óráiban újra
megszaporodnak a versek, s amikor 1945-ben
hadifogságba esik, a fogolytábor idegőrlő egy-
hangúsága Ingiriben csak úgy elviselhető, ha es-
ténként a félhomályban rímes magyar szavak
bástyái mögé menekül:

Ó, hogy bírom ki...

Ó, hogy bírom ki, ami jő még,
a sok sok percet, valamennyit?
Pontos és dermesztő a válasz:
úgy mint eddig.

Kibírta. 1947 őszén hazatérhetett. A Nemzeti
Színház tagja lett, jelentéktelen szerepeket ját-
szott. Színigazgató lett vidéken, aztán főrendező
Pesten, ismét színigazgató, előbb a fővárosban,
majd a provinciában. Akkoriban az ország egyik
legjobb színháza Debrecenben volt. 1962 után
Szendrő József már csak színész: 1962 óta lett
csupán teljesen világos és egyértelmű, hogy
nem vagyok alkalmas semmi egyébre, mint a
rám kiosztott szerepek zokszó nélküli interpretá-
lására.

És talán ez idő tájt gépelte össze kéziratban
heverő verseit. Beköttette, így keletkezett har-
madik verseskönyve; tömör címe: Versek 1944-
1948. Második könyve, a Bravó Ézsau 1933-ban

E

Szendrő József a Varsói melódia olvasópróbá- 57 év meg a háj
ján Sztankay István, Iglódi István és Tőrőcsik nagyon meleg ez a nyár
Mari társaságában (MTI-fotó, Keleti Éva felvé- 35 fok hőségben
tele) rosszul lenni nem szégyen
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látott napvilágot; lehet, hogy 1933 és 1944 között
nem írt verset Szendrő József? Vagy a sors ki-
számíthatlan szeszélye folytán az akkor írott ver-
sek egy példányban létező kötete valaki más
magángyűjteményében alussza Csipkerózsika-
álmát? Talán egyszer kiderül.

Színész volt Szendrő József. De 1944-ben
született versei - mint régi kövületekben min-
dent túlélő csontmaradványok - őrzik a múlt
emlékezetünkben lassan elmosódó körvonalait.

1944. JÚNIUS 12.

A költő nem komoly, csak tréfál,
a kis őz nem fut el, csak sétál, a
szerelmes csak ül és bókol, nem
is könyörög, nem is csókol.

A felhő csupán csüng az égen,
Az eső sír már esni készen,
a nap is ég, de fénye nincsen,
csak úszkál ott fenn, minta filmen.

Az emberek is, mind kik vannak,
nem járnak-kelnek, csak haladnak,
a házak és az utak fáznak,
a halál nem bánt... mit csináljak?

Színész, de talpa alól a történelem elkoptatta
a világot jelentő deszkákat. Költő: verseire senki
nem kíváncsi a borotvaélen táncoló időkben. Hát
írogat, szavalgat - magának: keserű derűjébe
burkolódzik, megpróbálja túlélni a világégést.

KÖLTŐ ÉS SZÍNÉSZ
(Petőfi modorában)

Sokáig költő voltam én,
ügyesnek mondott rímelő
s majdan szívemben Thalia
ékes papnője állt elő.

Én megszerettem fényivó
husát és most is szeretem,
tudtam, hogy ezzel egyidőn
lantomat elveszíthetem.

Az öröklétnek hímporát
leráztam, mint egy kis kutya
és boldog voltam, hogyha szólt
a vad nyitány: a muzsika.

Szavaltam Vörösmartytól és
mindenkitől, ki csak élt, és
költőktől, kik nálamnál
alkottak rosszabb költeményt.

De az időknek bús sora
(ezt meg lehet ma érteni)
úgy jött, hogy ismét jólesett
lantomat megpendíteni.

Sekszpirt és áldott társait
méltóbb ajkaknak otthagyám,
dolgozgatok és keserün
bámulom az én szép hazám.

Ha verset írok néhanap
és az utakon baktatok,
(mert most nem illet senki mást)
magamnak elszavalgatok.

Az életemben semmilyen
pillanat nincs ilyen csodás - a
kettő közül egyik jó:
a versem, vagy a szavalás.

Még nem tudja, hogy éveket tölt majd hadifog-
ságban; sejtelme sincs arról, hogy elvtársai -
amikor majd hatalomra kerülnek - nemcsak őt,
de mindent: eszmét, hitet, hazát elárulnak; gon-
dolni sem mer arra: ismét és megint és majd újra
Magyarország préda lesz hataloméhes gaz-
emberek osztozkodásakor.

Körülnéz, írogat, szavalgat.

MORZSÁK

Sohsem voltak a gonoszok
Ilyen barmok
s ilyen buták a gazok -
most hát mindegy, kik az urak,
emezek, vagy amazok.

II.

Bujkálunk a halál torkában,
mint egy mazsola a tortában...

Szendrő József a háború előtt baloldali volt,
amikor hazajött az orosz (1993-ban talán helye-
sebb úgy fogalmazni: szovjet) hadifogságból,
baloldali elvtársaival keresi a kapcsolatot. Ha-
mar rá kell döbbenie: nem minden elvtárs úgy
elvtárs, ahogy a nagykönyvben elvtárs az elv-
társ. Vajon kiről írta Szendrő József, a Nemzeti
Színház színésze rövidke, csak kéziratban őrzött
versét 1948 őszén?

KÉT ELVTÁRS

Van egy ember, kit megfeszítve
és holtra válva amúgy zengek,
hogy beleborzad, aki ellen-
véleményt, vagy elvet zenget e
világon.

Ö mond egyedül igazságot, még
akkor is, ha abból elvon - én
ünnepelem ezt az embert!

Szendrő József 1955-ben írott, majd legépelt naplójegyzetei árulkod-
nak: 1955-ben határozta el, hogy legépeleteti 1944 és 1948 között írott
verseit s a gépiratot bekötteti. Verseit kézzel írta; a gépírónő műve ltsége
hiányos volt; Szendrő József az idegen neveket fonetikusan a lap
szélére írta. Azért Sekszpir nyugodtan alszik a sírban!

és ez az ember engem elnyom -
borzalom!

Elvem elvével egy parázson
és óv minket az arany béke!
de tudjátok, hogy mit kívánok
a zseniális fenekébe
Neki ? - Azt!!!

Két évtizeddel később - múlik az idő, kopnak
az indulatok - közread egy kis portrét.

MAJOR TAMÁS

Mindent eljátszott. Mi van hátra?
Shakespeare? Új írók? Nő se volt még!
Mindegy. Az irodalom tárva.
Legyen Hacsek, vagy abszurd dráma,
Pislog arra, pislog erre
És ráfogja Bertolt Brechtre.

Lehet, hogy össze kellene gyűjteni Szendrő
József kéziratban, gépiratban, folyóiratokban
porosodó költeményeit? Az ifjúkori lázas álmo-
dozásokat, az öregkori fanyar bökverseket s
mindazt, ami közte van?

Amikor 1965-ben megjelent az Irodalmi Lexi-
kon harmadik kötete, Szendrő József is megta-
lálható volt benne mint író, költő, műfordító. A .
lexikon egyetlen ifjúkori verseskötetét említi, s
ezt Szendrő József nem helyesbíti. Pedig lehe-
tetlen, hogy elfelejtette tizenhét évesen megje-
lent első kötetkéjét, amelyet így ajánlott 1931-
ben önmagának: Magamnak ajánlom ezt a
könyvet, a fiatalságom jelenének és a gyorsan
múló évek meghozta öregségemnek, hogy majd
akkor meséljen nekem.

A Széchényi Könyvtárban olvastam e sokszo-
rosított füzetkét. Lehet, hogy nincs is több pél-
dány? Lehet, hogy Szendrő József sem tudott
megőrizni magának egy példányt? Mindeneset-
re 1965-ben örült a lexikonban megjelent szó-
cikknek, de zsörtölődött a téves adatok miatt:
Három évvel megöregített valaki, sőt az alapo-
san bevárt augusztus helyett is decemberbe he-
lyezte áta bölcsőmet. Kimondhatatlan vágyatér-
zek arra, hogy ,,ezt egyszer majd helyesbítsék".
De aztán rögtön arra gondolok: jó ez így is!

Az Irodalmi Lexikon szerkesztői szót fogad-
tak: a sckadik kiadásban is tévesen szerepel
Szendrő József születési évszáma. Végtére is
csak színész volt, ha olykor írogatott is versikéket
s költeményeket.

1914. augusztus 18-án született.
Lehet, hogy a verseit össze kellene gyűjteni?
Ezt most kérdezem.
Ezt most állítom?
(Szendrő József öt évvel halála előtt, 1966-

ban: Kövér komikusként is ezt vallom: a költészet
az egyet len emberi megnyilvánulás, amely az
emberiség szolgálatára és megváltására ké-
pes...)


