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SZENDRŐ JÓZSEF, A SZÍNÉSZ
omeóval kezdte, nem Falstaffal fejezte
be. Kövér színész volt, életének utolsó
évei-ben a Nemzeti Színház tagja s
álmodozik: eljátssza Falstaffot, e neki
testre szabott szerepet. Aztán

rosszkedvűen azt látja: egy kövérszerepet
sovány színészre osztottak a Nemzetiben; igaz:
kitömték.

Várakozik. Bámulja a próbatáblát, lesi a sze-
reposztást: hátha akad neki valami eljátszható
szerepecske.

Szereposztás előtt egy héttel
Két vész közeleg,
Két baj fenyeget:
Nem leszek benne,
Vagy: benne leszek.

Pontos diagnózis: ha nem játszik, az a baj,
pontosabban: az baj. Ha játsz ik - pontosabban:
ha ráosztanak egy jelentéktelen szerepet-, az a
baj. Jön-megy a színpadon, nem boldog.
Játszani szeretne, de csak dolgoznia kell a
Nemzeti Színház színpadán.

Színész - ha a színpadon, a színházban nem
lehet, akkor játszik az életben, az életében, az
életével. Százhúsz kiló gömbölyű bájjal önálló
estjének azt a címet adja: Zsír egy kis savanyú-
val. Színész és szerző egy személyben, maga
írta verseit, adomáit, színésztörténeteit, rímekkel
abroncsolt életbölcsességeit meséli, mondja,
szavalja, hirdeti a dobogóról. Annyi minden volt

Jelenet a debreceni Romeo és Jeanette-ből
(1959)

életében: költő, szerkesztő, színész, rendező,
fordító, hadifogoly, trubadúr, színidirektor... van
mit mesélnie.

Aki mesél: bolygatja a múltat. És soha nem
tudhatja, mikor, milyen sebeket szaggat föl.
Szendrő József 1969-ben azt játssza a dobo-
gón, hogy rég volt, amiről színész-íróként mesél,
s bár igaz volt, de már messze van, s csak mo-
solyra fakasztó emlék, múlt, elmúlt.

Valaha színigazgató volt, 1950-ben Pécsett.
Mezei Máriát meg éppen akkor rúgták ki Buda-
pest minden valamirevaló színházából a szocia-
lizmus felvirágzásának éber őrei. A színésznő
úgy gondolta: a Liliputi Színház napi hat előadá-
sa helyett mégiscsak jobb lenne Pécsett elját-
szani az Anna Kareninát, fogta magát, leutazott
Pécsre - Vallomástöredékeiben részletesen
megírta a történetet -, délutáni szunyókálásából
fölverte a direktort, aki amúgy régi barátja volt,
s mindjárt a teljes szereposztást is előadta,
megjegyezve, hogy a fordítás és a dramatizálás
pocsék, használhatatlan, csapnivaló, ócska, de ő
már rendbe rakta, előadhatóvá gyúrta-szabta-
alakította a szöveget. Szendrő álomittasan kö-
szönte meg a látogatást, s a fordításról mondott
keresetlen szavakat; ugyanis ő fordította a dara-
bot.

Pécsett abban az évben nem mutatták be
Tolsztoj regényének dramatizált változatát. Rá-
adásul Mezei Mária egy élmunkásrendezvényen
Istenről és hitről szónokolt, Babits Mihály (akkor
ismert klerikális reakciós magyar költő) versét
szavalta, betelt a pohár, Mezei Máriának távoz-
nia kellett Pécsről.

1969-ben Szendrő József már könnyes malí-
ciával emlékezett e hajdani történetre előadóest-
jén mint szerző és mint színész, de valaki
hírvivő-ként ellihegte a történetet Mezei
Máriának, s a színésznő felháborodott levelet írt
hajdani direktorának.

És elkezdődik a nagy színjáték.
Alaphelyzet: Szendrő József mint színidirek-

tor 1950-ben, föltételezhetően felsőbb utasítás-
ra, de eltávolította Mezei Máriát a pécsi színház-
ból. Ezt anekdotikus formában elmeséli önálló
estjén 1969-ben a kellemesen szórakozó közön-
ségnek. Mezei Mária épp élete újabb nagy - és
megint nem az ateista pártállam igényeihez iga-
zított - színészi feladatára készül: Az izgága Jé-
zusok címmel az Egyetemi Színpadon rajongva
szeretett barátjával, Latinovits Zoltánnal együtt
akar szokatlan hangú színpadi szellem-idézésre
vállalkozni. Latinovits Zoltán atyai barátjaként
szereti, tiszteli Szendrő Józsefet. És rajongva
imádja Mezei Máriát. Akit mélyen sért Szendrő
József, a rossz emlékű múltat anekdotába oldó
színész-író emlékezése - és indulatosan
tiltakozik.

Bonyolult háromszög.
A részletek ismeretlenek.
Tudott Latinovits Zoltán Mezei Mária és

Szendrő József levélváltásáról? 1969-ben Me-
zei Mária előtt világos volt, hogy Latinovits Zol-
tánt milyen érzelmek fűzik-kötik Szendrő József-
hez? Amikor Zsír egy kis savanyúval című estjét
Szendrő József összeállította, gondolt arra: Me-
zei és Latinovits épp Az izgága Jézusok szerepé-
re készül?

Mezei Mária megőrizte Szendrő József leve-
lét.

Drága Mária!
Vannak úgy látszik jóvá nem tehető, föl nem old-
ható dolgok az emberi életben. (Ilyen is az
egész.) Benned egy sérelem nem tud és nem
akar elmúlni, holott már eltemettük. (De ez a holt
sérelem visszajár.) A Rákosi-korban, amelynek
minden becsületes ember csak áldozata lehe-
tett... a létezés puszta ténye mégiscsak feladat
volt s ezt nem mindenkinek egyformán determi-
nálta a saját Sorsa. Nem mindenki engedhette
szabadjára az

Énje
szélsőségeit. Sokaknak több volta kötelessége,

minta lehetősége. Te engem akkor
tönkretehettél

volna (a nyílt vallásossággal) - én Téged nem!!!
Gondold ezt át, ha van rá időd. Neved és tekinté-
lyed több volt, mint az én keserves beosztásom,
melyen belül még gúzsbakőtve is munkálkod-
tam másokért. (Elég hosszú a névsor.)
Erről csak ennyit.
S hogy én erről már viccelődöm? Igen. Mert ma
már ez és a hasonló dolgok (sajnos) a humor bi-
rodalmába tartoznak. (Oda is.) Az én kifejező-
eszközeim komikusak (bár nem sok az alkal-
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mam)... én mindent a világon erről az oldaláról is
nézek. Jelen esetben azért „vettem kölcsön"
(többek közt) becses Személyedet, mert egy bi-
zonyos értéklistán az

Elsők
közé tartozik s az öniróniát sem hagytam ki.
Miért bántanám azokat, akiket szeretek és
tisztelek? Kollégáim megverselése és
körűlírása

legmélyebb
kifejeződése Irántuk érzett nagy vonzalmam-
nak... bármilyen formában tükröződik is ez. Az
ilyen természetű közlések „pozitiválva"

megoldhatatlanok,
mert „akkor nem kell erről beszélni".
Azt, hogy én Téged mire tartlak és mennyire be-
csüllek, leírhatom itt most egy fehér papírlapra,
de ez még nem „műsorszám". Lehet, hogy nem
jól jártam el, de öncenzúrám átengedte az anya-
got. Ezúttal nem ártottam, sőt! Éppen a Te nagy
népszerűségedre tört ki a taps két mondaton be-
lül kétszer.
De ezzel is úgy vagyunk... ha soká folytatom...
sohase lehet vége, ...és én mint naiv ember azt
hittem, hogy mi már nyugodtan ihatunk egy-két
fröccsöt és szívből beszélgethetünk mindenről,
ami eszünkbe jut.
És továbbra is azt hiszem.

Kézcsókkal:
1969.1. 11. Szendrő József

Pici s gyakorta megalázó szerepek a színpa-
don, olykor, csak elvétve egy-egy apró rádiós
fel-adat, filmen nagy, kövér emberek, akik a
semmiből felbukkannak, s rögtön el is tűnnek:
1969 is rossz éve a színész Szendrő Józsefnek.
Humora tartja életben, körlevelet ad ki: ,,A
gazdasági mechanizmus második évében
minden megalázó művészi mellékmunkát
szeretettel, gyorsan és visszapofázás nélkül
abszolvál: Szendrő József."

Egy kéziratos fogalmazvány tanúsága szerint
a rádiórendezőket külön is figyelmezteti:
szeret-né, ha ebben az évben sem
felejtkeznének meg arról a jó szokásukról, hogy
mint eddig, minden évben egyszer, azaz egy
alkalommal, idén is munkára hívnák őt a
rádióstúdióba.

Milyen színész volt Szendrő József?
A mindennapi életben nagy alakítások sorával

lepte meg barátait és el lenségei t.
Mezei Mária is valószínűleg többször

elolvas-ta a neki írott levelet. Mert valóban
régen volt 1969-ben 1950, s bár a mély sebek
nyomtalanul nem múlnak-tűnnek el soha, de
évek múltán ritkábban, elviselhetőbben
sajognak, s Mezei Mária nagy erénye volt a
megbocsátás. Ám 1950-ben másmilyen sebeket
kapott Szendrő József, másmilyen sebeket
Mezei Mária, s ezek a sebek, sebhelyek 1969-
ben is különbözőképpen fájnak.

Zsír egy kis savanyúval (Fészek, 1969)



SUMMARY

1950-ben Szendrő József színidirektor volt,
aki gúzsba kötve táncolt, s időnként nagyon
utálta, hogy ezt a táncot s így kénytelen járni.
1969-ben színész volt, aprócska szerepekbe
szám-űzött komédiás, csalódott, keserű,
magányos ember. Magában - kusza kéziratok,
rögtönzött följegyzések bizonyítják - arra
gondolt: már csak négy éve van hátra a
nyugdíjig, akkor a színházból végképp kikopik, s
marad talán a rá-dió, esetleg néhány perces
villanások filmen, televízióban - és az írás.
Önálló estje is arról játé-kos vallomás: a játék
lehetőségétől megfosztott komédiás próbál
magának lehetőséget teremte-ni, hogy
valamelyest elviselhetően tudjon együtt-élni
elrontott múlttal, szomorú jelennel, kilátástalan
jövővel.

Hogy magyarázza meg Mezei Máriának 1969
januárjában, hogy 1950-ben Mezei Mária a régi
világban ismertté és elismertté lett, csoda tehet-
ségű csillag volt, akiről az elvtársak úgy döntöt-
tek: sem a franciás, sem a zsoltáros Mezeire
nincs szüksége szocializmust építő hazánknak, s
a reakciós-klerikális színésznő tűnjön el a
süllyesztőben. Ő meg az elvtársak elvtársa volt,
akiről az elvtársai úgy döntöttek: harmadrendű
elvtárs, talán nem is igazi elvtárs, örüljön, hogy
él.

Milyen színész volt Szendrő József?

Remekmű a Mezei Máriának írott levél, szín-
házban úgy mondanák: kabinetalakítás.

A különleges tehetségű, okkal csodált szí-
nésznőnek kijáró, szeretettel átitatott hódolat e
levél, beosztott tiszt tiszteleg ilyen öntudatos
meghunyászkodással a háborút nyert tábornok-
nak, mint ahogy Szendrő József hajt fejet, térdet
Mezei Mária előtt. Bocsánatot kér, ha hibát köve-
tett el. De nem követett el hibát, mert ami rég tör-
tént, az nem ma történt, s mert bár ő ártott
1950-ben Mezei Máriának, de tönkretenni akkor
(is) Mezei Mária tudta volna őt, s ha ma, 1969-
ben, a közönséggel találkozva ő egy régi, ked-
ves, színházi történetet mesél el hallgatóságá-
nak Mezei Máriáról, az ma, 1969-ben Mezei Má-
ria színészi-emberi nagyszerűségéről, tehetsé-
géről, kiválóságáról szól, még akkor is, ha tréfál-
kozva, sőt viccelve idézi fel a múltat, a „fordulat"
éveit, amikor 1950-ben Mezei Mária nem értette,
vagy nem akarta megérteni, hogy az élmunkás-
ünnepségeken nem kifejezetten Jézus lelki-
szellemi tisztaságáról s a szeretetről volt
szokásban szónokolni, s bár ő, Szendrő József
természetesen tudta, hogy nem alapjaiban
rombolja le Mezei Mária a szocializmust, ha egy
élmunkás-ünnepségen (Istenem, ki tudja
pontosan 1993-ban, milyen volt az igazi
öntudatos élmunkásünnepség 1950-ben egy
pécsi üzemben?), szóval attól nem omlik össze a
szocializmus, ha egy él-munkásünnepségen
Mezei Mária bibliai idézetekkel traktálja a
sztahanovistákat, de rá mint a színház
igazgatójára mindenképpen bajt hozott

a színésznő meggondolatlan cselekedetével.
Amúgy 1969-ben épp humorban oldva jó emlé-
kezni régmúlt időkre, mert csak így elviselhető az
a múlt, amit már meg nem történtté tenni nem le-
het, de amelynek olykor nyomasztó emlékével
1969-ben is együtt kell élnünk, s ha már így tör-
tént s nem ami hibánkból (nem csak ami hibánk-
ból) történt így, mást nem tehetünk, mint mi, akik
áldozatok voltunk s nem gyilkosok, egymásnak
megbocsátunk.

Jó karakterszerep 1969-ben Szendrő József
szerepe. Nagy szerep 1969-ben Mezei Mária
szerepe. Szendrő József tréfálkozik, hogy felej-
teni tudja a múltat, s önmagának (is) meg tudjon
bocsátani. Mezei Mária megtanul mosolyogni a
múlton, hogy mindenkinek képes legyen megbo-
csátani.

Mezei Mária 1969-ben színpadon az ifjúság
édes madarával viaskodik: életben tartja művé-
szi feltámadása.

Szendrő József szőke parókában, arcán szo-
morú mosollyal keresztültipeg a színpadon: hal-
doklik.

Mind a ketten 1950-ben kaptak halálos sebet:
az epizodista és a főszereplő.

De ugyanabban a drámában. Ugyanazon a
színpadon.

(Epilógus. Amikor kezembe kerültek Szendrő
József kéziratos hagyatékának véletlenszerűen
megmaradt törmelékei, verseiből összeállítást
készítettem a rádió számára, s a rendezővel,
szerkesztővel arra gondoltunk: Szendrő József
poétahevületű ember volt, írogató, tollforgató
művész, de alapvetően mégiscsak színész, igazi
komédiás, életet habzsoló teátrista, akinek em-
lékezetes karakterszerepek őrzik alakját, jelleg-
zetes mozgását, hanghordozását, mackóbáját
és verseit, melyek egy színészönvallomásai, ke-
serű vagy tréfás életbölcsességei, ezért olyan
színésznek kellene megszólaltatni, aki nemcsak
a versek hangulatát, de a színész egyéniségét is
képes felidézni, megidézni. Kállai Ferencre gon-
doltunk, s végül ő olvasta föl, remekül, a halott
színészkolléga költeményeit. Teltek-múltak a
hetek, tovább matattam Szendrő József hagya-
tékában, s találtam egy rövidke verset, melyet
1969-ben a kórházban írt:

Szereposztás kórházban

A Tanár urat Kálmán Gyuri játszhatná
(eszköztelenül, halkan, finoman, egyszerűen)
Kecskés dr. nem lenne rossz szerep Sinkó

Lacinak
s az adjunktus Horváth Jóskának, mert kissé népi

jellegű
figura - és úgyis ráosztanák,
a főnővérkét Pap Éva játszhatná

és engem - Kállai Ferenc.

Milyen színész volt Szendrő József?
Hiányzik.)

The present issue opens with three larger inter-
views. Katalin Kállai spoke with composer Emil
Petrovics, this year's selector of the sixteen
shows eligible for the annual National Theatre
Festival; István Nánay asked managing and ar-
tistic director Gábor Zsámbéki about the new
period of his world-famous Katona József
Theatre; and Anna Földes interviewed in the per-
son of Péter Kárpáti one of our more promising
new playwrights.

In our column of reviews, Shakespeare's
Hamlet(The Chamber), four comedies of Moliére
(at Szolnok, the Radnóti and the Merlin Theatre),
Madách's The TragedyofMan(Komárom in Slo-
vakia), István Örkény's Searching for the Key
(Budapest Chamber Theatre), Menyhért
Lengyel's Typhoon (Madách Studio Theatre),
Sándor Sultz's The Artist of Waiting
(Nyíregyháza), Péter Horváth's Ciao, Bambino
(Kaposvár), Franz Werfel's Jacobowsky and the

Colonel (The Stage) and Shakespeare's Mac-
beth (National Theatre) are respectively dis-
cussed by our critics Tamás Tarján, István
Sándor L., Katalin Budai, Amdrea Stuber, Judit
Szántó, Judit Katalin Magyar, Dezső Kovács,
Katalin Kállai, Anna Földes.

This is followed by a new essay of Jan Kott on
the end of what he calls the impossible theatre,
and by a conversation Judit Katalin Magyar had
with an interesting young actor, Zoltán Rátóti.

The issue is closed by Gábor Szigethy's fur-
ther recollection on József Szendrő, an import-
ant comic actor of the recent past.

This month's annex contains two playtexts:
Half a Day with Ferdinand by István Tasnádi and

Godo, the Orphan by Károly Méhes.

A makrancos hölgy
A Royal Shakespeare Company előadását
a Barbican Centre-ben Barry Kyle ren-
dezte. A két főszerepet Sinead Cusack és
Alun Armstrong játszotta.


