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SZENDRŐ JÓZSEF, A LOVAG
zínészlakodalom volt 1970. december
6-án a Fészek Klubban. A színész
Szendrő József fogadott örök hűséget a
sanzon-énekesnő Lantos Zsuzsának.
Délután kettőkor vonult át szerény

esküvői koccintásra a násznép a házasságkötő
teremből a mű-vészklubba, ahol éjfélig jöttek-
mentek, fecsegtek a színészek, írók, zenészek,
művészek, az újdonsült férj és hitvese barátai.
Csak ez a meg-hívó jogosít belépésre, nehogy
a barátok ellenségbe ütközzenek - olvasható a
meghívón, s a korabeli képeslap tanúsága
szerint a számos egybegyűltek igen kellemes
hangulatban töltötték el az éjszakába hajló
délutánt. A férj tanúja Hofi Géza, a feleség
mögött - hitelesítő aláírás-ra készülődve -
Ruttkai Éva mosolyog. A férfiak sötét öltönyben,
Lantos Zsuzsa finoman feltűnő

délutáni ruhában, vállai, karjai szabadon, az eti-
kettnek némiképpen fittyet hányva kalap nélkül,
hajadonfőtt. Ruttkai Éva nyakig begombolt hófe-
hér bundában, fehér kesztyűben, fehér sapká-
ban.

Régi fénykép: Szendrő József átszellemült
mosollyal a hófehér Ruttkai Évát készül átölelni -
épp most lett vége az esküvői ceremóniának. A
fénykép hátoldalán dedikáció: Vajon mi rejlik
(vagy rajzik? - nehéz kibetűzni az írást! Sz. G.)
lehunyt pilláim mögött? 71. V. 9. Sz. J.

Ami biztos: sok minden.
Amikor 1947-ben a hadifogságból Szendrő

József hazaérkezett, a Nemzeti Színház tagja
lett. Harmincnégy éves, s még nem sejti, hogy
húsz év múlva némi keserűséggel így fog elmél-
kedni: Bármely színésznek joga van ahhoz, hogy

Romeóként kezdje és Falstaffal fejezze be a pá-
lyafutását.

Akkoriban, 1948-ban Szendrő József Ro-
meóként rajong Ruttkai Éváért. Aki épphogy el-
múlt húszéves, de már ismert ifjú színésznő, s
furcsafitos bájával egyre-másra hódítja meg a
férfiszíveket. Csacsog, fecseg, flörtöl a körülötte
legyeskedő férfiakkal, várja a nagy találkozást.

Szendrő József reménykedik és udvarol. Ud-
varol: reménykedik.

Első versem R. É.-hoz

Most verset írok hozzád
hogy több legyen a fénye
ügyünknek - mert a versnek
nagyobb a tekintélye...
dalnak és zenének,
mint a sok beszédnek.

Figyelj hát ide Éva, hívj el
egy kávéházba, hogy ott
vagy másfél órát nézzek a
piros szádra, vígan és
remegve,
hiába s epedve...

Légy kicsit ravasz hozzám,
ügyesen vigyed végbe, ne
legyen soha bennem, soha
egy percre béke - verj meg
a szemeddel, hideggel,
meleggel.

Mondd azt, hogy igyam érted,
szoktass a víivásra,
eredj el mással este,
engem meg küldj az ágyba,
legyek a játékod,
napod és árnyékod,

mindaddig, amig egyszer
csakugyan el nem érlek,
de nem e rongy ruhákban,
szoros cipőkben kérlek,
egyetlen ingemben,
agyamban, szívemben.

Ment, mendegélt Szendrő József Ruttkai Éva
felé. A színész rajongott, a színésznő kedves
mosollyal köszönte meg a hódolatot: udvartartá-
sában kitüntetett helye van a szép szavakkal s
versekkel őt ostromló Szendrő Józsefnek.

Udvartartásában s nem szívében.
Megszületik az újabb költemény.

SzendrőJázsefmint Lujzi, 1970(MTI-fotó, Ben-
kő Imre felvétele)
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Ruttkai Éva és Szendrő József a Fészekben,
1962 (Dolezsál László felvétele)

Második versem R. É.-hoz

Éntőlem járkálhattok
nagyszerű megrontói napjaimnak,
dicső kurvák, kik anyagot
adtok az anyagiért.

Én most Évácska szellemes
arcára függesztem szemeimet
s boldogan vállalom, nem kell senki
ha máshol van ő.

Ilyen szerelmet érzek
18 éves rokonim 34 éves koromban,
tapasztaltan és komoran, ezúttal rímet sem tűrő
ritmikus szavak segélyével...

Fogok egy lánykezet, amely már nem enged
tilos utakra s beképzelt szenvedélyek
mélyébe, magasába -
csak ahol ő jár,

arra az útra, amely tán szennyesebb
mindegyiknél,
avagy tisztább a kelleténél:
most föl se mérem.

Tenyere varázsát szájam tagadni nem tudja,
szája a köznapi bölcsesség s üdeség hárfája:
édesen cseng.

Bűvölten bámulok
tündéri agyára, fenekére,
egész testére, lelkére - kis magyar
mivoltára

képességének csúcsaira,
dicsérhető és dicsérhetetlen
személyére, akit az Éva névvel
jegyeztek anyakönyvbe.

Szendrő József gondosan vigyázott versei
kéziratára, Ruttkai Éva az évtizedek hullásában
csak két, ceruzával írott levelező lapot őrzött
meg, amelyeket 1949-ben Sárospatakról írt neki
epekedő színészbarátja: Sárospatakon igazán
itt lehettél volna... ez a hely árasztja magából a
szeretetet. A környezet méltó reá, hogy minden
szigorú körülményt feloldjon és egy olyan ked-
ves leányt, mint Te merészen fölszabadítson. -
Oly jó remélni, hogy az idő s a Helyzetek végül
majd kimozditanak téged az alapállásból és
megsokszorozzák az örömeidet. Sz.

A levelezőlap szemérmetlen műfaj, bármelyik
postás elolvashatja, mit üzen a szerelmes sze-
relmesének, talán ezért is visszafogottabb
Szendrő József hangütése, de így is érezni: fino-
man, kedvesen, ravasz-okos férfibájjal próbálja
kimozdítani Ruttkai Évát vele szemben tanúsított
tartózkodásából.

Másnap újabb levelezőlap röpül Pestre; né-
hány sorban játékos hangulatú, de pontos látle-
let: a korosodó, testesedő Romeo épp most ve-
szi tudomásul, hogy Júlia nem őt választotta: Sá-
rospatak. Évikém, olyan bort iszunk, amilyen ta-
lán nincs is a világon. Édes kis kollégista lányok
jönnek táncolni. A város ódon és gyönyörű. Her-
cegi kastélyban lakunk... jelenleg kollégium.
1000 éves hangulat, tiszta, egyenes érzések -
kedves demokrácia. Mostd.u. 3 óra - előadásig
lefekszem, kellemes gőzzel a fejemben - sze-
retnék boldogan álmodni. Csókolom az aranyos
kezeidet - SZ.

Hogy miért épp ezt a két levelezőlapot őrizte
meg Ruttkai Éva, maga sem tudta, s arra sem
emlékezett: annak idején írt-e több levelet, leve-
lezőlapot széptevő színészkollégája. Őt
akkoriban Gábor Miklós tekintete bűvölte el.

Szendrő József nehezen felejtett. Naplójában
öt év múlva így ír: 1954. április 10. Még mindig
valahogyan szeretem a Ruttkai Évát, mert ő
megőrzi egykori „szerelmünk" intenzitását.
Nincs olyan közönyös találkozás, amelyben ne
bujkálna a múltból valami. Mosolyban, kézfo-
gásban, érdeklődésben - és mindez modernül,
nem giccsesen. Kisleányát is úgy mutatja, mint-
ha „az enyém lehetett volna"... Néha egy-egy
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szót elejt - tudatosan - pl. így: „Te vagy az én
lovagom". Lovag?! Ó igen: „Lovagiasan szeret-
tem".

A szerelmünk szó gondosan vaskos idézője-
lek között, s hasonlóan a lovagiasan szerettem
kifejezés. Négy-öt év távlatából már ő is úgy gon-
dolja: csak lovagi szolgálatait fogadta kegyesen
a bájos ifjú színésznő, s mert ő lovagiasan sze-
rette, az ifjú hölgy lovagként bánt vele: szóval,
tettel soha nem sértette reménykedő lovagja
szerelmes érzelmeit; elfogadta udvarlását, s tá-
volságtartó kedves bókokkal viszonozta.

Megszületik Szendrő József újabb költemé-
nye.

4. vers R. É.-hoz

Anyád és lányod közt ha mosolyogsz,
tudom, hogy este már a férjed előtt
levetkőzni fogsz.

Anyád és lányod közt ha látlak én,
tudom, hogy szép ez így,
tudom, hogy ez a rend és ez a tény.

Anyád és lányod közt te kis mama
tudom, hogy ring a szív a lét
parancsa ez, a lét szava.

Anyád és lányod közt te szertelen!
Tudod, hogy jó ez igy -
S én azt kiáltom erre - jó legyen!!!

Egy érzelem kacskaringói kiszámíthatatla-
ok. Volt egy kéziratban rejtegetett - még 1948-
an írott - harmadik verse is Szendrő József-
ek, de az picit frivol, picit merész, picit túl bizal-
askodó - csak a kéziratpapír őrzi. De most -

t év múltán, amikor megpillantja Ruttkai Évát s
arjában alvó pólyásbabáját, újra dalra fakad,
erset ír, áradó érzelmeivel koszorúzza anyává
ett hajdani szerelmét. De csak másodpercekig
art az önfeledt pillanat. A már koros és testes
omeo megrázza magát, kijózanodik, s egy füst
latt tárgyilagos elemzéssel köríti érzelmi kitöré-
ét, meggondolatlanságát. Azonnali bírálat (A
oéta tollából) A vers nemcsak a költő, de az ál-
ozat lelkiállapotát is kifejezi. A reménytelen
zerelem, a be nem teljesülő érzésállapot sike-
es megnyilvánulása. A költőnek van hangja,
gyszerűen szólal meg, ugyanakkor igényeit
em rakja magas polcra. Beéri egy hangulat fel-
illantásával és azzal, hogy némileg frissít az is-
erős elégiák tónusán. Vagyis reálisabb, hét-

öznapibb a stílusa, minta témája. Ez előnyére
álik a versnek. Hátránya inkább az, hogy még-
em eléggé általános, nem eléggé mindenkit
rintő. A »mama" és »szava" rím primitív, fogya-

ékos. A vers publikálása nem okozna közvetlen
asznot, sem kárt.

A varázslat egy pillanatig tart: Szendrő József
a verset s hozzáfűzött megjegyzéseit az asztal-
fiókba süllyeszti: akkor szép az emlék, ha nem
bolygatják. De naplójában május 11-én a követ-
kező bejegyzés olvasható: 1954. május 11. Rutt-
kai Évának két hete felolvastam a róla szóló 4.
verset és igen jó hangszereléssel fejezte ki ma-
gát, hogy „tetszik neki".

Tehát a vers elkészülte után két héttel felol-
vasta művét Ruttkai Évának, s további két hét el-
teltével szükségesnek érezte naplójában rögzí-
teni: Ruttkai Éva kedvesen mosolygott rá, míg
el-

zengte neki költői remekét. Soha nem fogjuk
megtudni, vajon csak a verset vagy a kommen-
tárt is eldadogta Ruttkai Évának. A kiegészítő
magyarázatokkal együtt tetszett a vers a szí-
nésznőnek vagy anélkül.

Verses hódolattal lábai elé borult hajdanvolt
lovagja, s mint öt év előtt, Ruttkai Éva most is el-
bájolóan fFogadja a lovag hódolatát. Fogadja,
nem viszonozza: következmények nélkül örö-
met okoz régi barátjának. Nő, szereti, ha szere-
tik. Nő, szereti, ha tetszik a férfiaknak. Nő, meg-
hatják a versét lábai elé helyező lovag érzelmei.
Nő, játszik: ha, akkor, talán. Nő, tudja: akkor nem
volt ha, és nem volt talán, most meg nem akkor
van.

Ruttkai Éva és Szendrő József, 1970



SUMMARY

A következő évben is születik - 1956. március
15-én - egy költemény.

5. vers R. É.-hoz

A színésznőre néz most a színész s
egy előadást csendben felidéz.
Csehovtól származott az alkalom, hogy
kézcsókommal együtt vallhatom:
éjfekete, angyalfehér „Sirály" ő, vén
színpadon a legújabb királynő.

Az „éjfekete, angyalfehér »Sirály«" a történe-
lem forgószele után is a Vígszínház tagja maradt,
Szendrő József Debrecenben lett színidirektor,
majd Szegeden főrendező. Azokban az években
feltehetően ritkán találkoznak. Ruttkai Éva még
nem ismeri Latinovits Zoltánt, amikor Szendrő
József színidirektorként már atyai szeretettel is-
tápolja nagyreményű színészpalántája sorsát
Debrecenben.

1962. február 26-án huszonötéves színészi
jubileumát ünnepli a Fészek Klubban, s valószí-
nűleg furcsán ketyeg a szíve, amikor Latinovits
Zoltán szerelmével, Ruttkai Évával cseveg a fe-
hér asztal mellett. Az asztalon két üveg sör, kéz-
iratok: lehet, hogy Szendrő József épp most ol-
vassa föl Ruttkai Évának valamelyik régebben
hozzá írott szerelmes versét? Tekintetük arról
árulkodik: élvezik a játékos pillanatot. Latinovits
Zoltán atyai barátjaként szereti Szendrő Józse-
fet, Ruttkai Éva hajdani lovagját szereti Szendrő
Józsefben, Szendrő József atyai mosollyal dé-
delgeti hajdani reménytelen szerelme s kedvenc
ifjú színészbarátja bimbózó kapcsolatát. Szerel-
mes verset olvas Szendrő József Ruttkai Évá-
nak, vagy egy később naplójába jegyzett mon-
datot fogalmaz meg éppen most művészbarátai-
nak? Én is írtam verseket valaha ifjúkoromban...
No persze... egyik-másik szerelmes versemen
magam is csak röhögni tudok...

Szendrő József nevet és nevettet, s közben
olykor kicsordulnak a könnyei. A mind magányo-
sabb lovagot, aki már csak Falstaffként udvarol-
gathat a hölgyeknek, Latinovits Zoltán és Ruttkai
Éva szerető barátsága zsongja körül. De szí-
nészéletük sodorja őket erre, arra - ritkán talál-
koznak. Csak néhány soros üdvözlőkártyák őrzik
az el nem szakadt, el nem szakítható érzelmi
kapcsolatot: A Rómeó és Júlia legyen a nagy si-
ker Te „Fúria"... te édes. 1963-ban Szendrő Jós-
ka; Drága Évikém! Az örök Rajongás színvona-
lán ma és mindig. 1964. Sz. Jóska; Drága Évi-
kém! Azt hiszem, hogy a Jókívánság pillanatnyi-
lag eléggé hitelét vesztett óhaj bárki részéről
bárkinek - a Ragaszkodás azonban még mindig
fokozódhat édes és nagyszerű személyedhez.
Legyen az ünnep alkalom ennek kifejezésére
1965 Karácsonyán. Csókol Szendrő Jóska

Egy lovag haláláig lovag.
Latinovits Zoltánnak időnként leveleket írt

Szendrő József, Ruttkai Évának bemutatók al-
kalmával vagy karácsonykor virágot küldött s
né-hány soros jókívánságnak álcázott udvarló
élet-bölcsességeket. Latinovits Zoltánt fiaként
szerette, magázta halálig. Ruttkai Éva körül egy
életen át lovagként sertepertélt, szerelme
reménytelenségét bizalmas tegezéssel
enyhítette. Latinovits Zoltán magázta barátját, a
színidirektort, Ruttkai Éva tegezte hajdani
lovagját, a színész-kollégát.

És 1970 nyarán Szendrő így meséli el
naplójában hármójuk kapcsolatát: Évikéhez úgy
húsz év előtt szerelmi rajongás is fűzött. Őt a
játékra is magam kértem fel telefonon, kb. a
következő szöveggel: Egy Sz. J. szerű férfi
halálosan szeret egy R. É. szerű nőt, aki
kegyetlenül elbánik vele és inkább a Latinovitsot
választja. Röviden erről szól Thomas Mann Lujzi
c. novellá jának tv-változata. - S átadtam a
kagylót a rendezőnek. A mű-vésznő azt
válaszolta: - Tekintettel az illusztris íróra és
színészre... vállalom.

Amikor 1980 júniusában a Kritikában e hos-
szabb naplórészlet megjelent, Latinovits Zoltán
már nem élt. Ruttkai Éva, amikor olvasta, mo-
solygott. S mosolygott akkor is, amikor Szendrő
József halála után kezébe került egy kusza kéz-
írással telerótt füzet, amelybe Szendrő Zsír egy
kis savanyúval címmel összeállított műsorának
anyagait jegyezgette föl. Egy bekezdés a rend-
szertelenül telefirkált füzetből. Ruttkai Éva azt
javasolta, hogy legyen a műsorom szomorúbb,
vagyis líraibb. Neki a sírás a torkában van... sze-
retné valójában elsírni magát. De én ezt nem en-
gedem. Annyira tisztelem, szeretem őt - nem
tudnám a szívemre venni - és mit szólna hozzá a
Latinovits?

Ruttkai Éva három papírdobozban őrizgette
Szendrő József kéziratos hagyatékának azt a ré-
szét, amely a sors szeszélye folytán hozzásod-
ródott. De a valamikor neki írott levelezőlapok,
üdvözlőkártyák csak véletlenszerűen s papírjai,
könyvei között elszórtan maradtak meg.

Néhány udvarló sor, baráti üdvözlet, szaka-
dozott szélű fénykép.

1970. december 6-án Szendrő József eskü-
vőjén Ruttkai Éva nyakig gombolt hófehér bun-
dában, fehér kesztyűben, sapkában; épp átölel-ni
készül őt a boldog férj, hajdani lovagja. És nem
tudjuk, mi rejtőzik a férfi lehunyt pillái mögött.

1971. október 27-én a Farkasréti temetőben
utolsó útjára kísérik Szendrő Józsefet. A koporsó
mögött Latinovits Zoltán, aki kopogó-zokogó
szavakkal búcsúztatja barátját, szeretett meste-
rét, hajdanvolt debreceni direktorát. Mellett áll
Ruttkai Éva fekete kabátban, fekete kalapban.
Egy rózsaszálat szorongat a kezében. Sötét
szemüvege elrejti a tekintetét.

German playwright Botho Strauss is little known
in Hungary. Now, after the stimulating premíere
of his Time and the Room at Budapest's Radnóti
Theatre, he and his work became the figurehead
of this issue. We begin with his recent essay: The
Swelling of the Goatsong, continue with essays
and reviews by Béla Bacsó, András Forgách,
Zsigmond Kompolthy and two of the author's
compatriots, Peter Iden and Andreas Kilb and
our playtext of the month is the very drama that
gave rise to this block of writíngs.

A series of other reviews follow, by, respec-
tively, Judit Csáky, István Sándor L., József
Tamás Reményi, István Tasnádi, Tamás Tarján,
Judit Szántó, Péter P. Müller and László Jakab
Orsós, who give us, in that order, their opinion on
Sándor Petőfi's The Tigress and the Hyena
(Veszprém), Péter Kárpáti's Everyman (The
Chamber), Lajos Parti Nagy's Ibusár (Debrecen
and the Drama High School), Zsigmond Móricz's
The Kinsmen (József Attila Theatre, Nyiregy-
háza, Kecskemét), Shakespeare's King Lear
(Arany János Theatre), Ödön von Horváth's
Faith, Love, Hope (Katona József Theatre),
Tchekhov's The Sea-gull, reviewed togetherwith
Liski's Kalevala (both at Debrecen) and Edward
Albee's Zoo Story (Comedium).

The issue closes with a new item of Gábor
Szigethy's historical meditations, centred this
time on the pathetic and platonic love of buffoon-
like comic actor József Szendrő for our great ac-
tress Éva Ruttkai.


