
Ha már csak a korosabbak emlékeznek az
ötvenes évek egyik legnagyobb sikerű színházi
előadására: Rostand csengvebongva rímelő
színjátékát, Cyrano de Bergerac édes-szomorú
történetét a Magyar Néphadsereg Színháza mutatta
be 1952. december 18-án. Egri István és Szendrő
József rendezte a színjátékot, s Szendrő József a
darab egyik testre szabott szerepét, a költészetért
lelkesülő, éhenkórász fűzfapoétákat verskézirato-
kért süteménnyel traktáló cukrászmestert, Ra-
gueneau-t is eljátszotta. De az ötvenes évek első
felében színházában elsősorban rendező volt, vagy
ha úgy hozta a balsors: játékmester Szokolov, a
leningrádi Gorkij Színház Sztálin-díjas mű-vésze
mellett, aki vendégként rendezte a Körút bal
partján Lavrenyov Leszámoláscímű, politikailag
abszolút irányt mutató színdarabját.

Aztán évekkel később, 1960 tavaszán -
Szendrő József akkor már a debreceni színház
direktora volt -, az akkor még a Magyar Nép-
hadsereg Színháza álnéven működő Vígszínház
vezetői elhatározták: felújítják a korábban hatal-
mas sikerrel játszott Rostand-darabot, s Szendrő
Józsefet kérik fel az előadás megrendezésé-re.

Érettségire kellett volna akkoriban készül-
nöm, de miután oskolámban sikerrel terjesztet-
tem kiismerhetetlen, időnként váratlan lázakkal
járó betegségem történetét, osztályfőnököm
megadóan tudomásul vette, hogy hetente egy-
két napon nem tudom jelenlétemmel megtisztel-
ni a tanórákat. Ilyenkor ugyanis a Vígszínház
sötét nézőterén húzódtam meg s bámultam,
figyeltem a próbát.

Szendrő József rendezett. Tanultam a szak-
mát.

A felújítás ebben az esetben azt jelentette,
hogy a régi, Fülöp Zoltán tervezte díszletekben,
Mialkovszky Erzsébet álmodta ruhákban ját-
szottak a színészek, a régi előadás tartalmi kör-
vonalait megőrizve, de régi szerepét csak Deák
Sándor tartotta meg. Szabó Sándor helyett, aki
akkor már Amerikában volt színész, most Sza-
káts Miklós lépett színre mint Cyrano, s Roxant a
hajdani előadás cukrászlánya, az ekkorra már
jelentős színésznővé érett Tábori Nóra formálta
meg. Szendrő József szerepét 1960 tavaszán
Bilicsi Tivadar játszotta.

Akkor természetesen semmit nem tudtam ar-
ról, hogy Szendrő József milyen hírnévnek ör-
vend a szakmában, hírét sem hallottam pécsi és
debreceni direktori tevékenységének, tehetség-
felfedező képességének, társulatszervező tudá-
sának. Csak ültem a sötétben s láttam, hogy a
második felvonásban Cyrano és Roxan jelenetét
végignézve-hallgatva Szendrő József felugrik s
hangos kiáltással megállítja a próbát: hát ez így
nem j ó l - s lendületesen felgurul a színpadra,
hosszan sustorog Tábori Nórával, Szakáts

Miklóssal, magyaráz, gesztikulál, aztán vissza-
siet a nézőtérre, a tizedik sor táján leül, kezdjük
újra! - mondja és szemét összehúzva figyeli,
mit csinál a két színész a színpadon. Aztán
hirtelen, a játékot félbeszakítva, újra indulatosan
fel-kiált: nem, nem, n e m ! - hogy mit nem, arra
már nem emlékszem, csak a hangszín
indulatára, ahogy Tábori Nórába belefojtotta a
szuszt - és hátradőlt a székén, kezével a
levegőben kaszálva csak annyit mondott:
kezdjük újra! És Tábori Nóra és Szakáts Miklós
újra nekiveselkedett a jelenetnek. Talán
háromszor is ily módon - de mindig más-más
ponton - megállította a jelenetet, s mindig más
hangütéssel arra kérte a két színészt: kezdjük
újra!

Aztán egyszer nem szakította félbe a játékot, s
amikor a színészek a jelenet végére értek, ked-
vesen, halkan annyit mondott: most nagyon jó
volt.

Pillanatnyi szünet, s aztán: kezdjük újra!
Az én fülem nem hallotta jobbnak a második

ismétlést, de az biztos: rögzült a jelenet, a hang-
súlyok, gesztusok, indulati forrpontok a helyükre
kerültek. S akkor Szendrő József a sötét néző-
térről felszólt Tábori Nórának: csodálatos volt,
Nórika, köszönöm szépen, mára végeztünk. Tá-
bori Nóra a sötét nézőtér felé fordult, kecsesen
térdet, fejet hajtott a rendező felé, s csak annyit
mondott: kezicsókolom. És kilibegett a színpad-
ról.

A próba folytatódott.
Gondolom, azért él emlékezetemben ilyen

élesen ez a jelenet, mert akkor és ott tanultam
meg a rendezői munka egyik leglényegesebb
elemét: tapintattal, furfanggal, bölcsességgel,
álingerültséggel vagy műhiggadtsággal, de a
rendezőnek mindig éreznie, tudnia kell: mikor és
hogyan és melyik billentyűt kell a színészben
megérinteni, hogy az élő hangszer a legszebben
s legjobban muzsikáljon. Szendrő József nem
vázolta föl Rostand színművének ideológiai, tár-
sadalmi és történelmi körvonalait, a jelenet rész-
letes agyonmagyarázásával sem fárasztotta
próba közben a színészeket, csak pont akkor és
pont ott állította meg a játékot, amikor a színész a
nem jó irányba elindult. Csak nem engedte elté-
vedni! De hagyta önfeledten játszani őket akkor,
amikor a jelenet már „sínen" volt.

Tábori Nóra jókedvűen, mosolyogva távozott
a próbáról: aznap már Roxan lépett ki a színház
kapuján.

És Szendrő József a Szegedi Nemzeti Szín-
ház főrendezője lett.

Ha próbálnia kellett, ha rendezett, ha színé-
szekkel kellett szót értenie: tudta a dolgát. Csak
az élet dolgaiban, saját életében nem tudott
rendet teremteni.

1962. február 26-án a Fészek Klubban, a hu-
szonöt éves színészi jubileuma alkalmából ren-
dezett baráti találkozón felolvasta rövid életraj

zát, s már akkor elhangzott egy sejtelmes fél-
mondat: Jártam Pesten és Miskolcon, Pécsett és
Debrecenben, és jövőre Szegedről kívánok eltá-
vozni.

Néhány nap múlva, 1962. március 2-án a fő-
rendező úr megírta felmondólevelét, s a városi il-
letékesen kívül elküldte Meruk Vilmosnak, a mi-
nisztérium nagyhatalmú főigazgatójának (aki
később színigazgatónak, nagykövetnek,
marxizmusoktatási főszakembernek sem volt
kutya!) és llku Pálnak, atábornokból előléptetett
kulturális miniszternek.

A megmaradt levélmásolaton nincs megszólí-
tás.

A soronkövetkező 1962/63. színházi évadra
vonatkozóan bejelentem, hogy a Szegedi Nem-
zeti Színház kötelékéből kiválok és ennek értel-
mében kérem a főrendezői kinevezésem meg-
szüntetését. Indoklásul a következőket adom
elő:
1. A város klímája szervezetemre ártalmas.

(Vérnyomás differenciát okoz.)
2. Szívem is nehezen bírja a Ill. emeletre való

fel-járás többszörös szükségességét
naponta.

3. Az egész évad folyamán szállodában,
iroda-helyiségben, rossz és drága albérletek
között kellett vándorolnom s igy nem fejlődött
ki ben-nem szeretet a város iránt, nem tudtam
asszimilálódni. Ellenkezőleg: annyi sok
keserűség halmozódott fel bennem, hogy ez
szóról-szó-ra vehetően megmérgezte a
kedélyállapotomat és idegrendszeremet.

4. Színházi és egyéb vidéki munkám szüksé-
gességéről már nem vagyok meggyőzhető,
hiszen annyit sem ért az egész, hogy fedél alá
dugjanak érte, sőt annyit sem, hogy saját fő-
városi lakásom gyalázatos eltulajdonításakor
bárki részéről a legcsekélyebb védelmet él-
veztem volna.

5. Ezek szerint az 50-ik életévemhez
közeledő-ben előlről kell kezdenem mindent
és ez csak Budapesten lehetséges, ahol még
vannak olyan barátaim, akik szükség esetén
segíteni hajlandók rajtam.

Tisztelettel:
Szendrő József

főrendező

Így mulat egy magyar úr, egy színházi főren-
dező 1962-ben, amikor nagyon hajótöröttnek érzi
magát: bohócot csinál magából, hogy bohócot
csinálhasson az elvtársakból. Csakhogy Szend-
rő József számára a történtek s e lemondás éle-
tének összeomlását jelentette, az elvtársak meg
mintha röhögtek volna a markukba.

Nagyon gyorsan válaszoltak. Feltűnően gyor-
san.

Szendrő József megőrizte a pecsétes iratot.
Íme, betűhíven.



LÁDAFIA

Szendrő József 1947-ben

„Szeged Mj. Városi Tanács VB. Elnökhelyet-
testől 52/1962.

Szendrő József főrendező elvtársnak
Szeged
Nemzeti Színház

1962. Ill. 2-án kelt levelét megkaptuk, melyből
sajnálattal értesültünk, hogy nem kíván főrende-
zőként működni az 1962-63-as színházi
évadban a Szegedi Nemzeti Színháznál. Igen
érzékenyen érint bennünket az, hogy Ön a
főrendezői tisztséget nem kívánja hosszabb időn
keresztül Szegeden betölteni, s mivel úgy látjuk,
hogy eb-béli szándékától Önt eltéríteni most már
nem tudjuk, kénytelenek vagyunk tudomásul
venni le-mondását. Kb. 3 hete beszélgettünk az
Ön lakásnehézségeiről és a beszélgetés során
remény nyílt arra, hogy továbbra is marad
főrendezőnek, s lakáshelyzetében is javulást
tudunk eszközölni. E beszélgetésből derült az is
ki, hogy az Ön fővárosi lakása lényegében nem
szabad lakás, mert az ottani Kerületi Tanács
abba 7 tagu családot helyezett. Mi vártuk, hogy a
fővárosi lakáshelyzetével kapcsolatosan hozza a
hivatalos írást, erre fel érkezett az Ön levele,
melynek 4. pontjában azt írja: »Színházi és
egyéb vidéki munkám szükségességéről már
nem vagyok meggyőzhető, hiszen annyit sem
ért az egész, hogy fedél alá dugjanak érte, sőt
annyit sem, hogy saját fővárosi lakásom
gyalázatos eltulajdonításakor bárki részéről a
legcsekélyebb védelmet éreztem volna.» Az 5.
pontban arról szól, hogy Budapesten mindent
előlről kell kezdenie és azért megy oda, mert ott
még vannak olyan barátai, akik szükség esetén
segíteni hajlandók Önön.

Porfré 1967-ből

Úgy gondolom, nincs itt most arra szükség, hogy
a város lakáskörülményeiről szóljak, mert világo-
san megmondottuk Önnek, ha nyilatkozik olyan
értelemben, hogy hosszabb időn keresztül Sze-
geden fog dolgozni, lakáshelyzetét rendezzük.
Ezt megelőzően is az Ön lakáskérésével komo-
lyan foglalkoztak a tanácsi szervek, realizálásá-
nál egy nagy akadály volt, hogy Önnek Budapes-
ten főbérleti lakása van. (Mint fent említettem,
csak most közölte velünk, hogy e lakásban lak-
nak.)
Mi, úgy látszik, időben nem tudtunk az Ön nehéz-
ségein segíteni s reméljük, és kívánjuk, ha
Buda-pestre felmegy, az ottani tanács azonnal
rendelkezésére bocsátja Önnek a jelenleg
elfoglalt la-kását.
Ismételten nagyon sajnáljuk, hogy lemondott. Mi
Önt kiváló művésznek tartottuk és tartjuk, eddigi
munkájáért köszönetet mondunk. Ezen levelet
egyidőben elküldtük llku Pál miniszter elvtársnak
és Meruk Vilmos főigazgató elvtársnak.
Szeged, 1962. március hó 7.

Tisztelettel:
Tari János

vb. elnökhelyettes"

Bájos levél. És lebilincselő, ahogy Tari Já-
nos, a nép egyszerű vezetője magától értetődő
könnyedséggel használja a királyi többes ar-
chaikus formáját: „világosan megmondottuk
Önnek".

Értsen már a szóból, Szendrő elvtárs!
Valaha, a feudalizmusban röghöz kötöttség-

nek nevezték azt a jogfosztott helyzetet, hogy a
jobbágy gazdája, ura és parancsolója engedélye

nélkül nem hagyhatta el otthonát, s ahol otthona
volt, ott kellett munkát vállalnia.

A szocializmusban, annak szegedi alfajában
1962-ben az elvtársak „világosan megmondot-
ták" Szendrő Józsefnek: ha ragaszkodik ahhoz,
hogy szegedi főrendező létére a fővárosban
óhajt saját lakással rendelkezni, s nem tesz
egyértelmű hűségnyilatkozatot a szegedi szín-
ház mellett, megígérve, hogy szegedi főbérleti
lakással is - ha nem is örökre, de véglegesen -
a szegedi színházhoz láncolja magát, akkor
ugye semmit nem tudnak tenni érdekében az
elvtársak. Sőt: tekintettel arra, hogy Szendrő Jó-
zsef többnyire Szegeden tartózkodik, azt sem
tudják megakadályozni, hogy közben pesti laká-
sába egy héttagú családot telepítsen a pesti ta-
nács.

Amikor először elolvastam a szegedi főhiva-
talnok levelét, arra gondoltam: lehet, hogy az
elvtársak egymás közt megegyeztek Szendrő
József egyszerű röghözkötésében? Elveszik
pesti lakását, adnak neki egy szegedit, aztán ug-
ráljon ez a nagy darab ember, ha tud.

Lehet, hogy Szendrő József is erre gondolt?
Rendező volt; a drámai konfliktusok kiélezé-

se, kiteljesítése és megoldása szakmai alapis-
meret volt számára. A színpadon.

De hogyan kell megrendezni azt a drámai
nagyjelenetet, amelyben az áldozat ő maga?

1962. március 2-án tudta: nem akar tovább
főrendező lenni Szegeden. És megírta felmon-
dólevelét.

Néhány nappal később, amikor kézhez kapta
a szegedi főhivatalnok „rendszerspecifikusan"
bájos válaszlevelét, már azt is tudta: jobb, ha a
rendezői pályától is elbúcsúzik.

Vette a sátorfáját, elment keserű-szomorú
pesti epizodistának.

Többé nem akart rendező lenni az elvtársak
színházában.

Kedves Olvasóink!

Lapunk a Katalizátor Iroda alábbi fő-
városi elárusítóhelyein mindig besze-
rezhető:
CUP-Katalizátor Könyvesbolt; 1088
Krúdy Gyula utca 4.
CUP-Katalizátor Könyvesbolt az
Egyetemi Színpadon; 1056 Szerb ut-
ca 21-24.
Örőkmozgá-Katalizátor Könyves-bolt;
1075 Erzsébet körút 39. Művész mozi,
könyvespult; Teréz körút 30. Utcai
standok: Krisztina körút-Csaba utca
sarok,
Jakobinukosok tere-Alkotás utca sa-
rok,
Móricz Zsigmond körtér (Gomba)


