Szendrey László (1899-1959)
református lelkész, költő, író

A református egyház és a község neves lelkésze volt Szendrey László költő, lelkészíró. 1899. április
22-én született Hernádszentandráson.
Írásait főként a Református Jövő, a miskoli Magyar Élet című lapok közölték. Művei: Versek
(Sárospatak, 1920), Zálog (versek, Sárospatak, 1921), Ének a szélben (versek, Miskolc, 1940),
Sártemplomtól a Horthy-harangig (Miskolc, 1940), Mátyás király a Hortobágyon (elbeszélések,
Miskolc, 1941), A Tisza regénye (leírás, Miskolc, 1941) és A kanyargó Tisza mentén (leírás, Miskolc,
1942). 1959. augusztus 7-én halt meg Hejőbábán.

Szendrey László (1899-1959) - református lelkész, költő, író
Hernádszentandrás Díszpolgára
2009. augusztus 20-án születésének 110., és halálának 50. évfordulóján „Post Humus”
díszpolgárrá
avatta
a
település
a
hernádszentandrási
születésű,
és
Hernádszentandráson nyugvó Szendrey Lászlót.
Ezen a napon ismét egy közösségként lehetett jelen a településen minden jelenkori és
elszármazott hernádszentandrási, és együtt lehetett tanúja az államalapításra, valamint a
kereszténység felvételére való megemlékezésnek.
Szendrey László református lelkész, költő, író munkássága messze túlmutat az abaúji
település határain. Nemcsak azért, mert élete során más településeken is teljesített
szolgálatot, hanem a számos közéleti tevékenységével megyei és országos ismertségre és
elismertségre tett szert.
Szendrey László unokája – Dabóczy István – összefogva a rokonságot a 2009. év tavaszán
felújíttatja a hernádszentandrási síremléket, s megjelentette Ágoston István írásában a
„Változó korok prófétája” című, Szendrey László életútját bemutató könyvet. A lektorálást
Fekete Gyula író, Takaró Mihály irodalomtörténész, valamint Dienes Dénes teológiai
akadémiai professzor végezte.
Ezen kiadvány, és vele együtt Szendrey László jelentős életpályájának üzenete az elmúlt
hetekben az ország több pontján elérhetővé és megismerhetővé vált.
Hernádszentandrás Község Önkormányzata és Szendrey László rokonsága arról
döntött, hogy az augusztus 20-i „post humus”díszpolgárrá avatás alkalmával a
hernádszentandrási református templom kertjében emlékművet és emléktáblát állít
Szendrey László tiszteletére.
Úgy érezzük, ezen események folyamatossá tétele, az elődök példává emelése, valamint a
kulturális programok egész éves kínálata a településen valóban értéket közvetít,
közösségfejlesztő és identitáserősítő hatású, a jövő építését hatékonyan szolgálja.
Szendrey László Hernádszentandráson született 1899. április 22-én. A XX. század első
évtizedeiben innen több mint hetven tehetségkutatás által kiemelt tanuló került értelmiségi és
tudós pályára.
Atyja Szendrey László gazdatiszt, anyja Pálya Johanna háztartásbeli. Mindketten
tősgyökeres hernádszentandrásiak.
A sárospataki református főgimnáziumban érettségizett 1917-ben. A Teológiát is Patakon
végezte, és ott szerzett lelkészi oklevelet 1923-ban.
Segédlelkész volt Átányban (1921-1922), Tiszanánán (1922), helyettes lelkész ugyanott
(1922), majd Tiszadorogmán (1922-1923), és ugyanott rendes lelkész (1923-1934), majd
Hejőbábán lelkipásztor haláláig (1934-1959. augusztus 7.)
1920-tól költeményes kötetei, majd elbeszélő, novellás cikkei, könyvei folyamatosan jelentek
meg. Több ifjúsági szervezet és egyesület tagja és vezetője volt Sárospatakon.
1924-ben kötött házasságot a szintén hernádszentandrási születésű Idrányi Irénnel.
Tiszadorogmán a Tisza gát megépítésének megszervezője, Hejőbábán a Horthy-harang
megöntésének kezdeményezője. Tagja volt a Megyei Törvényhatósági Bizottságnak és a
Közjóléti Szövetkezet Igazgatóságának.
Szendrey László áldozatkész közéleti tevékenységéért a Magyar Királyi Kormánytanácsosi
kitüntetésben részesült.

