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A Színház- és Filmművészeti Főiskolán 1965-ben diplomázott. Szülővárosában, Pécsett kezdte a 
pályát, majd 1969-től tíz évadon át a Madách Színházban játszott. 1980-tól a Mafilm társulatának 
tagja volt. 1985 óta a Radnóti Színház igazgatója. 
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– Köztudott, hogy a jövő év végén lejár a szerződése, de nem kíván újra pályázni az igazgatói 
posztra. Nem aggasztja, hogy olyan igazgató veszi át a Radnóti vezetését, aki nem tartja 
tiszteletben a színház eddigi arculatát? 

– Keresem a megoldást, de még korai erről beszélni. Arra törekszem, hogy folytatódjék az, amit 
kialakítottam. Persze másként, frissebben, újabban. Sokféle a veszély. Egyébként, ha 
körülnézünk, elég ritka a folyamatosság. A múltat végképp eltörölni – énekeltük egykor. És 
sokan, akik akkoriban születtek, azt gondolják, hogy a múltat tényleg el kell törölni; hogy 
minden, ami volt, az szemétre való. Én hiszek abban, hogy kell a folyamatosság egy társadalom 
életében, a kultúrában, a színházban. 

– Harmincéves direktori múlttal a magyar színháztörténetben a leghosszabb ideje aktív 
színigazgató. „Van ebben némi fakírság” – mondta 2010-ben. Ma is így látja? 
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– Kitartás és türelem kell a színházigazgatáshoz. Azt gondolom, hogy én nem változtam meg 
alapvetően, sokkal inkább a világ körülöttem. Volt a rendszerváltás, felnőttek nemzedékek, sok 
olyan fiatal tagja van a társulatnak, aki akkor született, amikor én már igazgató voltam. De a 
színházeszményem nem változott. Egyik nagyszerű tanárom azt javasolta, amikor először 
pályáztam, hogy a szocialista szót használjam háromszor. „A szocializmus negyvenedik évében 
még mindig sok az ízléstelenség. Szocialista és nem szocialista darabokat fogunk játszani” – 
írtam. A Radnótit értelmiségi, felvilágosult kamaraszínháznak szántam, a legnemesebb polgári 
eszmények mentén. És mindig nagyon fontos volt számomra, hogy milyen magyar mondatok 
hangzanak el nálunk Aranytól Radnótiig, Babitstól Kosztolányiig, Spiró Györgyig, Hamvai 
Kornélig. 

– Kezdetben egy-egy bemutatót Aczél Györgynél kellett kilobbiznia. Hogy ment ez? 

– A Radnóti naplója kapcsán jártam például nála, ez az egyik első bemutatónk volt 1986-ban. Az 
engedélyére volt szükségem, mert Radnótiné, Fifi azt mondta, hogy Aczél nem engedi, Aczél 
pedig azt, hogy Fifi nem engedi. Akkor mondta nekem, hogy „maga irodalmi színész”. Jordán 
Tamás József Attila-estjét, a Szabad ötletek jegyzékét is kilobbiztam. A főváros nem akarta 
engedélyezni, mert tiltott iratnak számított a szocializmusban. Meghívtam Király István 
irodalomprofesszort, aki a próba után könnyek közt gratulált, majd felhívta Aczélt, így mehetett 
az előadás. Irodalmi és színházi szenzáció volt Jordán „fülbesúgós” József Attila-estje, tíz évig 
tartottuk műsoron. 

– Ma milyen kapcsolatban áll a politikával? Sok kompromisszumra van szüksége? 

– Magyarországon a párthűség, az ideológiai megbízhatóság, a lojalitás gyakran felülírja az 
alkalmasságot. És ez nem csak a színházra igaz. Aggodalommal figyelem, hogy nem feltétlenül 
az értékes szakemberek kerülnek a megfelelő posztokra, hanem a baráti kiválasztódás számít. 
Egykor az SZDSZ még parlamenti képviselőnek is felkért, 1990-ben. Nem vállaltam, mert mindig 
szabad akartam maradni. Igyekszem elkerülni a politizálást. 2010-ben minden fővárosi 
képviselő megszavazta az igazgatói pályázatomat, függetlenül attól, hogy melyik párthoz 
tartozik. Természetesen jó viszonyban vagyok a főváros vezetésével, elvégre ők a gazdák, a 
támogatásuk és a figyelmük nélkül nem tudna működni a színház. Értelemszerűen minden 
bemutatónkra meghívjuk a főpolgármester urat. 

– Diplomatikus, kompromisszumkész ember hírében áll. Adódtak azért helyzetek, amikor 
konfliktusba került a saját értékrendjével. 

– Nem vagyok megosztó személyiség. Az élet egyéb területein is mérték, arány kérdése, meddig 
lehet elmenni művészi, ízlésbeli kompromisszumokban. Előfordult, hogy olyasmit csináltunk, 
amit talán nem kellett volna, illetve hogy olcsóbb megoldásokat alkalmaztunk, amit a kritika 
kommersznek minősített. Arra viszont mindig figyeltem, hogy legyen a repertoáron egy-egy 
átütő sikerdarab a legkülönbözőbb műfajokban. Most például nagyon büszke vagyok a Platonov 
sikerére, ami nem könnyű előadás, de Alföldi rendezése és a nagyszerű színészi teljesítmények 
telt házakat vonzanak. 

– Megalakulásakor a Radnóti a másik művészszínháznak számított a Katona mellett. Majd az 
Örkény Színház vette át ezt a helyet. Korábban panaszolta, hogy a színháza nincs divatban. 



– Divatban vagyunk. És jónak tartom, hogy ennek a három művészszínháznak eltérő az arculata. 
Mácsainak németes, expresszív ízlése van, a Katona évtizedek óta szókimondó, politikus, 
merész vonalat képvisel. Én pedig a Radnóti élén mindig kicsit szelídebb, lágyabb voltam. 

– A Radnóti aranykorának leginkább a kilencvenes éveket mondják, olyan legendás előadásokkal, 
mint a Nem félünk a farkastól, a Ványa bácsi, a Medea. Mennyire analóg a saját ízlésével a mai 
formai és műfaji újítások alkalmazása? 

– Több arany korszak volt, a mostanit is annak ítélem Mohácsi János A csillagos ég, Alföldi 
Róbert Platonov-, Valló Péter Hedda Gabler-, Horváth Csaba Oresztész-rendezésével. Nagy hiba 
lenne, ha állandóan a saját ízlésemet erőltetném rá a színházra. Értékek mentén hívok 
rendezőket, és örülök, ha színes a paletta, ha sokféle jó előadás készül. Legutóbb a Platonov 
előtt behívtunk egy középiskolás osztályt a színfalak mögé. Az előadások előtti Ráhangoló során 
a darab rendezője amolyan bevezetőt tart az érdeklődő nézőknek. A Vasárnapi Szalon pedig 
délelőtti beszélgetés az évad bemutatóihoz kapcsolódva az előadás alkotóival és meghívott 
vendégekkel. 

– Kitörési kísérletnek szánta, amikor 1997-ben megpályázta, majd elnyerte az Erzsébet térre 
tervezett Nemzeti Színház igazgatását? 

– Jól működő, sikeres színház élén álltam, amikor egyszer csak adta magát a lehetőség, hogy a 
város közepén felépül Európa egyik legszebb és legkorszerűbb színháza. Ráadásul nem kellett 
örökölni meglévő társulatot, hanem magam verbuválhattam volna. Csak egyszer adódik ilyen 
lehetőség. Akkoriban önfejű voltam, kicsit gőgös, nagyravágyó, mindamellett nagyon komolyan 
gondoltam. Sok jó barátom óvott tőle. A mai napig őrzöm Radnótiné levelét, akivel élete végéig 
szoros kapcsolatban álltam. Ezt írta: „Andriskám, nagyon aggódtam magáért, hogy igazgató lesz 
a Nemzetiben, és úgy örülök, hogy lemondott róla.” 

– Mit tanult abból a kudarcból? 

– Felépült egy se nem szép, se nem korszerű, belülről fényűző, kívülről ízléstelen, technikailag, 
akusztikailag borzalmas színház. Magam is játszottam ott, a III. Richárdban. Ha a színész a 
színpad közepén áll, tagoltan és szélesen beszél, akkor hallható és érthető, máskülönben nem. 
Ezért használnak oly gyakran mikroportot, ami szerintem szégyen egy prózai színházban. Láttam 
kitűnő barátom, Jordán Tamás, majd Alföldi működését, figyelem Vidnyánszkyét. Nem 
pályáznék a Nemzeti Színház vezetésére. 

– Még a kilencvenes évek végén úgy nyilatkozott, hogy ha a kultúra színvonala emelkedik, az 
növeli a szakma és a közönség igényességét. Ma milyen tendenciát lát? 

– A Katona és az Örkény esetében is működik a jó értelemben vett konkurencia, a Vígszínházban 
is történnek nagyszerű dolgok. És rokonszenvvel figyelem a Vidnyánszky-féle Nemzeti 
társulatát. Sok igazságtalan támadás éri Vidnyánszkyt, ahogy Alföldit is. De aki abban a székben 
ül, készüljön fel a legrosszabbra. Én még csak a várományosa voltam az igazgatói posztnak, de 
kevés jó szándékot és jóindulatot éreztem. 

– Az apátlanság, a kilátástalan családi viszonyok, a bűnök továbbvitele nemzedékről nemzedékre 
hangsúlyos vonulat a Radnóti Színház darabjaiban. Személyes érintettsége is van a témában? 



– Az Oresztészben Oresztész és Elektra nagyapját, Tündareoszt játszom. Az egyik kolléganőm 
szerint ez a legférfiasabb szerepem. Olyan macsós vagy! – mondta. Ahogy öregszem, egyre több 
apa- és most már nagyapaszerep talál meg. Hosszú ideig a lázadó fiút játszottam. Az apaság a 
mai napig fontos téma a pályámon, Szabó István Apa című filmjétől Kafka Levelek apámhoz 
monológjáig. Egész életemben súlyos apakomplexussal küzdöttem. Erős, karizmatikus apám 
volt, nagy tudású professzor. Bizonyára nem véletlen, hogy így egymás mellé került a színház 
repertoárján a Platonov, az Oresztész és a Karamazov testvérek. A híres tolsztoji mondással élve 
az Anna Kareninából: „Minden boldog család egyforma, csak a boldogtalanok különböznek.” 

– A színészi jövőjét illetően milyen elképzelései vannak? 

– Alakítást vállalok – ahogy szokták mondani a férfiszabók és a színészek. Az utódomnak azt 
mondom majd: „Ha szükséged van idős nagypapaszínészre, állok rendelkezésedre.” 
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Bálint András 

A Színház- és Filmművészeti Főiskolán 1965-ben diplomázott. Szülővárosában, Pécsett kezdte 
a pályát, majd 1969-től tíz évadon át a Madách Színházban játszott. 1980-tól a Mafilm 
társulatának tagja volt. 1985 óta a Radnóti Színház igazgatója, a Nagymező utcai teátrum az ő 
vezetése alatt vált szerény irodalmi színpadból a főváros egyik meghatározó kulturális 
intézményévé. 1997-ben megnyerte az új Nemzeti Színház igazgatói tisztére kiírt pályázatot, de 
amikor kiderült, hogy nem épül fel az Erzsébet térre tervezett épület, lemondott. Filmes 
pályafutása még főiskolásként, az 1964-ben készült Álmodozások korával kezdődött. Szabó 
István rendezőhöz fűzte a leghosszabb együtműködés. Önálló estjei közül kiemelkednek a 
Radnóti, Kosztolányi, Márai, Arany, Babits műveiből rendezett előadások. A 71 éves művész 
Kossuth-, Jászai Mari- és Prima Primissima díjas, Terézváros díszpolgára, a Halhatatlanok 
Társulatának tagja. 

 


