
N Á N A Y I S T V Á N

AZ ÖRÖKÖS IGAZGATÓ
BESZÉLGETÉS RADÓ VILMOSSAL

któber 14-én ünnepel Kecskemét: száz
éve ezen a napon tartotta nyitó
előadását a jelenlegi színházépület. Az
ünnepi előadás természetesen a Bánk
bán volt, mint később is még sokszor,

háborús eseményeket vagy átépítéseket követő
újrakezdések vagy igazgatóváltások alkalmával.
De ünnepelhetnék azt is, hogy
1796-ban lépett
fel Kelemen László társulata
Kecskeméten, s kétszáz éve
folyamatos a város hivatásos
színházi élete. Az első
színházat 1833-ban építették,
majd 1868-ban a jelenlegi
épülettel szem-közti telken
emeltek új hajlékot a várost
rendszeresen látogató
társulatok-nak. A százéves
épületben is hosszú
évtizedekig a színikerületek
együttesei játszottak, s csak
az 1949-es államosítást
követően, amikor a színház
Katona József nevét vette fel,
1951-ben hozták létre az első
állandó társulatot. E száz-
kétszáz éves színház-
történeti korszak nagy
egyénisége Radó Vilmos, aki
mindent összeadva több mint
fél évszázada résztvevője,
alakítója Kecskemét színházi
életének. Mint tanút kerestem
fel kecskeméti lakásán a Szé-
chenyiről ki tudja miért
Kossuthra át(vagy vissza?)
keresztelt tér sarkán lévő
„modern", a népnyelv szerint
csak lordok házának nevezett
épületkolosszusban. Parányi
szobájának fa-la tele
képekkel, fotókkal, amelyek
egy színészdinasztia múltjáról
tanúskodnak. S a főhelyen
nagyméretű festmény Mojzes
Máriáról, a kedvelt és sikeres
primadonnáról, Radó Vilmos
el-hunyt feleségéről. A lakás-
ajtó tárva-nyitva, mint
ahogy irodájának ajtaja is
mindenki előtt nyitva volt
abban a negyedszázadban,
amikor a kecskeméti
színházat igazgatta.

-A színházi lexikon tanúsága szerint 1958-tól
74-ig álltál a színház élén, de már 1949-től Kecs-
keméten dolgoztál, előbb mint gazdasági igazga-
tó, majd mint szervező titkár

- Pontosítsunk: már 1957-ben megbíztak az
igazgatói teendők ellátásával, ugyanis az akkori
igazgatót - aki az államosítás óta eltelt hét-nyolc
évben már a hatodik volt - gazdasági visszaélé-
sek vádjával perbe fogták, s míg tartott az eljárás,
kellett valaki a színház élére. En kéznél voltam.
Mindenki arra számított, hogy nem veszik komo-

lyan a színház egyik színészének feljelentését, de
másként történt, a perbe fogott igazgatót fél éves
börtönbüntetésre ítélték, s hiába függesztették
fel a végrehajtást, vezető beosztásba nem kerül-
hetett vissza.

En nem akartam tovább vállalni az igazgatást,
de a megyei párttitkár csak győzködött. Hiába

mondtam, hogy nem akarok két gyerekkel utcára
kerülni - az igazgatás ugyanis nem tartozott a
nyugdíjas foglalkozások közé -, érvei elhall-
gattattak: „nem vagy párttag, maszek igazgató
voltál, ráadásul a nővéred révén osztályidegen
is vagy. Ha mégis téged akarunk igazgatónak,
nincs választási lehetőséged." Bár Aczél, aki ak-

kor miniszterhelyettesként
mindenható úrvolt, mást je-
lölt erre a posztra, végül
mégis egyedül maradtam a
ringben. Csak azt kértem,
emeljék a béremet, mert a
3400 forintos igazgatói fi-
zetésből nem tudok megél-
ni. Mint szervező ennek
több mint a dupláját keres-
tem. Emeltek: 3600-at kap-
tam.

- Maszek igazgató, osz-
tályidegen - felidéződik egy nem
is oly régi kor légköre. Mielőtt e
korszakról szólnál, érdemes
felidézni azoknak azéveknekaz
eseményeit is, amelyek alapján
e pejoratív-nak, sőt
sorsmeghatározó-nak számító

jellemzések
megfogalmazódtak. Köztudott,
hogy kiterjedt és jelentős
színházi dinasztia le-
származottja vagy, egy tradíció
továbbvivője, folytató-ja, s fél
évszázada még édesapádhoz,
sógorodhoz hasonlóan saját
társulattal jártadazországot.

- Ha körülnézel a szobában,
láthatod, kik voltak az őseim.
Az ott a dédanyám, amott a
nagyszüleim, nagy-bátyáim,
szüleim, testvéreim, a bátyám
lánya s a többiek. Színházi
gyerek voltam. Azt szoktam
mondani, hogy egy operett
nyitánya közben, öltözőben
születtem. Ha ez szó szerint
nem igaz is, tény, hogy én
voltam a tizedik gyerek a
családban, és születésembe
anyám belehalt. Heten
maradtunk
életben, s hatan lettünk szí-

nészek. A hetedik azért nem,
mert anyám helyett

ő vezette a háztartást apám mellett. A színészetet
a gyakorlatban tanultam, bár jártam egy évet a
színészegyesület iskolájába is, s Debrecenben

egy évet kórusban voltam, mai szóval csoportos
színészként dolgoztam. Később rendezői képesí-
tést is szereztem.

O
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- Milyen színész voltál? Milyen szerepeket
játszottál?

 Leginkább táncoskomikus szerepkörben
léptem fel, de volt két nagy prózai szerepálmom,
amit végül eljátszottam, de hogyan! Az egyik a
Liliom, amit rögtön magamra osztottam, amint
saját társulatom lett, s Kalocsán először léptünk
fel. Voltak, akik dicsértek, én pocséknak tartot-
tam magamat. A másik álom Lucifer, ezt a bá-
tyám társulatában alakíthattam. Az akkori gya-
korlat szerint a vidéki truppokkal gyakran lépett
fel egy-egy neves budapesti színész is, így tör-
tént, hogy nálunk Az ember tragédiája Ádám-
szerepét Lehotay Árpád is játszotta. Naponta két
előadás volt. Egy alkalommal a bátyámnak, aki
Lucifert alakította, dolga volt Pesten, s nem ér-
kezett vissza a délutáni kezdésre. Sebaj, én az
egész drámát kívülről fújtam, beugrottam hát, de a
színpadon csak hebegtem-habogtam, szöveget
tévesztettem. Lehotay próbálta menteni a
menthetőt, nem sok sikerrel. Szerencsémre az
ötödik színnél betoppant a bátyám, átvette a
szerepet, s megmenekített egy csúfos bukástól.

 S hogy lettél maszek igazgató?
 Tudni kell, hogy még 45 után is harminc-

négy magántársulat járta az országot; ezeket -
attól függően, hogy hány tagból álltak, mekkora
volt a repertoárjuk, vagyonuk, felszerelésük -
kategóriákba sorolták. Ot kategória volt, az
elsőbe tartozott a szegedi, a pécsi, a debreceni
és a miskolci színház, a másodikba például Kecs-
kemét, az utolsóba olyanok kerültek, amelyeket
manapság haknibrigádoknak szoktak nevezni. A
sógorom Debrecenben működött. 1948-ban vet-
tem át a társulatát, ahogyan ő még a háború előtt
az apámét. Az enyém harmadosztályú volt; saját
felszereléssel, jelmeztárral rendelkeztem - pél-
dául tizenkét díszmagyarral (ma minimum hat-
százezer forint egynek az ára) -, és tíz-tizenkét
színészt foglalkoztattam. Olyanokat, mint Peré-
nyi László, Pethes Ferenc, Simor Erzsi (ő volt a
primadonnám) - ismered a nevüket, ugye?

 Persze!
- Tíz helységre terjedt ki a játszási engedé-

lyünk, többek között a színikerületembe tartozott
Kecskemét, Kalocsa, Makó, Baja, Pestszent-
lőrinc, amit csak később csatoltak Budapesthez.
Tehát Kecskemét végigkísérte a pályámat, hiszen
már a debreceni színházzal is rendszeresen fel-
léptem ebben a városban.

- Milyen színvonalúak voltak ezek a társula-
tok, hogyan játszottak, és mit?
 Képzelheted. Egy ilyen városban, mint

Kecskemét, jó, ha két-háromszor el lehetett
játszani egy operettet. Egy-egy településen két-
három hetet töltöttünk, tehát sok darabot kellett
mű-soron tartanunk, így csak egy-két hét jutott
az új előadások próbájára, de játszottunk mi min-
dent, Az ember tragédiáját éppen úgy, mint a
Csárdáskirálynőt. Es sikert kellett aratnunk, mert

szinte teljes egészében a bevételekből éltünk, a
városok támogatására nemigen számíthattunk.

- S hogyan szakadt meg a vándorszínészélet?
 Államosítottak. Baján játszottunk éppen,

vasárnap volt, két előadást tartottunk. En csak
az estiben léptem fel, így délután elmentem hor-
gászni. S hogy megy el az ember nyáron pecáz-
ni? Gatyában, papucsban. Amikor este be akar-
tam menni a színházba, már nem engedtek be, s
mivel minden holmimat, a legszemélyesebbeket
is, az öltőzőben s nem az albérletemben tartot-
tam, ott álltam félmeztelenül. Mindenemet elvet-
ték. Kaptam tizenötezer forint kártérítést, ami
akkor nagy pénz volt ugyan, de egyrészt ennyi-
vel nem lehet kárpótolni mindazt, amit a szín-
ház jelentett és ért, másrészt rögtön kivetettek
tizennyolcezer forint fényűzési adót, úgyhogy
még én fizettem azért, hogy méltóztattak államo-
sítani.
 S ekkor, 1949-ben kerültél Kecskemétre

gazdasági igazgatónak?
- Igen, bár ez sem volt egyszerű. Ugyanis egy

határozat értelmében a harmincnégy igazgató
egyike sem helyezkedhetett el művészi munka-
körben. A legtöbben színházhoz sem kerülhettek,
engem viszont a kecskeméti színházhoz neveztek
ki. Azt se tudtam, mi a feladatom, nem értettem
hozzá. Szerencsémre egy év után az akkor meg-
szüntetett szegedi opera gazdasági igazgatóját
átirányították hozzánk, így én megint az utcára
kerültem volna, ha Márky Géza, az igazgató ki
nem talál nekem egy titkári posztot. Először mű-
vészeti titkár voltam, akinek a feladatai közé tar-
tozott a közönségszervezés is, aztán csak ez
utóbbival foglalkoztam.

Kezdetben ehhez sem sokat értettem. Emlék-
szem, hogy Szentesről, ahol éppen székeltünk,
átküldtek ide, Kecskemétre bérleteket eladni.
Már csaknem egy hete ültem a kis irodámban, s
még csak négy bérletet adtam el. Ekkor belépett
egy alacsony, görbe hátú, elegáns ember, s kö-
rülményeskedve előadta, hogy tizenegy helyet
lefoglalna, de csak páholyok hátsó székeit. Fizet-
ni csak pár nap múlva tud, mondta, de szer-
ződést kötöttünk, hát nyugodt voltam. De amikor
már egy hét is eltelt, s a férfi a pénzzel csak nem
jelent meg, felkerestem a megadott címen - pi-
ros lámpa égett a házon. A tulaj behívott, meg-
vendégelt, fizetett, sőt még tíz bérletet kért. Pén-
tek volt, tizenharmadika, huszonegy bérletet ad-
tam el, kell több szerencse? Ezután napokon
belül minden helyet eladtam. Igy lassanként be-
lejöttem a szervezésbe is.
 Olyan elődök után, mint Rakodczay Pál (aki

1896-97-ben a színház első igazgatója volt),
Kövesi Albert, Mariházy Miklós, Kardoss Géza
(aki első igazgatód volt), Thuróczy Gyula, Radó
László (a testvéred), Márky Géza, Daniss Győző
(aki aztán a Szegedi Egyetemi Színpad egyik
alapítója lett), Velenczey István, Duka Margit (a

Bartók Gyermekszínház későbbi megalapítója),
te kerültél a színház élére.
 S az első lépésem az volt, hogy megváltam a

színház főrendezőjétől. Hogy ki volt ő? Dr.
Németh Antal.
 Elbocsátottad Németh Antalt?!
 El. Tudod, én, mint afféle ösztönös színész,

nemigen dicsekedhettem olvasottsággal, magas
irodalmi műveltséggel. S engem elmondhatatla-
nul nyomasztott Németh hallatlanul nagytudása.
Képtelen lettem volna huzamosan együtt dolgoz-
ni vele. Még egy évig a színházban maradt, aztán
közös megegyezéssel Pécsre szerződőtt. A fiatal
Seregi László lett a főrendezőm, és Siklós Olga a
dramaturgom. Később Turián György és
Osztovits Levente váltotta fel őket. A titkárnőm
hosszú évekig Járdányi Pálné volt.
 A zeneszerző felesége?
 Igen, akit aztán a nővérem követett. Erről jut

eszembe, hogy a kérdésedre, ami az osztályide-
genségemre vonatkozott, nem feleltem. Mária
nővérem jó nevű színésznő volt, a Nemzetiben is
játszott, de 1930-ban férjhez ment gróf Nádasdy
Ferenchez, aki a háborúban elesett. Ennek elle-
nére a nővéremet kitelepítették, embertelen kö-
rülmények közé került. 1952-ben sikerült őt a
színházunknál elhelyeztetnem, jegyszedő, néző-
téri felügyelő, majd pénztáros lett. Híre ment,
hogy hajdan színésznő volt, s az akkori főrendező
rá akarta osztani Warrenné szerepét. De ő, mivel
több mint két évtizede nem volt színpadon, nem
vállalta a fellépést. Társulati ülést hívtak össze,
amelyen a főrendező azzal vádolta a nővéremet,
hogy szabotálni akarja a színház működését,
ezért fegyelmit kért ellene. A fegyelmiből kény-
szermunka lett, s megint sok-sok utánjárásomba
került, míg haza tudtam hozatni. A titkárnőm meg
úgy lehetett, hogy anyánk nevét vette fel, így
nem Radó volt a Radó titkárnője, ami persze
összeférhetetlen lett volna. Tehát a grófi
rokonság miatt tekintettek engem is osztályide-
gennek.
 Ennek ellenére huszonöt évig lehettél igaz-

gató, s nem is akármilyen időszakban.
- Ilyen korszak volt. Nem az számított, hogy

milyen a színházad - bár meggyőződésem, hogy a
miénk jó volt, vagy legalábbis nem rosszabb,
mint a többi -, hanem az, hogy kivel milyen
viszonyban voltál, mit tudtál kijárni, mit tudtál a
társulatodnak elintézni. S a szerencse is sokat
számított, az például, hogy kikkel kerültél kap-
csolatba, milyenék voltak a főnökeid. Mondok két
példát. Aczél Györgyöt régtől ismertem, 1939 után
a Zsidószínházban találkoztunk először. Nagyon
sok mindent el lehetett nála érni. 1959-ben
például Bárdy Györgyöt valami nőügy miatt
örökre letiltották a pályáról. Kecskemét mellett
egy gazdaságban volt teherautósofőr, csaknem
minden estéjét a színház büféjében töltötte. Na-
gyon szeretett volna játszani. Miért ne próbáljuk
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meg? Először kis szerepet kapott, aztán nagyob-
bakat, s szondáztuk: mi a reakció? Csönd volt,
szemet hunytak fent is, lent is. Nemsokára
visszakerülhetett Pestre, a Vígbe.

A másik eset már nem volt ilyen szerencsés
kimenetelű. Dévay Camillát az egyik legnagyobb
színésznőnek tartottam, az akkori mezőnyben az
első öt közé soroltam. Udvaros Béla nálunk volt
rendező, s Dévayt, a feleségét csak nagy nehéz-
séggel tudtuk szerződtetni, ugyanis politikai el-
ítélt volt. Nagyszerű alakításai alapján évente ter-
jesztettem fel kitüntetésre. Mindig elutasítottak.
Aztán egyszer hívattak Aczélhoz. Beléptem hoz-
zá; magázott, leszúrt, s kérdezte: rosszban aka-
rok-e lenni vele. Nem akartam, tudtam, mivel
járhat. Dévayt többé nem terjesztettem fel. Né-
hány év múlva, amikor érdemes művész lettem,
mintha mi sem történt volna, Aczél ismét te-
geződve köszöntött.

- Nemigen találkoztam olyan színésszel, aki
rólad és az igazgatásod alatt töltött éveiről ne
szépen szólna. E legendának számos összetevője
lehet. Ezek egyike az, amelyről az előbb
beszéltél, de hozzátartozik az a légkör is, amely
meghatározza egy társulat jellegét, s ebben is
nagy szerepet játszhat a direktor. Mi a titka a jó
direktorságnak? Van-e titok?

- Nincs titok. Azt hiszem, egyvalamihez értet-
tem: jól tudtam megválasztani a munkatársaimat.
A főrendezőimről meg a dramaturgjaimról már
beszéltem, de a rendezői karom sem volt
akármilyen. Nem sorolom a neveket, mert még
valakit kifelejtenék. De egyiküket mégis megem-
lítem, Ruszt Jóskát. Ismertem a munkáit, mielőtt
jelentkezett nálam, hogy Kecskeméten szeretne
dolgozni. Láttam rendezéseit az Egyetemi Szín-
padon meg Debrecenben, nagyon tehetségesnek
tartottam. Akkor még természetes volt, hogy az
igazgatók járták az országot, nézték az elő-
adásokat, és kiszemelték maguknak azokat, akik-
re szükségük volt. Mivel Pesten a főiskola mellett
lakom, minden vizsgaelőadást megnéztem, tehát
a fiatalokat már elsős koruktól figyelemmel kísér-
tem. Volt év, amikor öt főiskolást szerződtettem
egyszerre.

Na szóval, Rusztot leszerződtettem, annak el-
lenére, hogy különféle mendemondák keringtek
róla. Ezek engem nem érdekeltek, bíztam benne,
s nem csalódtam. Kitűnő előadásokat csinált.
Ekkoriban történt, hogy egy baleset után meg
kellett műteni a tüdőmet. Kulka professzor operált
Szegeden, s csak jóval később tudtam meg,
mekkora szerencsém volt, ugyanis a bordatörés
miatt megsérült tüdőrész eltávolításával egy da-
ganatot is kidobtak. Az operáció előtt megfogad-
tam, ha ezt túlélem, lemondok az igazgatásról. Igy
is tettem. Nyugdíjba mentem.

 De azóta is kötődsz a színházhoz.
 Még akkor sem tudtam elszakadni tőle, ami-

kor Jancsó Miklós és társai kerültek a színház
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élére, s bizony elképedve néztem, mi történik a
vezetésük alatt. Pedig hívtak: térjek vissza, le-
gyek ismét igazgató, de semmiben sem egyezett
a véleményünk, hát nem vállaltam. Amikor
Jancsóék távoztak, még egyszer felkértek; a ta-
nács meg a pártbizottság győzködött. De akkor
már olyan beteg volt a feleségem, hogy nem
hagyhattam magára. Hat évig jártunk orvostól
orvosig, hiába. Magam helyett Lendvay Ferit ja-
vasoltam, el is vállalta.

- Miután Ruszt és csapata a Várszínházba
került, a kecskeméti színház életében viharos
időszak következett - legalábbis így rögzíti az
emlékezet. Előbb egymást váltották a civil igaz-
gatók meg a máshonnan oda szerződtetett volt
főrendezők, aztán jött a Jancsó-Hernádi-Gyurkó-
Szigeti-kvartett, s valljuk be, Lendvay igazgatása
alatt sem lett nívósabb a színház teljesítménye.
Elég, ha csak arra utalok, hogy éve-ken
keresztül alig volt prózai bemutatója a társu-
latnak, s ami volt, az is többnyire igen vitatható
színvonalúra sikeredett. A színház jellegén Illés
István is csak nagyon kicsit tudott vagy akart
változtatni. Egészében elég sivár a kép.

- Erről az időszakról nagyon nehéz elfogultság
nélkül beszélnem. Voltak évek, amikor a családi
bajok, betegségek kötöttek le, ekkor nem tudtam
eleget foglalkozni a színházzal. Jancsóékkal
ugyan sok mindenben nem értettem egyet, de
igazából mégsem Jancsóval volt bajom - őt
szerettem, nagyra tartom ma is -, hanem
elsősorban Gyurkóval, a színházvezetési mód-
szereikkel meg azzal a szemlélettel, amelyet én a
közönség lenézésének tekintettem. Néhány évad
alatt el is szokott a közönség a színháztól.
Lendvaynak az volt az érdeme, hogy visszahozta
a nézőket. Az első két évadja nagyon jó volt.
Aztán sokat vitakoztunk, mert a műsorban tény-
leg a zenés műfaj felé billent az arány, illetve nem
értettem egyet bizonyos szereposztásbeli elfo-
gultságokkal. De ismétlem, a kezdet jó volt. Né-
meth Antaltól tanultam egy életre szóló igaz-
ságot. Tudni kell: a színház hol, mikor és mit
játsszon, hogy belátható távolságon belül járjon a
közönség ízlése előtt. Amikor idejöttem, Kecs-
kemét a bezárt kapuk városa volt, parasztváros.
Évtizedek kellettek ahhoz, hogy a kapuk résre
nyíljanak, s ha valaki erőszakkal becsapja a ka-
put, nem egykönnyen tárulnak ki.

- S most vajon a fiatalok nyitják vagy zárják a
kapukat?

- Őszintén szólva kezdetben inkább zárták,
most talán már nyitják is. Nekem túl radikálisan,
túlzottan fiatalos lendülettel kezdtek új világot
teremteni; sokalltam például a társulatátalakítás
mértékét. Eleinte nem éreztem jól magam a szín-

A portrékat Koncz Zsuzsa készítette

házban, talán sértett is voltam ezért-azért, de be
kellett látnom, hogy akarnak, elképzelésük van,
és már higgadtabbnak is tűnnek.

- Megszámlálhatatlan kitüntetés birtokosa, a
város díszpolgára, a színház örökös tagja vagy,
szeretnek,

- Nem egyszerűen örökös tag vagyok, hanem
örökös igazgató. Ezzel a címmel ruháztak fel.
Büszke vagyok a díszpolgárságomra, s elmond-
hatatlan örömöt szerzett az a díszelőadás, ame-
lyet 1992-ben a tiszteletemre szerveztek, s ame-
lyen a régi és mai kecskeméti színészek, ren-
dezők közül csaknem mindenki ott volt és fellé-
pett. Ehhez egy bizarr emlékem is fűződik: a
gálaest előtt felhívott egy férfi, bemutatkozott. A
neve nem volt ismerős. Elmondta, hogy negyven
évvel ezelőtt az ÁVO vallatójaként ő adott négy
pofont nekem. Erre jól emlékeztem, ugyanis va-
lamikor 52-53-ban -talán kapatosan - a színház

előtt kikeltem magamból, hogy a fizetésem jófor-
mán kenyérre és tejre sem elég. Ezt egyik színé-
szem beköpte, s máris az ÁVO-n találtam ma-
gam. Végül a négy pofonnal megúsztam a dolgot,
s most jön ez a jó ember, szánja-bánja a régi
esetet, és kér légy jegyet a gálaestre. Négy po-
fonért négy jegy. Megkapta, kvittek lettünk.

A bevételt nekem ajánlották, s bár jól jött volna
egy kis nyugdíj-kiegészítés, én alapítványt tettem,
amelyből évente egy olyan színészt lehet
jutalmazni, aki kötődik a városhoz. A pénz egy
kisebb részéből pedig öreg színész barátomnak,
Szalma Sándornak - aki megbénult, elvesztette a
lábát, s egye ül maradt - tolószéket meg mű-lábat
vettem. e milyen az én formám? Egyiket sem
tudja használni. Az együttes sörözgetések így az
ő lakásán folynak, hetente felnézek hozzá, s
beszélgetünk. Két egyedülálló férfiember, amúgy
öregesen.


