
Radnóti naplója

Nem nemzedéki, inkább egyéni vallomás a Radnóti naplója [1938–
1943]. A külső, alkati azonosulás talán itt a legkönnyebb: egy 
interjúban Bálint András azt mondta, hogy Radnótiné szerint is 
hasonlít Radnótira. De ami ennél is fontosabb: érzékelhető volt a 
belső azonosulás Radnótival. Az est irodalomtörténeti esemény is 
volt, mivel ez a napló akkoriban még nem jelent meg teljes egészében 
nyomtatásban.

(Schiller Erzsébet)

Radnóti Miklós és Gyarmati Fanni vendégségben, 
Liliom és Julika jelmezében
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2007

Radnóti
(Bálint András)



Ferencz Győző

Gyarmati Fanni, szokatlan szerepben

2006. augusztus végén felhívott Bálint András, hogy új Radnóti-estre 
készül, és szeretné, ha tanácsadóként közreműködnék. Találkoztunk, 
beszélgettünk, fél éven át viszonylag rendszeresen, a forgatókönyv 
minden apró részletét átrágtuk. A szokásos költői estekhez képest 
újdonság volt, hogy András nemcsak verseket akart szavalni, hanem 
valamiképp önmagát is bele akarta írni az előadásba, amit én nagyon 
támogattam. Arról akart beszélni, ami Radnótiban a legmélyebben 
foglalkoztatta: Radnótinak a zsidósághoz, saját zsidóságához fűző-
dő bonyolult viszonyáról. Ehhez a jelenből indult el, felolvasott egy 
neki címzett gyalázkodó antiszemita levelet. Nádas Pétertől, Spiró 
Györgytől vett idézetekkel folytatta, súlyos mondatok hangzottak 
el a zsidótörvények szövegéből, parlamenti jegyzőkönyvekből, új-
ságcikkekből, Radnóti leveleiből, naplójából, Gyarmati Fanni napló-
jából. Jóval több volt ez, mint költői est. Nagyon szerette volna, ha 
Gyarmati Fanni, akivel igen szoros és szeretetteli kapcsolatban állt, 
megnézi legalább a főpróbát, ha már esti előadásra akkoriban nem 
vállalkozott. Alig néhányan ültünk az átalakított nézőtéren, András 
középen, négyszögletes térben mozgott, minden oldalról széksorok 
vették körül. A költő özvegye ott ült az egyik első sorban, mellette 
kísérői. Elkezdődött a főpróba, és el tudtam képzelni, hogy mérhe-
tetlen színpadi tapasztalatával is milyen szorongató lehet Andrásnak, 
hogy a mindig szigorúan és nyíltan kritikus Gyarmati Fanni mit szól 
majd a produkcióhoz. Elég hamar kiderült: úgy tíz perc, negyedóra 
telt el, amikor egyszer csak hangosan közbeszólt. Nem is szólt, ki-
áltott: „Hangosabban, Andriskám, nem hallom!” Andris fegyelme-
zetten folytatta, de azt hiszem, legszívesebben felnevetett volna és 
odarohant volna megölelni szabálytalan színikritikusát.

2007
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Radnóti Miklósné levele Bálint Andrásnak a Nemzeti Színház 
igazgatói posztjáról történt lemondása alkalmával
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Márai naplói

Bencze Zsuzsa, mikor az estek rendezéséről kérdeztem [Boldog 
szomorú dal, 1979; Szép Ernő és a lányok, 1984 – e kettő még a 
Radnóti Miklós Színpadon –; Esti kérdés, 1990; Márai naplói, 
1992], az emlékeit szívesen idézve, szerényen azt felelte, nem lehet, 
nem érdemes komoly rendezésről beszélni. „Amire igazán szívesen 
emlékszem, az a közös munka – mondta. – Inkább külső szemlé-
lőként vettem részt a négy est – Kosztolányi Dezső, Szép Ernő, 
Babits Mihály, Márai Sándor – előkészítésében. Úgy viselkedtem, 
mint egy néző, akinek vannak észrevételei.”

(Schiller Erzsébet)

Márai naplói
(Bálint András)

1992
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Márai Sándor halotti bizonyítványa
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Bálint András

Bemutató előtt

Jordán Tamás osztálytársam volt az általános iskolában, a gimná-
ziumban egy évfolyamba jártunk, a szomszéd házban lakott, régi 
a barátság. Akkoriban Kaposvárott volt színész, szólt, hogy csinált 
egy különös József Attilát, megmutatná. Az est (Amit szívedbe 
rejtesz) lényege az volt, hogy – néhány vers mellett – elmondta a 
Szabad-ötletek jegyzéke két ülésben című pszichoanalitikai naplót, 
melyet József Attila analízis után írt le a Japán kávéházban. Jordán 
kitalálta hozzá a „fülbesúgást”, tehát hogy a nézők fülhallgatón ke-
resztül hallgathatják, mint egy vallomást, afféle személyes gyónást. 
[…] Kétfajta engedélyt kellett beszereznünk: egy szerzői jogit és 
egy minisztériumit. El akartuk kérni a szöveget a Petőfi Irodalmi 
Múzeumtól, de az akkori igazgató nem adta oda, ma is emlékszem 
a mondatára: „Nem értek egyet a döntésemmel, de nem adhatom 
oda.” Egyszerűen félt kiadni a múzeumból. […] Az előadás enge-
délyezéséhez szükség volt egy pártfogóra. A Fővárosi Tanácsban 
azt javasolták, hogy mondjon Jordán Tamás csak József Attila-
verseket, abból nem lehet baj. Nem hagytam abba, és egyszer csak 
eszembe jutott, hogy csináljunk egy bemutató előtti megnézést hét-
fő délelőtt, afféle előzsűrit, és hívjuk meg rá Király Istvánt, a neves 
és pártkörökben is befolyásos irodalmárt, tanszékvezetőt. Eljött. 
Elhívtuk még Babarczy Lacit és Koltai Tamást, és jött még vala-
ki a VI. kerületi pártbizottságtól. Jordán végigmondta, levettük a 
fülhallgatókat, és mindannyian Király Istvánra néztünk, aki nem 
szólalt meg. Zokogott. Beültünk a büfébe, és zokogott. Alig tudott 
a sírástól megszólalni, aztán azt mondta, hogy gyönyörű, és hogy 
el van ragadtatva. Még aznap fölhívta Aczél Györgyöt, és mehetett 
az előadás.


