
Exkluzív riport Bujtor Istvánnal, a híres színésszel és 
filmrendezıvel,  

a Veszprémi Petıfi Színház igazgatójával 
 
- Köszönöm, hogy interjút készíthetek Önnel az Alabárdos újságba. Elsı 
kérdésem a gyerekkorára vonatkozna. Milyen gyerek volt Ön? 

 - Én is csináltam egy csomó csibészséget, de tulajdonképpen azért jó 
gyerekek voltunk. Azért amikor mi gyerekek voltunk más volt a világ. De a 
gyerek, az minden világban gyerek és keresi a csibészséget. Meg akkor a 
család valahogy mást jelentett mint ma. Sokkal szorosabb kapcsolatot 
jelentett. Általában a nık nem dolgoztak.  A családdal voltak elfoglalva, a 
papa keresett, a mama nevelte a gyerekeket. Nekem két testvérem volt. 
Latinovits Zoltán volt a bátyám, ı anyám elsı házasságából született. 
Anyám elvált, mikor egy éves volt Zoltán. Azután férjhez ment az én 
késıbbi apámhoz İtıle két gyerek született. Sorrendben én meg az öcsém, 
aki egy nagyon híres beatzenész lett. Késıbb a Lokomotiv GT egyik alapító 
tagja, majd a Skorpió zenekar fınöke. İt Frenreisz Károlynak hívják. 
Engem is Frenreisz Istvánnak hívnak, csak amikor az elsı filmemet 
elkezdtem forgatni, azt mondták, hogy ez nem jó színésznév, válasszak egy 
magyar nevet. Felmerült a kérdés, hogy mi legyen az. Úgy választottuk a 
Bujtort, hogy az apai nagyanyámat hívták Bujtornak, és így 
magyarosítottam. 

. Én például hat éves koromban még nem tudtam, hogy a Mikulás nem száll be éjjel az ablakba, és teszi be a 
cipıkbe a csokit. És azt hittem, hogy a karácsonyfát a Jézuska hozza. Akkor már hat éves voltam. Arra emlékszem, 
hogy anyám írt egy levelet. A háztömbben ahol laktunk, három házzal arrébb lakott a nagynéném. Anyám azt 
mondta, hogy vigyem át az öcsémet a Zsófi nénihez. Áttotyogtunk a Zsófi nénihez, hogy ezt a levelet küldi a 
mamám. Zsófi néni kinyitotta a levelet, és el kezdett nevetni. Mit tetszik nevetni Zsófi néni? – kérdeztem tıle. 
Azt írja a mamád, hogy tartsalak itt benneteket úgy fél óráig, amíg ı földíszíti a fenyıfát. Emlékszem, olyan 
módon mérges  és dühös lettem, hogy elvették az illúziómat, hogy ilyen durva otromba módon vágták a pofámba 
az igazságot, hogy belerúgtam a Zsófi nénibe és bıgve, üvöltve rohantam ki tıle. Az öcsémet vonszoltam magam 
után. Alig bírt jönni velem. Soha nem fogom elfelejteni, hogy ez milyen sokkot okozott nekem. A bátyám tíz évvel 
volt idısebb nálam, tizennégy az öcsémnél, tehát ıneki már más társasága volt, ı már tulajdonképpen felnıtt volt 
akkor, mikor mi gyerekek. Elég összetartó társaság voltunk.  

- Hol végezte el az iskoláit, és milyen tanuló volt? 
- Én jó tanuló voltam, de hát manapság ez nem divat. Általános iskolába elıször a Sampagnan nevő francia 
szerzetesek által üzemeltetett iskolába jártam, a Knézich utcába, amit államosítottak, amikor elsı elemista voltam. 
Aztán másodikba átkerültem az Ipar utcába, ott fejeztem be kitőnıen a nyolcadik elemit. Ezután mentem a Piarista 
Gimnáziumba. Ott is jeles voltam végig. Kitőnıen érettségiztem, és aztán a Közgazdasági Egyetemre kerültem. 
Ifjúsági kosárlabda-válogatott voltam, ami óriási dolog volt, mert akkoriban nem úgy volt a külföldre való utazás, 
ahogy most. Akkoriban Pozsonyba eljutni is egy óriási dolog volt. A klubommal a BVSC-vel pedig eljutottam 
Albániába akkor, amikor ez egy olyan nagy csodának számított. Az volt a nagy dolog, hogy csapat volt, akik 
együtt voltak, és együtt gondolkodtak, viccelıdtek egymással. De ott voltak, és kisegítették a másikat, ha az bajba 
került. Aztán a nagy válogatott keretének a tagja lettem, de abba kellett hagynom már legalább is válogatott szinten 
a kosárlabdát, mert elkezdtem filmezni. 

- Miért mégis a színészi pályát választotta a sport helyett? 
- Sok kedvem volt hozzá. Elemi iskolában már egy Moliér szerepet játszottam. A gimnáziumba megnyertem a 
versmondó versenyt. Az egyetemen az országos színjátszó fesztiválon avval a darabbal, amit vitt az iskola, a 
legjobb alakítási díjat nyertem. Csak nem tudtam eldönteni, hogy azért szeretem-e ezt a világot, mert a bátyám - 
aki már akkor befutott színész volt -  példája lelkesít, vagy pedig magamtól is efelé hajlanék. Aztán a szerencse 
is nagyin fontos, mert ha aznap beteg vagyok, és nem nézem meg azt a meghívót, és nem megyek el a 
próbafelvételre, akkor nem mondja a, filmrendezı, hogy ez az ember kell nekem. Tehát a szerencse az nagyon 
fontos, és élni kell tudni a szerencsével, az talán még fontosabb. 
- Mit üzen a Bárdos Lajos Intézményegység diákjainak? 
- Legyenek jó gyerekek, de ne legyenek túl jó gyerekek. Mindig tudják hol a határ, hogy meddig lehet elmenni a 
csibészségben. És örüljenek neki, hogy gyerekek!   
 
Filmjei:  Zsaruvér és Csigavér I.: A királyné nyakéke (2001) (TV film)                            
Zsaruvér és Csigavér II.: Több tonna kámfor (2002) (TV film)                                             



Zsaruvér és Csigavér III.: A szerencse fia (2008) (TV film)                                                         
Hamis a baba (1991)                                                                                                                       
Pogány Madonna (1980)                                                                                                              
Sándor Mátyás (1979) (TV film)                                                                                                         
Az oroszlán ugrani készül (1969)                                                                                           
Karambol (1964) 

Fıbb színházi szerepei: Petruchio (William 
Shakespeare: A makrancos hölgy)              Stanley Kowalski (Tennesse Williams: A vágy 
villamosa)                                                  Bromden, az indián (Ken Kesey: Kakukkfészek)                                   
Lennie (John Steibeck: Egerek és emberek)                                                                                      
Mike (Frederick Knott: Várj, míg sötét lesz!)                                                                    
Winston (Jean Kerr: Mary-Mary) 

Díjai: Balázs Béla-díj 
           Legjobb férfi alakítás díja 
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