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BESZÉLGETÉS BÁN JÁNOSSAL
Színházadban, a Katona József Színházban

ebben az évadban egyetlen új szerepben
láthattunk: Jepihodovot játszod a Zsámbéki
Gábor rendezte Cseresznyéskertben. A revizor
bemutatója óta eltelt tíz év alatt

csak egyszer dolgoztál együtt Zsámbékival, a
Turandotban. Könnyen felvettétek most az akkor
elengedett fonalat?

- Igen, bár igaz, hogy egyáltalán nem értettünk
egyet mindenben, sem az előadás egészét, sem
Jepihodovot illetően, de nagy konfliktusaink nem
voltak. Zsámbéki szerencsére abszolút mértékben
megbízik bennem, így azután Jepihodov nagyjából
olyan lett, amilyennek magam is elképzeltem. Azt
hiszem, végül is elég jól sikerült az előadás.

- Jepihodovodon azt láttam, hogy hasonlít az
általad gyakran megformált, szeretnivalóan suta
alakokhoz, de mégsem éreztem azt, hogy bárme-
lyik korábbi szereped köszönne belőle vissza.
Hogyan látod a kérdést, amellyel a Ma este
improvizálunkban eljátszol: a figurateremtésben
az erős, mindig jól fölismerhető egyéniség a
meghatározó vagy éppen a képlékeny, sokféle
szereplő bőrébe belebújni képes alkat?

- Szívből örülök annak, amit Jepihodovról
mondtál, hiszen ennél jobb kritikát nem is
kaphatnék. Az egész pályán az a legnagyobb
gyönyörűség, amikor sikerül elérni, hogy a néző
ne csak engem lásson, hanem rajtam keresztül a
szerep személyiségével is találkozzon.
Természetesen közben engem is lá t -egyáltalán
nem vagyok rejtőzködő színész -, nem tudok és
nem is akarok kibújni a bőrömből. Elég
jellegzetes az alkatom, jellegzetesek a mozdula-
taim, ez pedig könnyen oda vezethet, hogy
beskatulyáznak a „szánandó, de nevetséges
kisember" szerepkörébe. Ennek egyáltalán nem
örülnék, miközben persze tudom, hogy az
életben én is efféle szánandó, de nevetséges
kisember vagyok.

- A groteszk szemlélet tehát - miközben szín-

padi alapnyelved meghatározó eleme - emberi
személyiséged tartozéka is.
 Az életben is rendszerint együtt látom a

tragikumot és a komikumot; ami belülről nézve
borzasztóan elkeserítő, kívülről rápillantva leg-
többször röhejesnek tűnik. A színpadi tragédia
mélyén is általában meglátom a komikumot.
 Ha a színészetedre gondolok, mindenekelőtt

két roppant groteszk főszereped jut az eszembe:
Az én kis falum című Menzel-filmbeli alakításod
és A revizor Hlesztakovja. Miért éppen ez után a
két munka után kértél a színházadtól hosszabb
szabadságot?
 Elégedetlen voltam magammal. Elfáradtam,

és úgy éreztem, kezdek eltompulni, már csak
ismételgetem magam a színpadon. De a döntés
hátteréhez az is hozzátartozik, hogy Menzelékkel
Los Angelesben jártam, ahol egy hajszálon mú-
lott, hogy nem mi hoztuk el az Oscart. Megláttam
azt a számomra addig ismeretlen, másik világot,
és baromira elkeseredtem. Hiszen könnyű évi
hatszáz filmből egy Oscart produkálni! Mi meg
itthon éhbérért gürizünk, és ki tud rólunk? Ami-
kor visszajöttünk, elhatároztam: szabadságot ké-
rek, de nem hagyom ott a Katonát, tűnjek bár
árulónak Dörnerrel és Gáspár Sanyival szemben,
akikkel közösen akartunk elmenni a színháztól.

Nem akartam eltávolodni a pályától, csak a
szerepeimtől és a színházamtól szerettem volna
egy kicsit messzebbre kerülni. Fél évig Németor-
szágban éltem, ahol sok előadást és próbát meg-
néztem. A német színház nagyon erős volt abban
az időben. Azzal, hogy betekinthettem egy másik
kultúrába, kicsit jobban ráláttam a világra meg a
mi itthoni provincialitásunkra is. Biztos, hogy
nincs semmi, amit közvetlenül átvettem volna a
német színházból, viszont rájöttem, mennyire
kevés az, amit a szakmából tudok - miközben a
Katonának köszönhetően elég fiatalon megta-
pasztalhattam azt is, milyen érzés világszínvona-
lon játszani.

 A világszínvonalú munka ízére ráérezve ma-
radtál - barátaiddal ellentétben - a Katonánál?
 Amikor hármunk indulatból született közös

döntését átgondoltam, arra jutottam: nem sza-
bad elmennem. Hiszen addigra kezdett kamatoz-
ni mindaz a rengeteg munka, amelyet az évek
során a színházamban befektettem. Fantasztikus
élmények értek például Stuttgartban, a Theater
der Welt fesztiválon: az első napon a kutya sem
tudta, ki ez a rosszul öltözött népség, az
előadásunk után pedig már mindenki hozzánk
akart odaülni. Úgy gondoltam, őrültség lenne
otthagyni az ország legjobb társulatát, amelynek
a tagjai ennyire tehetségesek, tisztességesek, és
- kivételesen - még kedvelik is egymást. Más
kérdés, hogy a szakma szemében azután én let-
tem a feketebárány, aki cserbenhagyta a barátait.

- Kevésbé bizonyultál tehát sértődékenynek?
 Sértődést valóban nem éreztem, de tény:

megviselt, hogy kétszáz előadás után, amikor -
egyetlen alkalommal - nem tudtam vállalni a
másnapi beugrást, a színházvezetés azonnal le-
vette műsorról a mindvégig teltházas
Stílusgyakorlatot.

De a Stílusgyakorlatot ért méltánytalanság
csak az egyik jele volt annak, hogy változásnak
indultak a dolgok a Katonában. A Coriolanus
apropóján az igazgatók úgy döntöttek, hogy az
addigi gyakorlattól eltérően a nívódíj összegének
szétosztásakor a továbbiakban differenciálni kell
a szereplők hierarchiája szerint. Ez sehogyan
sem illeszkedett ahhoz az elvárásukhoz, hogy
szeretetteli nagy család ként éldegéljünk itt a szín-
házban, és számunkra azt jelentette, hogy ve-
zetőink figyelmeztetnek minket: nehogy art hidd,
te is érsz annyit, minta másik. Erre mi,
színészek-a főszereplő Cserhalmival együtt-art
mondtuk: mi ebből a jutalomból nem kérünk. Aztán
persze akadtak kollégák, akik mégis felvették a
pénzt...

Volt tehát mit megfontolnom... De ugyan-akkor
ott voltak a korszak csúcsteljesítményei,



▲ INTERJÚ ▲

A revizor és mindenekelőtt a Három nővér, ame-
lyet a legszebb, legmívesebb előadásnak gondo-
lok a Katona egész történetében.

 Bár kitartottál színházad mellett, az emlege-
tett nagy előadások után mintha kimaradtál volna
a fősodorból.

- Ez részben rövid távollétem következménye
volt. Azt kértem, hogy Németország után fél évig
még ne kelljen nagy szerepeket játszanom -azután
ennyiben maradt a dolog még négy évig. De az is
természetes, hogy egy idő után kimerülnek a régi
munkakapcsolatok, a rendezők nem akarják újra és
újra elsütögetni a jól bevált patronokat. Nem sike-
rültek szerencsésen a visszatérési-visszatérítési kí-
sérletek sem. A Roberto Zucco volt az egyik szerep
- ezt egyébként először nem is rám osztották -, de
az előadás az élvezetes munka ellenére sem lett túl
jó. A másik szerep a Hamlet Horatiója lett volna,
amire viszont életemben először azt mondtam
Zsámbékinak: nem kérem. Ha én Horatióként nem
tudok felnézni Hamletre, vagyis az őt játszó színész-
re, teljesen lehetetlen, hogy meg tudjam mutatni ezt
a nagyon tiszta férfibarátságot, amely Hamlet
egyetlen igazán pozitív kötődése...

- ...úgy sejtem, a kettő közül az első Hamletről
beszélsz...
 Ez nem is lehet kérdéses... De nincs üldözési

mániám, tudom, hogy a színházam vezetői elfogad-
nak. Elkerülhetetlen, hogy időnként valaki ki ne
maradjon a szórásból egy társulatban, ahol leg-
alább tizenöt olyan ember van, akire évente több
darabot is lehet építeni.

- Ez igaz, viszont legfontosabb szerepeid egy

részét azóta is színházadon kívül játszod.
- Míg a színházamban természetesen az adott

rendező adott választásához - vagy nem választá-
sához - kell igazodnom, addig máshol szabadab-
ban megvalósíthatom a saját ötleteimet. Vonz a
lehetőség, hogy kiléphetek a kisrealista színház
bűvköréből, amely ugyan a Katonában nagyon
erős, de engem a színházművészet más útjai is

érdekelnek. Jelzi ezt - a Stílusgyakorlaton kívül - a
performance-szerű Színészautomata és
Éhezőművész vagy a pantomimikus játékon
alapuló Kukacmatyi. (Ez utóbbi külföldi sikerei
egyébként jót tettek a hiúságomnak is: ha a
Katonában pillanatnyilag nem is születik világsiker,
attól nekem még összejöhet valami - miközben
persze az előadás nem azzal a szándékkal készült,
hogy akkor én most megmutatom nektek, hogyan
kell színházat csinálni.) Feltöltődést, nagyon jófajta
munkát jelentettek az Árkosi Árpi barátommal
létrehozott előadások éppúgy, mint például
legutóbb a Stílus-gyakorlat felújítása, amiről
kiderült, hogy - ha főiskolai létrejöttének varázsa el
is veszett- ugyan-olyan érvényesen szólal meg ma
is, mint másfél évtizeddel ezelőtt.

- Színházadban, úgy vettem észre, az utóbbi

években mintha a Máté Gábor rendezte Rosen-
crantz és Guildensternben éreznéd otthon
magad leginkább.

- A revizor óta talán tényleg a Rosencrantz a
legfontosabb itteni munkám. Máté Gáborral ugyan-
úgy tudtunk együtt gondolkodni, mint amikor szí-
nészként vagyunk partnerek, és ez nagy élményt
jelentett. Nem kellett például hat tiszteletkört leírni
ahhoz, hogy elmondhassam: ez itt most talán
mégsem egészen jó - egyszerűen azt tudtam
mondani: figyelj, ez itt szar, gyere, találjunk ki
helyette valami jót. Próba közben szeretem
keresgélni az ötleteket, szeretek válogatni a
megoldások között, de ez nehezebben megy
olyankor, ha megkapom: te színész vagy, neked
csak az a dolgod, hogy eljátszd, amit kell. Gá-
bornál viszont semmiféle rendezői pressziót nem
éreztem, mégis el tudtam fogadni, hogy ő kívülről
többet lát a készülő előadásból, mint én, aki
játszom benne. Sokat csiszoltunk a produkción
később, a bemutató után is, ami rá is fért, hiszen a
darab, az előadás ritka virtuóz játékot igényel, és
hihetetlen szellemi tornát jelent. Villám-gyorsak a
helyzetváltásai, és olyan briliáns a dialó

gustechnikája, hogy akár egyetlen igennel képes
háromszázhatvan fokot fordítani az adott szituá-
ción. Azt hiszem, egy ideje most már valóban
nagyon jó az előadás.
 És mit jelentett számodra a Halász Péterrel

való találkozása Kamrában?
Hihetetlenül inspirált a közös munka. Péter

színháza nagyon-nagyon tudatos, pontos, leegy-
szerűsített, és sokkal kevesebb benne a blöff, mint
általában feltételezik. Nehezen tudnám azonban
szavakba foglalni a színházszemléletét. Mondhat-
nám például, hogy a kis ablak tetszett meg A kínai-
ban, amely a színpadot eltakaró kulisszának csak a
közepén engedet bepillantást a színi történésekbe -
de ez nem lenne egészen igaz, hiszen nem az
ablakról van szó, hanem arról, ahogy abban
Halász a világot' láttatja. Ahogy az apró mozzana-
tokat kinagyítja enne. A Péterrel való munka az
elmozdulás lehetőségét jelentette az utóbbi idők
ál-lóvizében.

- Hogy tapasztalod: megtörtént ez az elmozdu-

lás?
 Úgy gondolom, igen, és ebben sok minden

más mellett Péter jelenlétének is szerepe van. Mos-
tanában jó esélyt Iátok rá, hogy a Katona újra felívelő
szakaszba kerüljön. Nagyon heterogén a társulat,
sok a fiatal. akiknek rengeteg mindent meg kell
tanulniuk, hogy ebből a sokféleségből ne kisstílű
konfliktusok szülessenek. A tanuláshoz pedig dol-
gozni kell, mert csak a közös munka révén ismer-
hetjük meg egymást. Azt tapasztalom, hogy ezt
többnyire mások is így gondolják, és készek is rá. A
Katonában -még gyengébb periódusaiban is -
mindig több fantáziát láttam, mint bármelyik másik
társulatban; nyitottság, munkaerkölcs, tehetség
tekintetében egyaránt. Úgy érzem, továbbra is itt a
helyem.

A portrékat Koncz Zsuzsa készítette


