
MAGYAR JUDIT KATALIN

ÖNMAGAMNAK MEGFELELNI
BESZÉLGETÉS RÁTÓTI ZOLTÁNNAL

 A megjelenése erősen befolyásolja a pályá-
ját. Évekig volt „ügyeletes szépfiú", mire végre
karakterszerepekben is bizonyíthatott, mi több,
kiderült: a groteszk humor iránt is van érzéke.

 A főiskolán még nagyon sok olyasmit ját-
szottam, amit azóta sem: abszurd szerepeket is.
Azután az emberbe vagy belelátnak valamit,
vagy nem: ez nagy lutri. Nem rajtam múlik, hogy
mire kérnek fel; lassan már azért is hálásak lehe-
tünk, ha egyáltalán van mit eljátszanunk.

 Tíz éve végzett a főiskolán, egy Horvai-
Kapás osztályban, Bardóczy Attila, Eszenyi Eni-
kő, Kaszás Attila, Méhes László, Töreky Zsuzsa
társaságában.
 Azt hiszem, ez kivételesen jó közösség

volt. Nagyon egymásra voltunk utalva, hiszen
kemény rostán estünk át: tizenöten kezdtünk, és
csak heten végeztünk (egyikünk azóta elhagyta
a pályát). Akik megmaradtak, alaposan össze-
szoktunk és megismertük egymást. Nekem na-
gyon fontos volt ez az összetartozás.

 Csak volt? Hiszen érezhetően máig odafi-
gyelnek egymásra.
 Örülök, hogy ez külső szemlélőnek is

feltűnik, de ha őszinte akarok lenni, a helyzet
már nem ennyire idilli: annyira szétszóródtunk,
hogy szinte egyetlen találkozási helyünk a
színházi bemutató.

 Nem is járnak össze?
 Sajnos nem. Arra már nincs idő. Pedig na-

gyon érzem a hiányát, mert igazán mi tudjuk
egy-másról, hogy mikor hazudunk vagy mikor
vagyunk őszinték. Ha ez a kapcsolat elsorvad,
akkor olyan kontrollt veszítünk el egymásban,
amelynek hiánya később megbosszulja magát.
Látom, hogy tehetséges embereknél hova vezet
az, ha már senkinek a véleményét nem fogadják
el. Ezeket a kontrollembereket nem lehet nap
mint nap lecserélni, nem hihetünk állandóan új
ismerősöknek.
 Megmondják még egymásnak, hogy „most

nem voltál jó"?
 Már nem...
- Az osztály nagy része együttmaradhatott a

Vígszínházban, a párhuzamos, Marton-Valló
osztályból is odakerült Rudolf Péter és még jó
néhányan. Saját elhatározásából nem tartott ve-
lük?
 Nem hívtak. Fájdalmas minősítés volt,

hogy az általunk annyira szeretett és tisztelt ta-
nárok - és ezt nem idézőjelben mondom, hiszen
Horvai István színháztörténeti „intézmény" azál-
tal, hogy Kapás Dezsővel öt színészgenerációt
fölnevelt, nem is akárkiket; ennek ellenére Hor-
vai hetvenedik születésnapjáról néhány tanítvá-
nyán kívül jóformán nem emlékezett meg senki -
az évfolyam egyik felét méltónak tartják arra,
hogy a Vígbe kerülhessen, a többiek meg kezd-
jenek magukkal, amit tudnak.

- Pedig éppen a Pesti Színházban voltak
gyakornokok.
 Ha bárhol máshol játszottunk volna, felte-

hetőleg nem ilyen feltűnő a minősítés jellege.
Utólag úgy látom, hogy a József Attila Színház
jó iskola volt, máshol valószínűleg nem kaptam
volna az első években ennyi feladatot és
megterhelést.

 Ezek az évek Iglódi István vezetése alatt
a József Attila Színház felívelő szakaszára
estek.

 Így is tisztában voltam vele: ott kétszer
kell megfutni ugyanazt a kört, hogy
észrevegyenek. De nagyszerű partnerekkel
játszhattam: Törő-csik Marival, Garas
Dezsővel, Andorai Péterrel, s ez három-négy
évig inspirált. Aztán, hogy a szín-ház lendülete
megtört, a játékom már csak munkavégzésnek
éreztem.

 Lázadni kezdett a magára kirótt szerepkör
ellen?
 Szerettem volna magam másban is kipró-

bálni. Zavart, hogy olyan egyszerű képletnek
könyveinek el. Lehet, hogy valóban az vagyok,
és csak én ágálok ez ellen, de úgy gondoltam,
legalább adassék meg nekem, hogy kipróbál-
jam, kinek van igaza. Emiatt önmagammal is
állandóan meg kell küzdenem. Feltehetőleg jól
el lehetne éldegélni ebben a skatulyában, és
hazudnék, ha azt állítanám, hogy nem
szeretem csinálni; de nem akarom, hogy csak
erről szóljon a szakmai életem. Ezért aztán
olyan helyet kerestem, ahol más lehetek.

Rátóti Zoltán a Fehér méregben (Budapesti
Kamaraszínház)

- Így került Kaposvárra, ahol szintén...
- ...snájdig grófot játszottam. Miután beug-

rottam a Hegedűs a háztetőn előadásába, meg-
kaptam a Csárdás egyik főszerepét. Azért ez
mégis valami más volt, elszakadhattam megszo-
kott, rögzült patronjaimtól. Új lendületet, komoly
elismerést jelentett, hogy a színház tagjaiból álló
művészeti tanács elfogadta a jelentkezésem.
 Mégsem maradt sokáig.

 Gyakorlatilag fél évig voltam ott. Pesten
felajánlottak egy szerepet, amelyet végül még-
sem akkor játszottam el. Kicsit zűrös év volt... De
vendégként sokat járok vissza. Nagyképűen
hangzik, ám ha lent maradok, akkor a My Fair
Ladyben nem Higgihst, hanem Freddyt osztották
volna rám - ez lett volna a kézenfekvő.

 Nehezen bírta a vidéki színészek össze-
zártságát?

 Cegléden születtem, semmi bajom a vi-
dékkel. Néha fárasztott, hogy mindig ugyanazok
az ingerek érnek, de nem ez a fontos, én dolgozni
akartam. Igazából Kaposváron tanultam meg
próbálni. Azelőtt görcsös voltam, mindig meg
akartam felelni valaminek. Mindenféle mással
foglalkoztam próba közben - elsősorban a ma-
gam hiúságával. Kaposváron jöttem rá, hogy a
próbának nem kell látványosnak lennie. Mindig
szégyenkeztem, ha valami nem jól ment; Ba-
barczy Lászlótól és Bezerédi Zoltántól tanultam
meg, hogy az ember hibázhat is, nem lehet min-
dig tízest lőni. Olyan kapukat, zsilipeket nyitott
meg bennem ez a ,,kirándulás", amelyek azelőtt
zárva voltak. Le tudtam vetkőzni a szégyenérze-
tem, és mertem lazán teljesen oda nem illő dol-
gokat is kipróbálni, mert nem járt érte büntetés.
Euforikus próbák voltak ezek, ha lehet erre ezt a
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kifejezést használni. Ez nem azt jelenti, hogy
azóta egyáltalán ne lennének kétségeim vagy
görcseim, de fontos megnyílás volt.
 Egysíkúnak érzett megítélésében talán az

is közrejátszott, hogy jól énekel és mozog.
 Ez rám ragadt tévképzet, ami még A régi

nyár óta kísért. Sokáig azt hitték rólam, hogy
operett-musical osztályban végeztem, s ennek
mindig van olyan mellékíze, hogy „bonviván, de
azért prózában is elmegy". Az éneklés nekem
örök trauma, a főiskolán az ének tanszék ki is
akart rúgatni, mert nem jártam órákra.
Elvesztegetett időnek éreztem, hiszen prózai
színész akartam lenni - ehhez képest eddigi
munkáim hetven százalékát a zenés darabok
tették ki. A hangom azóta kezd valamelyest
„kikupálódni", azt pedig egy életre
megjegyeztem, hogy nem lehet valamit eleve
elutasítani.

- Azért egy idő után feszegetni kezdte a ka-
lodának érzett szerepek rácsait, és sokunk meg-
lepetésére Fenek Jenő kezdő drámaíró félsze-
gen csetlő-botló figurájával rukkolt elő.
 Nem lehetek eléggé hálás Berényi Gábor-

nak, hogy meghívott a Játékszínbe, és meglátta
bennem azt, amit addig oly kevesen. Nagyon
szerettem a Janikában játszani.
 Ezt a szerepét fordulópontnak érzem.
- A gyökeres fordulatot Dér András rendezé-

se hozta, Fassbinder Fehér méregcímű darabjá-
val, amit az Asbóth utcai kamarateremben ját-
szottunk. Nem arattunk vele kirobbanó sikert, hi-
szen csak tizennégyszer adtuk elő, de itt tökéle-
tesen más lehettem, mint eddig: egy borostás,
részeges, érzéketlen állat.
 Lám, a (színész)élet apró örömei...

Valóban, ez a szerep kuriózumnak számit a
reperto-

Udvaros Dorottyával a Játékszín Janika című
előadásában

árján. Ám a szakma elismerően fogadta A hulla
férjében, a Csodás vagy, Júliában és A bugyo-
góban is. Egyik sem kimondottan drámai vagy
negatív szerep, de már kidolgozott karakterek.
 A bugyogó ugyan vígjáték, de a próbaidő-

szak számomra elég drámai volt.
 ???
 Nehezen hangolódtunk egymásra Jordán

Tamással. Teljesen új volt nekem a munkametó-
dusa, sokáig csikorogtak a fogaskerekek, amíg
egymásra találtunk. Az eredmény: ez lett az
egyik kedvenc szerepem.

- Jordán szigorú volt?
 Nem értettem pontosan, hogy mit akar, ő

meg ezért nehezen tudott velem mit kezdeni. Ne-
ki az előadást kellett létrehoznia, nem foglalkoz-
hatott a próbák ideje alatt csak azén lelkemmel.
 Az előadásban mindebből a fölényes biz-

tonságú paródia látszik, amelyben az öntelt csá-
bító alakjának színét és visszáját is eljátszhatja.
 Igen, csak amíg megtaláltam a figura hite-

lét... Hol volt akkor még a színe meg a visszája!
Túl kellett esnem azon, hogy ez a szóáradat
csupán szövegfelmondás legyen. Olyan zenéje
van a fordításnak, ami utánozhatatlan, nem
helyettesíthető be valami mással az aznapi
állapotom szerint. Itt nem lehet linkeskedni,
máshol sem tartom bocsánatos bűnnek, de ez
nagyon fegyelmezett előadás.
 Ennyire komolyan veszi a - használjunk

nagy szavakat - hivatását?
 Talán túlontúl is. A színpadon kívül már

nem tudok magamnak más helyet elképzelni.
Nézőként is szeretek színházba járni, bár sok-
szor elszomorodom, dühös leszek. Az a jó, ha
irigy vagyok, akkor biztos valami jót láttam; de az
utóbbi időben nem éreztem sokszor így...

 Mi az, ami feldűhíti?
 Sok helyen csak az érdekességre való tö-

rekvést érzékelem a színházakban. A szeretet-
telen megközelítés és az őszintétlenség mindig
elkeserít. Elveszítettük a játékosságot és a jó
kedélyt, ami a színjátszás nyitja lehetne.
Minden-áron látványosnak lenni - rabság. Sok
múlik azon, hogy a színész a színpadon kívül
milyen imidzset tud kialakítani magáról, és ez
megtévesztően hat odalenn a nézőre is. Nem
akarom magam erkölcsi piedesztálra emelni, én
sem vagyok makulátlan - mint ahogy egyikünk
sem az -, én is megszenvedem a magam
őszintétlenségét; hogy jövök hát ahhoz, hogy
bármit is kinyilatkoztassak!

Spindler Bélával és Kristóf Katával a kaposvári
Csárdásban (MTI-fotó, Ilovszky Béla felvételei)
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 És milyen előádásra gondol szívesen?
 Kimondottan irigység fogott el A gondnok

láttán a Pesti Színházban. Kedvenc előadásom
Ascher Három nővére, de hirtelenjében nem is
tudnék többet említeni. Talán még egyet, ré-
gebbről: Nádas Péter Találkozását Ruttkai Évá-
val és Hegedűs D. Gézával. Azóta sem láttam
ilyen megrendítő előadást. Hiányoznak ezek a
csendes kis ékkövek.

 A saját - szakmai - életéből is?
 Igen... De nem szoktam azon nyavalyogni,

hogy elmennek-e mellettem vonatok. Viszonylag
jól foglalkoztatott színész vagyok, sokfelé ját-
szom, a Budapesti Kamaraszínház tagjaként is
biztosított számomra a vendégeskedés szabad-
sága. Természetes, hogy vannak megvalósulat-
lan szerepálmaim, de kinek nincsenek? Mindig
van olyan lehetőség, ami „feldob", mint amilyen a
Fehér méreg volt vagy az a Musil-darab, amely-
ből sajnos nem lett előadás, de az a két hét is
nagy élmény volt, amíg próbáltuk. Most pedig a
kiscelli Romtemplomban mutattuk be a Koldus-
operát, amelyben Bicska Maxit játszom. Ilyenkor
fontosnak érzem, hogy társulathoz tartozom.
 Azért a kiéletlen szerepvágyak is közre ját-

szanak abban, hogy egyik leggyakrabban hall-
ható szinkronhangunk lett?
 Változatosságot jelentett és sokszor kihú-

zott a bajból, amikor magam alatt voltam, kevés
munkám volt. Az első szinkronszerepemre még
próbafelvétel alapján választottak ki, azóta ez is
iparrá vált, nagyon nagy a felvevőpiac. Volt né-
hány filmem, amit komolyan átéltem, el is játszot-
tam a figurát, mint egyik kedvencemben, a Taxi-
sofőrben. Érdekes dolog volt, hogy sok sztárnak
a magyar hangja lehettem, de csináltam olyas-
miket is, amelyekhez ma már nem adnám a ne-
vem. Voltak olyan évek, amikor minden áldott
nap a szinkronstúdióban dolgoztam, eléggé el-
apróztam magam. A „szépfiú" mellett ez a másik
címke, sokan úgy ismernek, hogy ez az a renge-
teget szinkronizáló színész. Jó időnek el kellett
telnie, mire nemet is mertem mondani.
 És a reklám? Ez is az említett imidzs

része! Az arca ezáltal lett ismert, és nem a
Rilke-levelekből vagy a Hamvas-műsorból.
 Ezzel számolnom kellett. Most moralizál-

hatnék azon, hogy ez csak nálunk olyan blama;
Nyugaton a legnagyobb sztárokat próbálják
megnyerni a cégek, hogy termékeiket népszerű-
sítsék. Nem teszem, mert nem tartom magam
sztárnak, és nekem is okozott néhány álmatlan
éjszakát, hogy elvállalhatom-e. Végül azért dön-
töttem így, mert ha ezt nem tudom „kifürödni", el-
lensúlyozni, akkor semmit nem ér a színpadi
munkám. Elsősorban önmagamnak akarok
megfelelni. Csak akkor fogadnak el mások is, ha
magammal pontosan tisztában vagyok.


