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A gondolkodtató
színházért

Beszélgetés Léner Péterrel

Egy előadás zárt egység. Változtatni, ja-
vítani rajta menetközben szinte lehetet-
len. Ahogy létrejött, végső formát öltött,
úgy áll helyt önmagáért. S közben ki van
téve, válaszadásra képtelenül (valamennyi
műalkotáshoz hasonlóan) a különböző
magyarázatoknak. Felvetődött a gondolat:
noha az értékelést kritikusoknak kell
végezniük, az alkotók szándéka, az eredeti
elképzelés is kapjon hangot, ily módon
szembesíteni lehet az eltérő véleményeket
is. Léner Péterrel a szegedi Kisszín-ház új
bemutatójáról beszélgettünk: Shakespeare
Julius Caesarja került színre. A kritika
fenntartással vagy értetlenséggel fogadta a
produkciót, elismerve és hangsúlyozva bár
annak sajátos, egyedi felfogását. Úgy
véljük, Léner Péter értelmezése mögött
olyan határozott rendezői elvek állnak,
melyek a konkrét alkalomtól
elvonatkoztatva is figyelmet érdemelnek.

*

- Szeged színházi életéről a SZÍNHÁZ

1976/9. számában Giricz Mátyás igazgató
nyilatkozott. Többek között az új Kisszín-ház
létrejöttének okairól is. Noha most beszél-
getésünk középpontjában a Julius Caesar áll,
először mégis a Kisszínház jelentékeny szere-
péről, kitűzött irányvonaláról kell szót ejte-
nünk, hogy szerkezetében el tudjuk helyezni e
legutóbbi bemutatót.

- A vidéki színházak nagy szervezési
problémája a műfaji összezsúfoltság. Az,
hogy Szeged város lehetővé tette a zenés
és a drámai produkciók külön költözését,
nagyon jelentős fordulat a vidéki
színházkultúrában; jóllehet, nem kapott
olyan országos visszhangot ez az ese-
mény, mint amilyet megérdemelt volna. A
műfajok azonban nem lehetnek az épületek
méreteinek függvényei. A Nagyszínház
nyilvánvalóan nem alkalmas intimebb
légkörű darabok bemutatására, míg a
Kisszínház ezeknek is helyet tud adni. A
meglevő környezet figyelembevételével
formálni egy művet: ez egyébként is
egyike a fontos rendezői feladatoknak.

- A z új környezet magában hordja az új
kapcsolatok, az új összhang létrehozásának le--

hetőségét is a színház alkotó közösségén belül.
A Kisszínház önálló arculatának kialakításá-
ba hogyan illeszkednek személyes törekvései?

- A Kisszínház legfontosabb bemu-
tatóin a társadalom lényeges kérdéseiről
gondolkodó műveket szeretnénk
színpadra állítani, elkötelezett, politikus
módon. Olyanokat, amelyek az emberi-
ség, a mi életünk gondjairól vallanak.
Esztétikai elvünk: minél távolabb a na-
turalizmustól. Eredeti, de nem eredeti-
eskedő, elvontságában is közérthető,
éles, erős kifejezőeszközöket keresünk
mondanivalónkhoz. Úgy gondolom,
hogy a rendező művészete szuverén mű-
vészet, amelynek, paradox módon, a szí-
nészek és a tervezők művészetén keresz-
tül kell létrejönnie. A színházban igen
nagy jelentősége van az egyéniségnek;
nem absztrakt elvek élnek egymás mel-
lett, hanem emberek, ízléssel, vonzódá-
sokkal, kötődésekkel. Ezért nehéz ad-
minisztratív eszközökkel összehozni ren-
dezőket és igazgatókat. Mi Giricz Má

tyással régóta figyeljük egymást, már a
Tháliából meghívott vendégrendezőnek
Debrecenbe. A 60-as években ő a deb-
receni, én a Thália Stúdióban valami ha-
sonlót, egymásra rímelőt csináltunk.
Távolról is rokonszenveztünk egymás
próbálkozásaival. Fontos, hogy érdekel-
jen bennünket, mit mond, mit csinál a
másik: közelléte ne irritáljon, hanem
inspiráljon. Ami két rendező munkájában
polemikus, az a színház egészében
természetes és egészséges. A kaposvári
színház jó légkörének okát például abban
látom, hogy négy-öt rendező olyan
közössége jött létre, melyben egy adott
célhoz a különböző karakterek a kizáró-
lagosság erőszaka nélkül közelednek.
Ami konkrétan az én egy évvel ezelőtti
idekerülésemet illeti, két dolgot akartam
elkerülni: a „vidékre fölszerződtem" és a
„vidékre leszerződtem" szélsőségét.
Azaz, hogy „én most megmutatom",
illetve, hogy megsértődjem, mert tizenöt
év pesti rendezőség után „letettek

Shakespeare: Julius Caesar (szegedi Kisszínház) . Szendrő Iván (Marcus Antonius)
és Rácz T ibor (Octavius Caesar)



hogy elfelejtsem: egy rendezőnek meg kell
vívnia a saját csatáját Shakespeare-rel. Ez
nem provinciális protokoll: ő az, aki egy
személyben a legtöbbet tudott a színházról
és az emberről.

- Kétségkívül átfogó, alapos, ugyanakkor
szokatlan elképzelése alakult ki erről a tra-
gédiáról. Úgy tűnik, a mindenkori összeesküvés
természetrajzát bontakoztatja ki a darabból.
Zsarnok-e valóban Caesar, s elég érettek-e a
köztársaságpártiak? Reálpolitikus-e Cassius, s
doktriner becsületességű-e a sztoikus Brutus ? A
színpadon ez alkalommal nem ilyen kérdések
merülnek fel. Egyfajta értékrelativizmus a
szervező elem, amely abból adódik, hogy a
nemes szándékok szembekerülve kioltják
egymást. A merénylet s az azt követő háborús
áldozatok már nem eszközök, hanem céllá tolják
fel magukat. Mintha a Troilus és Cressida
állandósult, kifordult logikájú háborús
léthelyzetét idézné fel ez a színpadi világ. De
valóban ez lappangott-e az értelmezés mélyén?

„Közéletiesedett" az életünk. Ma már
nem néhány kiváltságost foglalkoztat a
hatalom gyakorlásának felelőssége, a
vezetésben megnyilvánuló egyéni akarat és
demokratizmus kérdése, a történelmi szintű
helyzetfelismerés és önismeret. Átéltünk
világháborút, ellenforradalmat,
konszolidációt, de nem 1945 vagy 1956
képére akartam formálni a

Ifj. Újlaky László (Brutus). Nagy Zoltán (Casca) és Kátay Endre (Decius Brutus) Caesar
meggyilkolása után (Iklády László felvételei)

tragédiát. Mivel a jó műben korokon
túlnövő típusok vannak, ezért olyan fajta
asszociációink támadhattak, amelyek
forrása személyes élményeinkben van.
Sztanyiszlavszkij mondta, hogy egy
előadásnak mindig meg kell fogalmaznunk
a végső célját. Szándékunk a gon-
dolkodásra biztatás volt, és ezzel a magyar
közgondolkodás egyik sajátos vonására is
célzok. Nevezetesen arra, hogy nálunk a
dolgok érzelmi, hangulati meg-ragadása a
megszokott. Holott inkább „érteni" kéne a
magunk s a világ történetét, s tanulni
belőle. Shakespeare dialektikusan ábrázol:
az értékek relativitása valóban benne van a
műben. Van egy tény: i. e. 44-ben Julius
Caesart meggyilkolták. Ki kell nyomozni,
szimpátiák és antipátiák nélkül, mi is
történt. Hibás lenne így beállítani: a jó
Caesar és a rossz összeesküvők, vagy a
zsarnok Caesar és a jó összeesküvők
csapnak össze. Kétségtelen, hogy Caesar
több volt azoknál, akik megölték. Ez nem a
darabból derül ki, hanem a történelemből.
A tragédia egyik paradox vonása, hogy
Caesart csak három jelenetben s már csak a
„hatalomba befalazottan" látjuk. Caesart
jól eljátszani ezzel a szöveggel, ezekben a
jelenetekben majdhogynem lehetetlen. Ha
a színész saját zsenialitása átsüt a figurán,
akkor érzékeltetni tudja ezt a nagyságot,
amit mi már az életidegenség patologikus
állapotában látunk viszont. Brutusék
azonban csak ezt a Caesart ismerik fel és
tagadják meg, de az övé helyett más, reális
elveket nem kínálnak. Ha van értékvesztés,
az csakis Caesarra vonatkozhat.

- Ahogy most beszél a darabról, úgy tűnik,
hogy folyamatában, alakulásában, az eredőkre
történő visszautalásokkal jelenik meg a
színpadon mindez. Pedig amit tény-legesen
látunk, az kimerevített, kizárólag az
összeesküvés belső taktikájára szűkített helyzet,
amiből az összetett, árnyalt előzmények
kivonódtak.

- A létrejött eredmény valóban a der-
medt helyzet. Mint Cassius mondja, „tor-
zult állapot", de szükségszerűen kell, hogy
visszamenőleg is igazolja: kivételes
emberek szerencsétlen találkozásáról van
szó, hiszen abszolút értékeik nem olvadnak
harmóniába. Ráadásul bennük a kettősség:
nagy emberi kvalitásaik ellenére
mindőjükben ott vannak a rossz, mérgező
tulajdonságok, ott a fenséges és az alantas
keveréke.

- Mindenkinek fehérre van festve az arca.
E z , úgy érzem, inkább a közös kisszerűség

vidékre". Személyes célom, hogy kiala-
kítsam saját elképzelésem szerint rendezői
arcomat, és az fontos része legyen egy
színház életének. A tavalyi, 1976-77-es
évad, két sikeres produkciója, Maróti
Lajos Egy válás története és A z ember
tragédiája is bizonyította, hogy politikus,
gondolkodtató megközelítéssel ki lehet
bontani a klasszikus és a mai műből
egyaránt a nekünk szóló üzenetet.

- Ehhez a vonulathoz hogyan kapcsolódik

Shakespeare Julius Caesarja ?

- Szegeden komoly hagyománya van
Shakespeare-nek. Nagy egyetemi város-
ban, a „nemzeti" jelzőt címében viselő
színházban a klasszikus értékeknek hang-
súlyos szerepet kell kapniuk. Ezzel sze-
rencsésen találkozik az én érdeklődé-sem,
mely elsősorban a kortárs magyar és a
világirodalom alapművei felé irányul. A
Julius Caesar Shakespeare korai műve,
még nincs a későbbi nagy tragédiák
színvonalán. Bár azok motívumai már
benne rejlenek, csak még kevésbé
kidolgozottan, jobban a történeti forrá-
sokhoz ragaszkodva. Politikai dráma: az
ember közéleti mivoltában mutatkozik
meg benne. A Nemzetiben Marton Endre
mellett játékmestere voltam a Julius
Caesarnak, 1963-ban pedig meg-
rendeztem A makrancos hölgyet. Nem tudott
úgy alakulni körülöttem a világ,



irányába visz el. Ez pedig, előző mondatainak
tanúsága szerint, nem állt szándékában.
 Az ötlet életképességét igazolja, ha

többféle értelmezésbe is beleillik. Nekem
már a tervezés időszakában így jelentele
meg a figurák, Greco, Bosch furcsa,
színes arcai jutottak eszembe. Célom
ezzel nem az uniformizálás volt, hanem
az, hogy a néző ne kerüljön egy szép arc
hatása alá, csak a hős mondatai, cseleke-
detei hassanak.

 A szöveg húzása, tömörítése ebbe az
irányba mutat. Mintha minden az akcióra
vonatkoztatva kapná meg a fontosságát. A
bonyolult érzelmi kötődések szerkezete nem
rajzolódik ki, ugyanígy hiányzik a hangulati
alapozást jelentő Marullus-Flavius-jelenet,
hiányoznak a filozofikus s a költői betétek,.
 A szöveg kurtításakor az vezetett,

hogy a világtörténelmi krízispillanat öt
nézőpontbál villanjon fel: Caesaréból,
Brutuséból, Cassiuséból, Antoniuséból,
Octavianus Caesaréból. Az ő sorsukra és
jellemükre koncentráltam. Ami nem ezt
erősítette, ami anekdotikus, ma már
elhanyagolható tényekről szól vagy nyel-
vileg romlékonyabb, azt kihagytam.

 A z t az érzést, hogy nincs kiemelkedő hős,
és bábok mozognak bábok kezében, az is
erősítette bennem, hogy a nép kommentárjait
csak monoton zajként lehet hallani.
Shakespeare-nél a tömegnek is van arculata,
véleménye, még ha állandóan ingadozik. is. Miért
nem engedte őket ebben a manipulálható mi-
voltukban megjelenni ? A nagy egyéniség
hatóerejére ez jó példa lett volna. Igaz viszont,
hogy a Brutus, majd Antonius beszéde utáni
helyzetet kitűnően jellemezte a poéta, Cinna
lemészárolásának villanásnyi jelenete.

Szerintem Shakespeare a tömeget itt
csak periferiálisan kezelte. A nagyok
érdekelték igazán.

- A szegedi előadás egyik különlegessége,
hogy az Áprily féle, fordításban játsszák a
darabot, melyet megelőzően csak az 1943-as
nemzeti színházbeli színrevitelnél használtak.
Könnyebben boldogul-e ezzel színész és
közönség, mint a közismert Vörösmarty-
fordítással ?

Kiválónak tartom Áprily Lajos for-
dítását. Pontos, póztalan, szuggesztív.
Meg tudott tisztítani egy nagy költőt saját
korának azoktól az elemeitől, melyek ma
már dagályosnak hatnak, nehezen
érthetőek. A legjobb Shakespeare-
fordításaink egyikének érzem.

 Visszaélnek azonban a szereplők Ápri-
lyval, ha fordítását könnyítésnek fogják fel. Ha
az alá- és mellérendelő tagmondatok
folyondárjaitól, az archaikusabb kifejezések-

Kátay Endre (Decius Brutus), Nagy Zoltán (Casca), ifj. Újlaky László (Brutus),
Verebes István (Cassius) és Gyürki István (Metellus Cimber) a szegedi Julius Caesarban
(Hernádi Oszkár felvétele )

tő! meg is tisztítódott a szöveg, hígabb nem lett. A
pontos kötéseket, tiszta artikulációt ugyanúgy
igényli. A színházi beszédkultúra általános
hibáitól sajnos ez a produkció sem mentes. A két
fordítás összevetése a Shakespeare-filológia
feladata. Nézőként azonban hiányérzetünk támad
a szállóigeként ismert soroknál. Nagy kár például
a „Temetni jöttem Caesart, nem dicsérni" erős
felütéséért, amit a „Caesart temetni, s nem
dicsérni jöttem" nem kárpótolhat.

- Ha itt nem is tartottuk meg az eredetit,
több helyen, átütőbb nyelvi meg-
formáltsága miatt, kölcsönöztünk a Vö-
rösmarty-fordításbál.

- Véleménye szerint a megvalósítás mennyiben
bontakoztatta ki az Ön elképzelését? Voltak-e
nehézségei annak elfogadtatásában ? A díszlet és
a jelmez esetében szemmel látható a közös munka
sikere. A háttérfüggönyök, színükkel,
mozgásukkal, s hogy a ruhák patyolat tógából
vérfoltokon keresztül jutnak el a zöld uniformisig:
kiválóan közvetítik a szorongó állapotot.

- Nagyon harmonikusan dolgoztunk
együtt Jánosa Lajossal és Jánoskúti
Máriával. Ami a színészekkel való
együttműködésemet illeti: a pályám elején
úgy kezdtem el rendezni egy darabot, hogy
megvolt az elképzelésem, s abba akartam
mindenkit „belepasszírozni". Mostanában
inkább „élőben" kezdek el próbálni. A
rendező emberekkel dolgozik, akiknek
megvan a maguk külön sorsa, egyénisége,
megvannak az élményei. Mivel egész
lényüket szeretném „felhasználni", nem
erőszakolhatom bele őket mechanikusan
valami koncepcióba. A rendezőnek
lehetőséget kell adnia arra, hogy a színészek
kibontakoztathassák magukat a közös ügy
érdekében. Az egyéniség

elnyomásával, manipulálásával ezt nem
lehet elérni. A rendezői életút során el
kell jutni ennek a megértéséhez. „Nem
nehéz a színészeket általában szeretni, de
nehéz, ugyanakkor kötelező azokat,
akikkel együtt dolgozunk" - mondta Jean
Vilar. Azáltal, hogy szeretem a
munkatársaimat, máris elfogult vagyok
velük. De nem azért, hogy ők is elége-
dettek legyenek velem viszonzásul. Ter-
mészetes állapot ez, olyan, ami nélkül
nem is lehetne közösen munkálkodni.
Hogy milyen ez az együttműködés a
színész oldaláról nézve, azt persze nem
tudom.

- Azért vetettem fel így a kérdést, mert a

Julius Caesar előadásaim - turhalevő, ez a
dráma tele van nehéz és jelentós szerepekkel -
bizonyos fokú eltávolodás érezhető a rendező
által kitűzött céltól. Megoszlik a szereplő-
gárda: például a Brutust alakító ifj. Újlaky
László és a Cassiust alakító Verebes István
jelez egyfajta játékstílust (éppen az itt kívá-
natosat) a többiek ellenében. Abban a pilla-
natban, ahogy következetlenség tapintható ki a
színészvezetésben, vagy érződik, hogy nem
megküzdött, intellektuálisan nem átszűrt a
színpadi játékban a rendezői elgondolás, az
előadás teret enged olyan kívánságoknak,, me-
lyek, ha önmagát teljes értékűen valósítja meg,
fel sem merülhetnének. Erre mutatnak rá az
eddig megjelent kritikák, akár úgy, hogy
irreálisan széles árkot vonnak helyeselhető
terv és szinészi megvalósítás közé, akár úgy,
hogy értő, józan hangon demonstrálják a kissé
megbomlott egyensúlyt.

- Minden előadás más, mint a róla
alkotott elképzelés. Én, mivel benne
élek, nem tudom ezeket a dolgokat
kívülről megítélni. Minden művet ki
lehet „faggatni", ha jól kérdezünk.


