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KAROSSZÉK A MAGASBAN
BESZÉLGETÉS LÉNER PÉTERREL

Talán tíz esztendeje is megvan annak, hogy egy
beszélgetésünk során Léner Péter ezt mondta:
„tulajdonképpen azt szeretném, ha írnának
rólam, ha megtudnám, milyen is az a kép, amely
kialakult személyemről. Nem csak egy adott
időszakban, egy rendezés, egy bemutató
kapcsán, az általános képet lenne jó
megismerni." Akkor valami olyasmit feleltem,
biztosan sor kerül erre is. S igazából az azóta
megjelent írásokat lapozgatva úgy látom, még
mindig nem teljesült ez az óhaja. Pedig mosta-
nában már röviden meg lehetne fogalmazni a
képet: Léner Péter, az igazgató. Nem a szónak a
kinevezésszerű értelmében, hiszen Léner igaz-
gató volt Nyíregyházán, s direktorként tevékeny-
kedik nyolcadik esztendeje a József Attila Szin-
házban. Hanem abban az értelemben, hogy vala-
ki szenvedélyesen szereti azt, amit csinál, ra-
gaszkodik ahhoz, amiről úgy gondolja, neki való.
 Ez valóban így van. Szeretek színigazgató

lenni. Es biztos vagyok benne, hogy az igazgató-
sághoz bátorság kell. Merni kell csinálni. Meg-
csinálni azt, amit az ember elgondolt, amit akar.
Esetleg sokak ellenében, nagyon következete-
sen. Van erről egy szomorú történetem. Sokszor
elmondtam már, hogy én Marton Endre tanítvá-
nyának éreztem magam, és tudtam: Marton arra
szemeit ki, hogy ha letelik a kétéves kötelező
vidéki gyakorlat, odavigyen a Nemzetibe. Életem
nagy csalódása volt, hogy nagyon sokáig úgy
éreztem, nekem nemzeti színházi rendezőnek
kellett volna lennem. Minden erre mutatott, erre
készültem főiskolásként, meg még utána is két
éven át Miskolcon.
 Azután, ha a színházi pálya

időszámításában csak pillanatokra is, de egy
évadra eljött ennek is az ideje...
 Valóban, egyetlen szezonra, de azután jött

az igazgatóváltás, és én sem maradhattam to-
vább; Both Béla úgy gondolta, nincs helyem a

Nemzetiben. De nem is erről
akarok beszélni. Esztendők
teltek el, Marton Endre a Nem-
zeti igazgatója lett, én közben
megjártam a Tháliát, de a lel-
kem még mindig odahúzott
volna. Soha többé nem kerül-
tem vissza. Azután az ő igaz-
gatósága is véget ért. Talál-
koztunk a New York kávéház-
ban. Egy megtört, sápadt-
szürke ember érkezett. Es ak-
kor hirtelen megértettem vala-
mit, azt, hogy mi is az igazi baj:
ha megtette volna mindazt,
amiről tudta, hogy meg kellene
tennie a Nemzeti Színházban,
akkor sem maradt volna
igazgató, most így sem az...

Én nem
akarom, hogyha majd nem

leszek a József Attila Színház igazgatója, bárki
is szánakozva azt mondja, hogy te lehettél volna
a legjobb, ha... Nem, én a magam belátása
szerint döntök, és van bennem elszántság és
kitartás. Hogy majd úgy lehessen találkozni ve-
lem is, mint Nádasdy Kálmánnal, akiből nyuga-
lom, belső béke sugárzott: ő megtett mindent...
Most már kizárólag magamnak akarok megfelel-
ni. Ha észreveszik az igyekezetet jó, de ha nem,
akkor is tudom, mit miért csinálok.

- Akkor most mégiscsak megkérdezem: ho-
gyan működik, milyen is ez az igazgatóság?

- Él bennem egy különös kép magamról: úgy
gondolom, hogy van valahol a magasban egy
nagy karosszék, és én abban ülök és dolgozom.
S miközben a nap huszonnégy órájában a szín-
házzal, a színházért élek, valóban nincs egyetlen
pillanatom sem, amely ne a színházzal lenne
átitatva, ne kötődne a színházhoz. Azt
hiszem, napi két óra elegendő az igazgatói

feladatok ellátására, és ebből a valóságos,
a szó klasszikus értelmében vett munka
legföljebb húsz-huszonöt perc. Hogy mit
értek ezen? A színházi ember sohasem
szakad el a színházától. Akkor sem, ha
sétál, vagy nyaral, utazik. Akkor sem, ha
hazamegy, és úgymond, hallani sem akar
színházról. Azt nem lehet. Bár-mit látok,
bármit hallok, bárhogyan felelek egy
kérdésre, abban benne van a színház.
Minden percben, minden mozzanatban.
Figyelem a társulat tagjait, a közeget,
amelyben élünk, s állandóan keresem a
színház és a környezet kapcsolatát.
Tudnom kell, ki mit csinál, mire, miként
reagál, s annak milyen hatása van a
művészi munkára. De el kell tudni vá-
lasztani a lényegest a lényegtelentől. Azt
hiszem, azért tudok igazgató lenni, mert
tudom, mi fontos és mi nem. S akkor a

tényleges „igazgatói munkára" valóban elég az a
húsz-huszonöt perc, ami alatt arról döntök, amit
csak az igazgató határozhat el.

- Például?
 Egy nagyon egyszerű, hétköznapi s látszó-

lag nem is nagyszabású dolog: elromlott a forgó,
a Vircsaft előadása pedig anélkül nem működik.
A döntés, amelyet csak az igazgató hozhat: arra
az időre le kell venni a darabot a műsorról, s majd
ha elkészül a berendezés, lehet újra játszani.
 A színház műkődtetésének kérdése nem

olyanfajta probléma, amelyet par excellence mű-
vészeti igazgatói gondként szoktunk számon tar-
tani.
 Látszólag. De higgye el, mégiscsak az. So-

hasem az az igazi kérdés, hogy melyik legyen az
az öt darab, amelyet a következő évadban játszani
fogunk. Persze hogy ez is nagyon fontos, de ha
most leülünk, törjük egy kicsit a fejünket,
kapásból fölsorolhatjuk bármelyik színház lehet-
séges műsortervét. A feladat nem ez, hanem az,
hogy az ember megtalálja a legihletettebb pilla-
natot, amikor megérzi, hogy éppen azokkal a
színészekkel éppen akkor mit kell eljátszani. És
ez bizonyos szempontból mára működés kérdése.
 Mit várt, mire számított, amikor átvette a

József Attila Színházat?
 Kétféle válasz van, s mind a kettő szakmai

megközelítésű. Az egyik a működés oldaláról
szemléli a kérdést. Valamikor a budapesti szín-
házak üzemeltetése szervezett volt. Igy emlékez-
tem a tháliabeli tíz évre. Azután dolgoztam Sze-
geden, Debrecenben, végül igazgatóként Nyír-
egyházán, s amikor tizenkét esztendő után
visszatértem, azt láttam, hogy itt semmi sem
működik. Egy dezorganizált, demoralizált, háttér
nélküli színházi közegbe érkeztem, amely nem-
hogy biztonságot nem adott, de úgy éreztem,
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veszélyben van minden. Fölfoghatatlan volt. Kü-
lönös, de az ember csak azt veszi észre, ami nem
működik. Amíg rendben mennek a dolgok, az
egészet természetesnek véli. A József Attilában
is időbe telt, mire megszerveztem a működést,
pedig utálok mindenbe beleszólni.
 És a másik megközelítés?
- Az mára József Attila Színház hagyománya-

ival függ össze. Nyíregyházán sok minden együtt
volt. Nagyon szerencsés csillagzat alatt született
az a társulat, amelyből akkor és ott létre tudtuk
hozni azt a színházat. Azután három budapesti
színház is megkeresett. Es én kiválasztottam azt,
amelyikről úgy gondoltam, meg tudok felelni neki,
hogy akár hosszabb ideig is meg tudom tartani.
Amikor úgy döntöttem, hogy a József Attila
Színház igazgatói posztját pályázom meg, azt is
tudtam, hogy az értelmiség egyik fele elfordul
majd tőlem. Biztos voltam benne, hogy a szakmai
közvéleménynek is lesz egy olyan része, amelyik
nem nézi majd jó szemmel a választásomat,
érthetetlennek tartja, hogy nyíregyházi
munkásságom után olyanfajta színházat vállalok
el, minta József Attila...

 Milyenfajta?
- A József Attila helyzeténél és helyénél, kö-

zönségénél fogva hasonlóan „mindenes", akár
egy fővároson kívüli színház...
 De hovatovább a legtöbb budapesti nagy-

színház úgy viselkedik, mintha valamiféle
„mindenes" színház volna, amelyiknek ki kell
elégítenie a szórakoztató, a zenés és persze
mellesleg a prózai igényeket is. Ebben ma már
nincs sok különbség a József Attila és
történetesen vala-melyik körúti színház között.
 Nem csak erről volt szó: tudomásul kellett

vennem, hogy ennek a színháznak múltja van,

jelene, és persze kell hogy legyen
jövője is. A múltját éppúgy nem
lehet és nem is kell meg nem
történtté tenni, amiként az is tény,
hogy abban a pillanatban is,
amikor átvettem, működött a
maga módján, s a jövőjét is csak
mindennek figyelembe-vételével
lehet tervezni. Soha nem voltam
és nem vagyok ma sem híve
annak, hogy a közönséget „le kell
cserélni". A József Attila
Színháznak is meg kellett tartania
a maga. közönségét, ki kellett és
ki kell elégítenie a meglévő és a
potenciális igényeket, és közben
persze gesz-tusokat lehetett és
lehet tenni új rétegek felé is.
Tehát amikor azt mondom:
tudtam, hogy lesz-
nek olyanok, akik fintorogva
fogadják döntésemet, netán teljesen elfordulnak
tőlem, egész egy-szerűen arra gondoltam, hogy
ezt is tudomásul kell vennem, s meg kell
próbálnom következetesen végigvinni, amit
elképzeltem. Volt már ilyen a színháztörténetben.
Emlékezzünk csak rá, mekkora visszhangja volt
Kolozsvárott Ditrói Mór Nemzeti Színházának.
Azután mégis oda-hagyta, és Budapestre, a
Vígszínházba szerződött. A sajtó elfordult tőle,
mondván, hogy aki Shakespeare-ciklusokkal tette
ismertté a nevét és a művészetét, most miért
játszik francia bulvárdarabokat. Hogy miért? Mert
tudta, hogy hová került.

 Es amikor Léner Péter először belépett a
József Attila Színházba, tudta, hogy hová került?

 Akkor azt hittem, hogy tudom, de azután
nagyon gyorsan rá kellett jön-

nöm, hogy ez nem így van. Mindjárt az első
találkozáskor. Nyíregyházán mindig nagyon

fölkészülten mentem az évad-
nyitó és -záró társulati ülések-re.
Jó ideig foglalkoztam azzal, amit
ott aztán elmondtam az elmúlt
évadról, az új évadról, az
értékekről és a hibákról, az egész
intézmény társadalmi
beágyazottságáról. Szinte
esszéisztikus dolgozatokat írtam,
nagyon pontosan, nagyon
részletesen, és úgy gondolom,
kellő mélységben. A társulati
ülésen pedig elővettem a papírt,
és fölolvastam a mondandómat.
Nyíregyházán mindig nagy
figyelemmel és érdeklődéssel
hallgattak. Az ilyesmit érzi az
ember. Igy indultam a József
Attila Színház első évad-

nyitó társulati ülésére is. Elővettem a papírt,
elkezdtem olvasni, és akkor éreztem, mosolyog-
nak, összesúgnak, hogy mit képzelek, mit aka-
rok, mi ez a „vidéki" módszer, nem iskolásdi
ez..., szóval nem volt sikerem.
 De a színész itt is színész, érzékeny,

irányít-ható, sőt sokszor irányításra váró ember.
 A színház működésében mindenkinek vállalt

feladata van. Jean Vilar azt mondta, csak akkor
tudja rendezni a színészeit, ha szeretni tudja őket.
Azután hozzátette: könnyű a színészeket általá-
ban szeretni, és nehéz, de kikerülhetetlen azokat,
akikkel éppen együtt dolgozik. Úgy gondolom,
valahogy így vagyunk ezzel mindannyian, de
azért ezt a színházi eszményt érdemes követni.
 Visszatérve arra, amit az előbb mondott: a

társulat megmosolyogta, erre maga nyilván zse-
be legmélyébe dugta az elemzést, de a progra-
mot mégiscsak él kellett mondani, meg kellett
csinálni. Ha úgy tetszik, mégiscsak rá kellett
kényszerítenie akaratát a színházra, a színészek-
re és a közönségre is.
 Hát persze, de rá kellett jönnöm, hol

vagyok, meg kellett értenem, mi az, amit
megcsinálhatok, és mi az, amit nem. Könnyű úgy
színházat vezet-ni, ha az ember belenő valamibe,
ha ott nevelkedik, ha köze van ahhoz, ami az ő
érkezése előtt történt. Ha történetesen a
Tháliába kerülök, annak belülről ismertem volna
a hagyományait, tudtam volna, miként kezdődött
az élete, hogyan alakult a sorsa. Az egy
folyamat lett volna, az együttélés valamilyen
formája. A József Attilához annyi közöm volt hogy
valamikor egyszer Fodor Imre hívott rendezőnek.
Most már tudom, lehet kívülről „érteni" egy
színházat, lehet azt hinni, hogy az ember érti, de
belülről egészen másként fest a dolog. Ahhoz,
hogy az ember azonosulni tudjon valamivel,
hogy igazán értelme legyen annak, amit csinál,
mélységében kell ismernie. Ez pedig csak együtt
élve lehetséges. A színház
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titokzatos, rejtélyes valami, nem mutatja meg,
nem adja ki könnyen magát. Titkai nem fejthetők
meg első pillantásra. Eltartott egy ideig, amíg
tényleg rájöttem, hogy hol vagyok, és megértet-
tem, hogy itt mindent elölről kell kezdeni. Csak
egy példa: ott volta Mesék az írógépről előadása.
Biztos voltam benne, hogy meghódítja a közön-
séget, hogy átütő siker lesz. Tévedtem. A régi
nézőknek nem tetszett, nem értették különös
humorát, groteszk fintorát, nem érintette meg
őket a lírája, az újakat pedig még nem találta meg.
Úgy a harmadik évad táján, az Olympia, az Illat-
szertár bemutatásának idején kezdtem érezni,
hogy kialakult valami, hogy akik elpártoltak, most
már visszatértek, újak is jöttek, s megvan-nak
azok is, akik hűségesek maradtak, akik biza-
lommal voltak a József Attila Színház iránt.

 Úgy érzi tehát, minden rendben van a
József Attila Színház körül?

 Úgy gondolom, hogy mi a magunk és a
nézők várakozásai szerint éljük a József Attilában
színházi életünket. Ez az intézmény elképzelése-
im szerint polgári népszínháznak vallja magát,
amely elsősorban szórakoztatni akar. Nem a mi
feladatunk, hogy világmegváltó gondolatokat
adjunk a közönség tudtára, hogy sorskérdések-
kel foglalkozzunk, habár sokan azt mondják, ez
teremti meg a színház presztízsét. Én viszont azt
hiszem, ha jó színvonalon szórakoztatunk, az
legalább akkora tekintélyt ad. A mi közönségünk
nem akarja, hogy szellemileg túlterheljük, jobban
érdeklik az egyszerű emberi gondok, mint ahogy
fogékonyabb a család, a magánélet, az érzelmek
kérdései iránt is

 Igy látja Léner Péter, az igazgató, de vajon
mit szól ehhez Léner Péter, a rendező, aki mint
mondja, annak idején a nemzeti drámában, a
nemzeti szinjátszásban látta a maga útját, s aki
utóbb a Thália Színházban éppen a stúdió-elő-
adásokkal tette ismertté a nevét?

 Különös erről beszélni. Az indulásom sze-
rencsésnek ígérkezett. Hittem benne, hogy Mar-
ton Endre mellett élem le színházi életem jó
részét, s nagyon könnyen megtaláltam azt a han-
got, amelyet ő képviselt, és amelyet mellette én
is képviselhettem volna. Azután amikor másként
alakult, még mindig jó helyzetben érezhettem
magam, hiszen Kazimir „beterelt" ugyan egy
mozgáskörbe, de az a magyar színház szempont-
jából nagyon fontos és izgalmas dolog volt. Ott a
stúdiószínházban megrendezhettem a Godot-t, a

Ki lesz a bálanyá?-t, meg más, akkor „stúdióba
szorított" magyar darabokat, amelyek mind a
korabeli valóságról beszéltek. Amikor elkezdtem
rendezni, meg akartam mutatni magam. Meg
akartam magam csinálni. Es azt hiszem, ez így
természetes. Nincs ebben semmi rendkívüli. Ak-
kor fontos volt, hogy én mit rendezek, hogy rólam
mit írnak. Most a színház egésze izgat; az a
fontos, hogyan alakul a műsor, milyenek lesz-

nek a színház előadásai, hogyan dolgozik a többi
rendező, miként élnek a házban a színészek. Ma
az a célom, hogy akár egy monitoron, de láthas-
sam a nézőteret, tudjam, érzékeljem, hogy mit
szól a közönség ahhoz, amit a színházban lát,
hogyan érzi magát előadás közben, mit gondol
utána. Soha nem hittem ennyire, hogy igazából a
nézőkkel van kapcsolatom, hogy számomra az a
lényeges, hogy ők jól érezzék magukat. Nekem
tudnom kell - ma már ebben biztos vagyok -,
hogy miért jön be a közönség, mit akar a szín-
házban, mi érdekli, mivel lehet kedvében járni. A
belső figyelmem a nézőé.
 Azt mondja, soha nem hitte, hogy ez igy lesz.

Másként képzelte el a pályáját?
 Persze hogy másként gondoltam el. Amikor

annak idején a Godot előadásán Darvas József
elaludt az első sorban, és én ezt jól láttam, de
észrevették a színészek is, nem volt kétséges,
hogy demonstratívan szunyókál. Az Írószövetség
elnöke aludt Beckett abszurdján. Akkor ez nekem
szólt meg a színháznak, amely groteszk játékra
vetemedik. Hazudnék, ha azt mondanám, hogy ez
nem izgatott. Ma már nem érdekelne. Ma tényleg a
közönség foglalkoztat. A szobám falán, az
íróasztalom fölött Hevesi portréját őrzöm, és
Szigligetit rendezek, mert hiszek benne, hogy ők
tudták, milyen az igazi színház, mit kell játszani.
S persze azt is tudták, kinek kell játszani. A
magyar színháznak van közönsége, és ha nem
akarják pökhendi módon állandóan nevelni, akkor
megtölti a nézőtereket. De tudomásul kell venni,
hogy az embereket nagyon megterheli az a világ,
amelyben élnek, amely körülveszi őket. Nem
biztos, hogy a színházban is a konfliktusokat
akarják látni. Lehet, hogy valóban kikapcso-
lódásra vágynak. Akkor pedig ezzel kell a kedvü-
ket keresni. Azt hiszem, nem vagyunk abban a

helyzetben, hogy megengedhessük magunknak,
hogy ne az legyen a legfontosabb, amit a néző
szívesen fogad. De hozzáteszem, természetesen
feladatunk, hogy tehetségünk szerint a legmaga-
sabb színvonalon elégítsük ki a nézők igényeit.

- Csak a saját színházának közönsége érdekli,
vagy a többieké is? Egyáltalán tudja, mi történik
a többi színházban? Néz másutt előadásokat?

 Alig. Illetve Kerényi Imrének támadt egy
remek ötlete: időnként elindulunk, és színházról
színházra járva, mindenütt eltöltünk húsz-hu-
szonöt percet; egy este így több előadásba is
belenézünk...

- Tehát beleszagolnak egy-egy produkcióba,
kipipálják a többiek teljesítményét. Es úgy gon-
dolja, hogy ez elég?

 Nem. Az egész előadás megítéléséhez
tényleg kevés. De azt látom, hogy mi folyik a
színpadon, látom a nézőket, az arcokat, a
tekinteteket, látom, kik járnak ide vagy
oda...Tudja, az ember változik. Tizenkét éves
koromtól, amióta először betettem a lábam egy
előadásra, minden a szín-házhoz köt. Ugyanúgy
rabul ejt, mint kamasz-koromban. De átalakulnak
a dolgok... Nagyon szervezetten élek, legalább
tizenöt-húsz estémet a József Attilában töltöm,
mert kötelességem, hogy figyeljek arra, ott mi
történik, rendben mennek-e a dolgok. A többi
estére pedig szükségem van otthon, hogy
végiggondoljam mindazt, ami körülöttem van,
hogy földolgozzam magamban a változó világot,
visszajelzéseket kapjak, hogy megtaláljam-
fölfedezzem azokat a lehetséges új motívumokat,
amelyek még előbbre vihetnek.

A portrékat Koncz Zsuzsa készítette


