
négyszemközt

Dajka Margit viszont 1963 tavaszán
megismerkedett Latinovits Zoltánnal, s
csodálatos barátság szövődött kettejük
között. 1984-ben egy baráti beszélgetés
közben készült hangfelvétel így örökítette
meg a Latinovits Zoltánról mesélő Dajka
Margit emlékeit.

„Nekem rettentő sok nagy művészél-
ményem volt, és rettenetesen gyönyörű
nagy szerelmeim voltak - így ilyen szí-
nészek: például Sugár Károly, Csortos
Gyula, Somlai Artúr, Törzs Jenő... és nem
is tudom fölsorolni, hogy milyen sok volt,
és ezt valahogy, ezt úgy egyből éreztem a
Zoliból, nemhogy utánozta volna, hanem
az a töméntelen színes tündéri szép
tehetség, ami a Zoliban hát így
kisugárzott, az mind benne van, mind
összpontosít az összes kedvenceimmel.. .

És rettenetesen szerettem, de egy kicsit
féltem tőle mint ember. Én is valamit
elhittem, huszonöt-harminc százalékot
abból a százból.. .

Egyszer összetalálkoztunk a Thália
Színházban, ahol hát rettentő nagy él-
mény volt, és gyönyörű volt vele dol-
gozni. Gyönyörűen dolgoztunk, és egy-
szer... egyszer bejött hozzám, és azt
mondta, hogy ő most a kórházból jött,
mert . . . mert az Éva beteg, és akkor...
akkor úgy nekiesett ott az ajtónak, és
olyan zokogógörcs jött rá és olyan, úgy
kiszakadt belőle ez a szörnyű... úgy lát-
szik, nagyon uralkodott magán, és azt
mondta, hogy az Éva... nagyon beteg, de
ott van az anyám mellette. Es ez a vallo-
mása, ez olyan rendkívüli módon megha-
tott engem, hogy rögtön kiegészült most
már az a harminc százalék is, és minden
eltűnt, és... hogy milyen csodálatos em-
ber, és hogy milyen büszke vagyok rá,
hogy nekem mondja ezt el, hát mert.. .
szóval egész odavoltam a boldogságtól,
és na, mondom, ez az, ami még, erre vol-
tam kíváncsi, hogy milyen ember, és
hogy hogy tud szeretni valakit. Es ez
rendkívül meghatott engem, és akkor
rettentő jóba lettünk. A világon mindent
megmondhattam neki, őszintén, soha nem
volt megsértve, hanem nagyon boldog
volt, és nagyon őszinte volt hozzám, és
mindent elmondott."

Három éve készült e hangfelvétel; több
mint negyedszázada a most következő
levéltöredék. Dajka Margit megírta, nem
küldte el. Emlékei között őrizgette. Né-
hány mondat, dátum nélkül; a sárgult
papír, a szerep, amelyre hivatkozik s a
Faluszínház nevének említése is csak
valószínűsítheti, talán az ötvenes évek

derekán született e pár sor: a színésznő
finom rajzú önarcképe.

„Kedves Pista!

Nagyon sajnálom, hogy nem tehettem
eleget kívánságának. Reggeltől késő estig
próbálok, és ilyenkor megszáll a félelem.
Szenvedek, mert megint egy szörnyeteget
játszom, s a próbákon kilóg a lólábam a
szerepből. Mióta az emberség s nem
pedig a színészet a legmagasabb ideálom,
kimondhatatlanul érdekel a Falu-színház
sorsa. Milyen kár, hogy nem tudtam
megnézni magukat. Maga is tiszteletet
kelt bennem, nem csak a munkája miatt,
hanem azért is, mert gondol rám. Ezért
határoztam el, hogy leszállok olymposzi
magaslatomról, és írok magának. Hogy
van?

Én most kínok között szabom a szere-
pemet, természetesen ezért külön imád-
nak munkatársaim, ami nekem nagyon
terhes."

Mióta az emberség s nem pedig a színészet
a legmagasabb ideá lom.. .

1986. május 15. Délután két órakor
Ruttkai Évával meglátogatjuk a kórház-
ban Dajka Margitot. Margitka egy fotel-
ben ül, férje, Lajtos Arpád jön-megy
körülötte, megigazítja Margitka felpolcolt
lábát, vázába helyezi a virágot. Csak pár
percre jöttünk. Senkit nem fogadunk,
csak titeket - mondta tegnap Árpád, ami-
kor telefonon kerestem őt.. .

Két óráig maradunk. Á halálosan beteg
Ruttkai Éva a halálosan beteg Dajka
Margittal színházat játszik. Nekünk, ma-
guknak. Mindegyik a másikat akarja vi-
gasztalni: nevetnek, panaszkodnak, mesél-
nek, pletykálnak: szeretnék boldognak
látni a másikat.

Mosolygunk, nyeljük a könnyeinket.
Margitka megfogja a kezem, a szeme

csillog - nevet? sír? -: Á fene akar már szí-
nésznő lenni, csak szeretnék egyedül meg-
mosakodni... Nevet. Sír.

Négyen voltunk a szobában. Azóta há-
romszor voltam temetésen.

Egy útinapló részlete, két levél, né-
hány fénykép, egy kézirattöredék, hang-
szalag - és Margitka könnyeken át fénylő
mosolya a kórházi alkonyatban: a fene
akar már színésznő lenni, csak szeretnék
egyedül megmosakodni. . .

Egy nagy színésznő életének bennem
élő csillogó cserepei.

Ha fény éri őket, világítanak.
(1986. december)

ZELKI JÁNOS

Az egyensúlyozás művészete

Beszélgetés Léner Péterrel

- Ha Léner Pétert soha máskor nem fag-
gatták újságírók, csak amikor új színház-
ba költözött, már akkor gyakorlott nyilat-
kozónak számít. Nyolc színház, ha jól szá-
molom, huszonhat év alatt, volt tehát miről
beszélnie mindig, ha kérdezték; nem is
tudom, lehet-e állandóan újat mondani, és
főleg fontosat?
 Újat, ha kell, mindig tudok mondani,

mert valami új mindig foglalkoztat. S
végül is az ember szeret nyilatkozni,
mert örül, ha érdeklődnek iránta, akár
azért, mert elment egy színháztól, akár
azért, mert kitüntetik éppen, de ha min-
dig a lényeget kell megfogalmazni, akkor
óhatatlanul sok periferiális dolog is elő-
kerül, az alapvető célok ugyanis nem vál-
toznak olyan gyakran. De annak ellenére,
hogy szívesen mesélek magamról - hiszen
ez egy beszélgetős pálya, itt mindenki
szeret és tud is beszélni -, most mégis
szívesebben venném, ha nem az
elveimről, terveimről, hanem inkább
rólam írnának. Ha megfogalmaznának
engem: ki is ez a színházi ember - erre
volnék igazán kíváncsi.
 Én ezt egyedül nem vállalom, de meg-

próbálhatjuk együtt. Olvastam, hogy volt
segédmunkás, tisztviselő, még csapos is,
mielőtt a „pályára" került. Gondolt már
akkora színházra, az íróasztal vagy a pult
mögött?
 Nagyon is készültem erre. Olyan ba-

ráti köröm volt, amely erősen érdeklő-
dött a színház iránt. Bár színész akartam
először lenni, de a színház egésze von-
zott. Tizennégy és huszonöt éves korom
között, azt hiszem, minden előadást lát-
tam Budapesten. Eljártunk a Vígszín-
házba, a Nemzetibe, az Operettbe, min-
denhova. Ebből a társaságból - külön-
böző periódusokban - egy osztályba jár-
tam Lengyel Györggyel, Sztankayval,
Kézdy Györggyel, Balogh Gézával, aki
most a Bábszínháznál van. Emlékszem,
előadásokat szerveztünk lakásokban, de
azért nem voltunk különösebben elszán-
tak, nem volt ebben semmi görcsös ön-
mutogatás, inkább csak játszottunk. Az-
tán amikor érettségiztünk, 1954-ben, én
már biztosan rendezői szakra jelentkez-
tem volna, csak nem indult abban az
évben a főiskolán.



 Hogy van az, hogy valaki mindjárt
rendező akar lenni? Tán az a sok előadás
arra ébresztette, hogy másképp kellene csi-
nálni? S elképzelte, mondjuk, hogyan le-
hetne egy Shakespeare-t vagy egy Gorkijt
jobban megrendezni?

 Azokat az érzéseket, amik erre indí-
tottak, nehéz megfogalmazni. Mint ahogy
azt se lehet szavakba önteni, miért szereti
valaki a mákos tésztát, és miért nem a
töltött káposztát.

 De hogy miért akar valaki inkább
főzni, mint en n i . . .

 Jó, hát arra azért emlékszem, hogy
már akkor úgy gondoltam: a színészet
végül is testi pálya. Nincs mese, itt a test
a legfontosabb, s azt közszemlére kell
tenni. A színész minden intelligenciája a
test intelligenciája. A rendező: az szelle-
miség. Ereztem, az én fiziológiám olyan,
hogy erre vagyok alkalmasabb. De ha
rendezői szak nem indult, hát jelentkez-
tem színésznek. Elszavaltam Básti Lajos-
nak a Finita című Ady-verset, s mi-kor
befejeztem, leültetett, és nézett, nézett,
nézett. Aztán azt mondta elgondolkozva:
„Nem is tudom... gyere vissza
rendezőnek." Két év múlva mehettem
vissza, akkor újra fölvettek rendezőket,
addig különböző munkahelyeken dol-
goztam. A legvarázsosabb ezek között a
Néphadsereg Színháza volt, ahol szüleim
barátja, Egri István volta főrendező.
Bevitt statisztának a Cyranóba, én voltam
a tolvaj segédje az első felvonásban. Egy
szép évet töltöttem el ott, csak a ruhákat
nem szerettem. Olyan nagyok voltak, én
meg kicsi vagyok. Nem lehettem szép
kadét.

Csaposnak álltam ezután egy ismerő-
söm segédletével, aki beajánlott a pirtói
Béke tszcs Zichy Jenő utcai borozójába.
Kedves vendégem volt itt Berda József,
aki délelőtt tíztől egyig ivott egy deci
bort, mondhatnám rituális körülmények
között, néha egy rettenetes szatyorból
elővett egy darab rettenetes szalonnát,
ahhoz; külön zacskóból egy paprikát,
megint máshonnan egy szelet kenyeret,
és hosszasan falatozott. Megadta a mód-
ját. Bonvivánok is jártak oda az Operett-
színházból, Benkő Béla például, aki nem
egy deci bort ivott, s fantasztikusan éne-
kelte Mr. X belépőjét délelőtt tíz órakor a
Cirkuszhercegnőből. Mindennek később
nagy hasznát vettem. A felvételin 56-ban
Petőfi Csokonai című versét kellett fel-
olvasnom Major Tamásnak, aki azt kérte,
hogy most mondjam el szépen, milyen is
az a pince, ahova Csokonai lement. Hát
én elképesztő hitelességgel festettem le

neki a borospincét, mindenki le volt
nyűgözve. Nem lehetett vitás, hogy föl-
vesznek.
 56 szeptemberében kezdte a

főiskolát. Hamarosan jött a szünet . . .
 Igen. De én kisfiúként már sok

mindenhez hozzászokhattam a
negyvenes években. Hat-hét éves
voltam, amikor egy olyan házba hajtottak
minket, ahol a légópincében már nem
volt hely, ezért egy második emeleti
lakás előszobájában aludtunk a földön -
ötvenen. Szerencsére én a Stern néni
mellett feküdtem, akinek akkora mellei
voltak, mint két nagy görögdinnye. A
nagy szőnyegbombázások idején mindig
odahúzódtam, éreztem, hogy meg
fognak védeni.

Néhány jobb év utána Rákosi-korszak
következett, akkor jártam gimnáziumba.
Emlékszem, amikor Sztálin meghalt,
bejött az igazgatóhelyettes, felolvasta a
közleményt, és tíz percet kellett némán
állni. Ez a Madáchban történt, oda he-
lyeztek minket az evangélikus gimná-
zium megszüntetése után. Nagyon ele-
ven osztály voltunk, azt a tíz percet alig
bírtuk kivárni, az utolsó pillanatban ki is
tört a röhögés, elementáris erővel. Hogy
nem lett következménye, azt annak kö-
szönhettük, hogy az igazgatóhelyettes kis
gondolkodás után, mintha mi sem történt
volna, bölcsen kiment, egy szó nélkül.

Úgyhogy átéltünk már cifra időket,
mire elkezdtük a főiskolát, ahol aztán
három hét múlva leállt a tanítás. Október
23-án fenn voltunk az Egressy-teremben -
így hívták a vetítőt a Rákóczi út épületé-
ben -, amikor lihegve beállít Harkányi
Bandi, és levegőért kapkodva mondja,
hogy kavarog az utca, az egyetemisták
fölvonulnak, képzeljük el. Lespuriztunk
az emeleteken, és kivonultunk mi is.
Végigmentünk a körúton, az egész váro-
son, s végül a Kossuth téren kötöttünk ki
este, hallgattuk Nagy Imrét. A tanítás
nemsokára újra indult, de a tanári kar
„átrendeződött" kicsit. Mindenesetre öt
remek évem kezdődött akkor.

 A főiskola befejezése után hogyan
dőlt el, hogy ki hova kerül? Lehetett már
közben orientálódni?
 Nem. Marton Endre elrendelte,

hogy az ötödik évet valamelyik vidéki
színház-nál kell eltölteni, s e szakmai
gyakorlat végén jött a diplomarendezés.
Én Miskolcra kerültem.

 De miért pont oda?
 Azt pontosan nem tudom, de talán

volt mögötte valami koncepció. A tehet-
ségesebbnek tartott növendékek menje-
nek mégis jobb színházakba.

- Miskolc akkor jónak számított?
 Nagyon. Ruttkai Ottó volt az igaz-

gató, s micsoda társulat! A Szent Johan-
nában, amit rendeztem, Lóránt Hanna
játszotta a címszerepet, Darvas Iván,
Görbe János, Sztankay István volt benne
még például.

 S tartott ez két évig.

- Igen, de az az igazság, hogy akkor
már szerződtetni akart két budapesti
színház, s ráadásul Marton engem arra
szemelt ki, hogy a Nemzetihez kerüljek.
Amikor letelt a kötelező kétéves vidéki
gyakorlat, akkor jöttem is a Nemzetihez.
Ott egy évet töltöttem el.

 Csak?
 Történt egy igazgatóváltás, és nem

maradhattam tovább. Én kifejezetten a
Nemzeti Színház rendezője akartam len-
ni. Ott akartam élni. Erre készültem már a
főiskola alatt. Nagyon szerettem azt a
társulatot, s én még ahhoz a generáció-
hoz tartozom, amely a Nemzetiben vesz-
tette el a szüzességét. Amikor még főis-
kolásként először bementem a büfébe, és
ott ült Major Tamás, Marton Endre, Vár-
konyi Zoltán, Apáthi Imre, Balázs Samu
és nem emlékszem, kik még, úgy meg
voltam illetődve, hogy majdnem elájul-
tam. Annyira tiszteltem őket, és olyan
sokat jelentettek számomra, hogy nemis
lehetett más vágyam, mint ott lenni min-
dig, ahol ők.
 Nagy törés lehetett, hogy el kellett

mennie. Hiszen addig minden kedvezően
alakult.
 Igen, ezt drámaian éltem át. Érthe-

tetlen és megmagyarázhatatlan volt szá-
momra. Nem azt mondták ugyanis, hogy
tehetségtelen vagy ostoba vagyok, ha-
nem Both Béla, az új igazgató tudtomra
adta: a színház elképzeléseibe most ép-
pen nem férek bele, különben is, ezek-
ben a nehéz időkben egy fiatal rendező-
nek nem tud olyan feladatot adni, ami a
fejlődését biztosíthatná. Az is lehet, hogy
igaza volt. De engem eltérített attól a
vonaltól, amelyről azt gondoltam, hogy
az egyedül idvezítő számomra: a nemzeti
dráma, a nemzeti színjátszás és a klasszi-
kusok. Akkor mentem el a Tháliába.

- Előbb volt még Pécs, nem?

 Jó, elmentem előbb Pécsre, de Kazi-
mir engem akkor már hívott, és tudtam,
hogy nem maradok Pécsett sokáig. Két
darabot rendeztem összesen.

 Ott a színháznál tudták, hogy ez át-
meneti állomás?

 Nem.



- És mit szóltak, hogy jön egy fiatal ren-
d e z ő , meg se melegszik, és már megy is?
 Nógrádi borzasztó dühös volt, erre

emlékszem, nem is akart elengedni, ami
nagyon megható volt, és jól is esett, de én
akkor már tudtam, hogy el fogok onnan
jönni. Ajánlottam inkább egy nagy tehet-
séget magam helyett, Sík Ferencnek hív-
ták, akkor éppen Egerben volt, s nem
kapott neki való feladatokat, többnyire
operetteket rendezett; fölhívtam akkor
Sík Ferit telefonon, és szépen összehoz-
tam őket.

 Akkor tehát mindenki jól járt?
 Nem. Sík jobban járt, mint én. A

Thália nekem nem vált be annyira, mint
gondoltam, Sík Ferinek viszont nagyon
jó volt Pécsett. Ennek legalább komolyan
örülök.

 Mégis elég sokáig tartott a Thália-
időszak.

 Sokáig. Tíz évet töltöttem ott.
 Annak ellenére, hogy nem vált be?
- Az elején nagyon szerettem, s ké-

sőbb is bizonyos területeken megtalál-
tam ott a helyem. De amikor én a jövő-
met terveztem, úgy gondoltam, hogy a
színházi élet meghatározója a folyama-
tosság. S az ember úgy él a színházban,
minta családban: ahogy nő, egyre jobban
megbíznak benne, egyre nagyobb felada-
tokat kap. Én azt hittem, hogy Marton
Endre mellett élem majd az életemet, ott
válok felnőtté, egy természetes folya-
matosságban. Hát ebben tévedtem. S bár
a Tháliában meglett volna a lehetőség a
kontinuitásra - már csak az ott eltöltött
hosszú idő miatt is -, mégsem így történt.
Csak egy körben mozoghattam, abban a
körben, amit Kazimir meghúzott szá-
momra, s ez jószerével a stúdiószínház
köre volt.

 Áz azért nem kis dolog volt akkori-
ban. Sok rendező irigykedett érte.
 Valóban, rendkívül jelentősnek tar-

tom ma is, a színháztörténetben tán nem
is került megfelelő helyre a Thália-stú-
diónak az a hat-nyolc éve. Ott rendeztem
a Godo t - t és a Bálanyát. De aztán új épü-
letbe költözött a színház - és ezzel a stú-
dió mint épület megszűnt -, s így volta-
képpen fölöslegessé váltam. A nagyszín-
házban nem voltam sikeres. Nem voltak
jók az előadásaim. Míg a stúdióban Ka-
zimir jóval nagyobb szabadságot adott,
kreatívabb is voltam emiatt, addig a szín-
házban mindig éreztem, hogy ott áll mö-
göttem, éreztem, hogy árnyék van rajtam.

 Ez miben nyilvánult meg? A munkába
közvetlenül bizonyára nem szólt bele.

- Beleszólt. Mindig megmondta, hogy
ő hogyan csinálná, és ez nagyon
megkötötte a fantáziámat. S közben a
velem egyidős kollégáim, akik nem
kívántak soha egy tekintélyes vezető
művész mellett, annak „bűvkörében"
belenőni a szak-mába, hanem
függetlenül keresték a saját hangjukat,
azok hamarabb önmagukat adták, és
engem bizony megelőztek. Á színházi
közvélemény az én magatartásomban
szervilizmust látott, kispolgáriságot, és
hajlamos vagyok elfogadni, hogy nem
is teljesen alaptalanul, de akkor
másképp képzeltem a dolgot. Nem a
jellememben lehetett a hiba, hanem
inkább az elveimben. Én mindig a rendet
szerettem, a folyamatosságot, s kicsit

tisztelettudóbb voltam a kelleténél. Ter-
mészetesnek tartottam valamit, ami nem
természetes. Élete során az ember több-
ször „találkozik" a történelemmel. Egyé-
nisége, teste-lelke, múltja, neveltetése,
egész sorsa vele van ezeken a randevú-
kon. S mindig ezekről a metszéspontok-
ról készülnek a fényképek, amiket aztán
elraktároz az ember, s ha előveszi ké-
sőbb, nem mindegyikkel van megelé-
gedve. Nekem az indulásom szerencsés
volt. Nagyon szerettem Marton növen-
déke lenni, és könnyen beletaláltam abba
a hangba, amit ő igényelt. Ez jó ideig
jelen volta Kazimirral való kapcsolatom-
ban is a Tháliában, aztán kezdtem elbi-
zonytalanodni - ezeken a képeken nem
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tetszem magamnak -, s amikor rájöttem
ennek a tarthatatlanságára, akkor meg-
léptem végre, amit meg kellett lépni.

 Egy Abody-darabbal, még a Tháliá-
ban. Annak a rendezése jelentette a belépőt
a Vidám Színpadhoz, ahol akkor éppen
Abody Béla volt az igazgató?

 Ha volna hangom hozzá, most el-
énekelhetném Edith Piaf dalát: Nem
bánok semmit. Meggyőződésem ugyan-
is, hogy az én színházi személyiségem
minden tévedésemmel is gazdagodott.
Mindazonáltal ezt tartom a legfölöslege-
sebb lépésemnek. Ahhoz tudnám hason-
lítani, mint amikor az ember egy kelle-
mes házibuli után hazafelé tart a társa-
sággal, és akkor valaki azt mondja, „gye-
rekek, üljünk be még valahova!". S noha
érzi mindenki, hogy az éjszaka itt kezd
elgörbülni, mégis, ha elég agresszíven
mondják, megyünk a többiekkel.

 Abody agresszív volt?
 Abody is agresszív volt, és Kazimir

is agresszív völt, bár mind a ketten
kedvesen. Különösen Abody, akinek a
szobájában Galsai Pongráccal hármasban
éjjel-nappal beszélgettünk, és a
legnagyobb szeretettel emlékszem ezekre
a csevegésekre. Csak éppenséggel én
abban a színházban egyáltalán nem
hittem, nekem ahhoz a műfaj-hoz az
égvilágon semmi érzékem nincs, az egy
egészen más világ, amit lehet jól is csi-
nálni természetesen, annak, aki ért hozzá.

 Nem volt ez elkeserítő?Megy az idő
kedvetlenül végzett munkával, egyre
távolabb kerülve az egykor oly fontos,
„életre szóló" tervektől.. .
 Engem kárpótolt az, hogy remekül

éreztem magam Abodyval, és azt is tud-
tam, hogy ez nem több egy évnél. El is
mentem Szegedre nemsokára.

 Na de hogy történt ez a valóságban?
Jelentkeznek sorra a színházigazgatók, akik
tudják, hogy kallódik egy tehetség a Vidám
Színpadnál?

 Én ott fölöslegessé váltam. Abody
lemondott, nem marasztalt senki, kaptam
két ajánlatot, és Szegedet választottam.

 Mi volt a másik?
 Békéscsaba. Nagyon szerettem Sze-

geden lenni. Jó volta társulat, jók voltak
az előadásaim, termékeny éveket éltem
meg ott. Sajnos, az ötödik évben egy fatális
dolog történt: eltörtem a lábam. Mentem
az utcán, megcsúsztam, és kész - fél évre
kiestem az egész életből. S ezalatt, ahogy
az lenni szokott, megfúrtak. Pedig az
igazgatóval, Giricz Mátyással nagyon
jóban voltam, megértettük egymást, és
hosszú távra szőttünk terveket.

- Kiírtam magamnak egy akkori nyilat-
kozatból: »társadalmi-politikai színházat
akarunk csinálni". Mit jelentett ez, mert így
elég banálisan hangzik.
 Nem rajongtunk a „szépelgő", szó-

rakoztató színházért. Azt kerestük in-
kább, ami impulzusát, ihletét a társada-
lomból kapja, ami bele tud szólni az
emberek életébe, és hatni is tud rájuk. S
annak ellenére, hogy nem csináltuk mi
ezt rosszul, sőt egyre jobban mentek a
dolgok, sikereink is voltak, mégis Giri-
czet rendkívül otromba módon kénysze-
rítették arra, hogy elmenjen, és majdnem
ugyanígy bántak el velem is. A megyei
tanácsok nem álltak éppen feladatuk ma-
gaslatán az elmúlt évtizedekben. Felelő-
sek is azért, hogy a vidéki színházak
annyira leromlottak ezekben az években,
ugyanis a minisztérium nemcsak meg-
osztotta a színházak felügyeletét a helyi
tanácsokkal, hanem gyakorlatilag egé-
szen átadta azt a kezükbe. S bár ebben a
pillanatban, személy szerint nekem a
legjobbak a tapasztalataim, tudom, hogy
másutt még nem sokat változott a helyzet.

Van itt még egy momentum. Bár ki-
fejezett rendezői sikerem volt például
Maróti Lajos két darabjával, a Közélet-
rajzzal és az Egy válás történetével, a sajtó,
a közönség, a városi és megyei vezetés is
elismerte, ebben a periódusban ez a ren-
dezői stílus nem kapott országos - főleg
szakmai - presztízst, amit mellesleg ma
már megkapna. Nem jártam végig az
„avantgarde" minden utcácskáját, kicsit
konzervatívnak számítottam - akkor. Pe-
dig pártfogóm is akadt: a miniszterhe-
lyettes, Tóth Dezső. Szépen végighall-
gatták, amikor kiállt mellettem egy be-
mutató utáni banketten, de a szavának
nem volt akkora súlya a megyében, hogy
annak foganatja is lett volna. Ugyanő irá-
nyította a figyelmemet egyébként Nyír-
egyházára.

- _IóbbmégDebrecen következik asor-

ban.
 Ó, hát az csak átmenet volt, egy-két

évre.

Olyan volt, mint a Vidám Színpad?
 Tartalmilag semmiképpen nem, hi-

szen jelentős színház természetesen, de
az első év után hívtak már Nyíregyhá-
zára. Akkor még nem nagyon akartam
menni, rossz emlékeim maradtak Sze-
gedről, nem kívántam újra belekerülni a
pozícióval járó lökdösődésekbe, amivel
egy főrendezőnek számolnia kell. Deb-
recenben nyugton hagytak. Megrendez-

tem egy darabot, aztán hazautaztam, ta-
nítottam a főiskolán, televízióztam, nem
kellett viaskodni senkivel. Meg külön-
ben is: az életösztön munkál bennem is!
Igazán megtisztelő színigazgatónak lenni
bárhol, de azért a gyerekeimet föl kell
nevelni. A színházvezetés magában bi-
zony nem kis feladat, de ha erre ráraknak
még fölösleges terheket is, akkor az már
több, mint amit én elviszek a hátamon, és
azt gondolom magamban, hogy csinálja
inkább más.

 Látszott az Debrecenből, hogy mi ké-
szül Nyíregyházán? Hogy megüresedik kis-
vártatva az igazgatói szék, a helyi vezetés
pedig segíteni fog, nem gátolni? De min-
dent egybevetve, ez még messzebb van
Budapesttől és a Nemzeti Színháztól.

 Amikor először körülnéztem Nyír-
egyházán, az volt az első benyomásom,
hogy itt valaki egyszer jó színházat fog
csinálni. Láttam egy kedves várost, meg-
ismertem rokonszenves vezetőit, tetszett
az épület. Félállásban vállaltam el a
művészeti vezetést, s ottlétem harmadik
hónapjában Bozóky lemondott. Az meg
aztán magától értetődő volt addigra, hogy
engem bíznak meg utána. S őszintén
mondom, elvarázsolt az a különös, érzel-
mes, nyílt világ, ami körülvett. Olyan
emberek élnek ott, akik számára én attól,
hogy kétszázötven kilométerről jövök,
nem válok gyanússá, kívülállóvá, ide-
genné. Szerettem ott lenni az első pilla-
nattól. Persze lehet, hogy más ezt más-
képp látná, s nem a város olyan, hanem
én vagyok ilyen. De hát ne tekintsük ezt
egy Nyíregyházáról szóló szociográfiai
tanulmánynak, inkább egy lírai költe-
ménynek.

Mindenesetre kulcsfontosságúnak tar-
tom, hogy a kultúrpolitikai vezetésben
ott azok ülnek vezetői pozícióban, akik
alkalmasak arra. S milyen nagy kár, hogy
ez nem mindenütt van így! Meggyőző-
désem, hogy a személyiségeknek jóval
nagyobb szerepük van az irányításban,
mint ahogyan azt nálunk mondják. Igen
erősen foglalkoztat ez a kérdés, nem
hagy nyugodni. Látom, hogy a magyar
labdarúgásban legalább akkora káosz van,
mint a színházi életben. Es azt gondolom,
azért, mert nyilván nem azok vezetik,
akiknek kellene, hiszen különben nem
jöhettek volna elő ezek a szörnyűségek
félévenként. De el tudom képzelni, hogy
ez most nemcsak a színházbajárókat
foglalkoztatja és a fociszurkolókat,
hanem a közgazdászokat is.



 Akárhogy vesszük is, sok szempontból
új helyzet ez Nyíregyházán, hiszen Léner
Péter most először igazgató. S ilyen
minőségben gyakran kell döntenie emberek
személyes ügyeiben, konfliktusok adód-
hatnak, amik elől nem lehet kitérni, s min-
denkinek nem lehet a kedvére tenni. Ezek
nemcsak művészeti kérdések.
 Többször mondták nekem koráb-

ban, hogy jó igazgató leszek. Már har-
mincéves koromban. Es akármilyen fur-
csa, szeretek igazgató lenni. Tán éppen
azért, mert tudom, mi a fontos és mi
nem. Vizsgálom a társulat tagjait, a társa-
dalmi közeget, amiben élünk, keresem a
színház és környezetünk kapcsolatait.. .
Ez intim tevékenység és rendkívül magá-
nyos. De időnként ebbe beszállnak belső
partnerek: rendezők, néhány színész,
Osztovits Levente - igazi művészi tanács.
Emlékszem, egyszer Moszkvában, a Ta-
gankán Horvaival néztünk egy előadást,
egy Trifonov-darabot. Utána fölmentünk
Ljubimov szobájába, ahol nem egyedül
találtuk őt, hanem hét-nyolc élénk szemű
fiatalemberrel. Beszélgettünk pár percet,
s mikor eljöttünk, kérdeztem, kik voltak
ezek. Kiderült, hogy matematikusok,
filozófusok, írók - Ljubimov szellemi
köre, az ő művészeti tanácsa. Ez a közeg
meghatározza az igazgatót, létérdeke is,
hogy kialakítsa maga körül.

Fontos aztán az is, hogy a színház úgy
képviseljen értéket, hogy közben a kö-
zönség igényeit is kielégítse. Kicsit fenn-
költen, de nem távol az igazságtól, azt
mondhatnám: az igazgatás az egyensú-
lyozás művészete. Próbáltam a Balato-
non szörfözni. Nem sikerült. Fölálltam
rá, és azonnal le is szálltam, mert nem
bírom a bizonytalanságot. De elnéztem a
fiamat, aki egyszerre tudott úrrá lenni a
deszkán, a vitorlán, a hullámokon,
könnyedén egyensúlyozva s a széljárást
is befogva mindig a kívánt irányba
haladt. Irigyeltem érte. Ezt szeretném én
a szín-házban megcsinálni, de
gondolom, ez a dolga egy üveges ktsz
vezetőjének vagy egy családfőnek is.
 Hogyan kellett nekikezdeni a munká-

nak? A társulatfelfrissítésével és rendezők
szerződtetésével, vagy azokkal a feltételek-
kel és azokkal az emberekkel, akik addig is
ott voltak?
 Ahogy Robinson Crusoe a szigeten.

Körülnéz, és azt mondja: ez a fa tetszik,
amaz meg nem, ide házat építek, amoda
ólat. Sok embert elküldtem, akikkel nem
akartam együtt dolgozni.. .

- Harag volt?
 Biztosan. Bár azért senkit nem küld-

tem el, mert nem volt rokonszenves, még
azért sem, mert nem találtam elég tehet-
ségesnek. Csak azokat marasztaltam,
akik azonosulni tudnak a közös célokkal
és tervekkel. Annak a triviálisnak hangzó
ténynek akarunk megfelelni, mely sze-
rint Nyíregyháza Szabolcs-Szatmár me-
gyében van, a megye Magyarországon, az
ország pedig Európában. Ennek meg kell
mutatkoznia a stílusban és műsorterv-
ben egyaránt. De jó előadásokat többféle
módon lehet létrehozni, nem kell ahhoz
hegemon helyzetet teremteni sem a kí-
sérletező, sem a konzervatív színháznak,
csak az érték számít. Meg aztán korhoz
se legyen kötve. Nem szeretem a „fiatal"
színházat, és nem szeretem az „idős"
színházat.
 Ennek ellenére a Móricz Zsigmond

Színház igencsak fiatalnak látszik.
 Az hirtelen történt. Az egyik osztály

főiskolai vizsgaelőadásán láttam a Twist
Olivért, és Schlanger Andrástól, akit az-
előtt nem ismertem, el voltam ragad-
tatva. Azt mondtam neki, hogy nézze,
magát biztosan mindenhova hívják, mégis
hozzánk jöjjön. Megértettem vele, hogy
neki az a jó, ha odajön, és tőle lehet jó
többek között ez a színház. Ő aztán ho-
zott magával néhány tehetséges embert
az osztályából, s ez komoly attak volt.
Később csatlakozott hozzájuk még egy-
két kitűnő színész, nagyjából ugyanaz a
korosztály. Ma már ez más társulat, mint
azelőtt. Az igazgatáshoz hatalmas bátor-
ság is kell persze, s a saját döntések mel-
letti következetes kitartás.

- Mikor érződött, hogy lesz ebből valami?
 Az első pillanatban. Ehhez sok

mindennek együtt kell lennie, tudom.
Nem minden találkozásból születik
élőlény, nem minden társulásból lesz jó
színház. Itta konstelláció szerencsés volt.
Amikor elkezdtem a társulat magvát adó
három-négy emberrel, majd odajöttek a
fiatalok egymás után, aztán
szerződtettem Salamon Subát, akkor
tudnom kellett, hogy ebből valami jó jön
ki, bennem volna a hiba, ha nem
sikerülne. De azért azt a szót, hogy
„megvalósult", nem merem kimondani,
azt a medence széléről, a tribünről kell
látni, én még benne vagyok a vízben. De
jólesik, hogy szeretettel néz-nek ránk,
mosolyognak, bólogatnak... Érzem ezt a
kritikákból, a közönség reagálásából, az
állami vezetés gesztusaiból, a társulat
belső atmoszférájából, a magam
kedvéből.

- Jobban belegondolva mégis, nem meg-
lepő, hogy például Edward Bond darabjá-
val, a Bolonddal Nyíregyházán sikert lehet
aratni? Hitte volna valaki ezt öt-hat évvel
ezelőtt?
 A meglepő az, hogy a folyamat ha-

marabb zajlott le, mint gondoltuk, fel-
gyorsult, sűrűbb lett. A legértékesebb
kritikák mindig pedzették ezt, hogy mi is
az a társadalmi „együttállás", aminek az
eredményeképpen Budapesttől kétszáz-
ötven kilométernyire jó színház van szü-
letőben. Ez érzéki pálya, annyit mondha-
tok, ezt élvezettel kell csinálni, dédel-
getve minden percét.
 Nagy dicsőség a színésznek egy ilyen

kollektív elismerés, az „Év színházának"
tagjaként dolgozni?
 Ez egy szemérmes társaság. És sze-

rény. Biztosan mindenki örül neki, de mi
erről beszéltünk a legkevesebbet, mond-
hatnám, egy szót sem szóltunk róla. Ke-
zet fogtunk, boldogok voltunk, de nem
néztünk egymásra könnybe lábadt szem-
mel. Ez egy laza, ám kedélyes társulat.
Kaptunk az elismeréshez százezer forin-
tot, azon már sokat töprengtem, mire is
költsük. S most nyáron úgy döntöttem,
hogy a színház autóbuszával elmegyünk
együtt ezen a pénzen jövőre Avignonba,
s megnézzük a híres fesztivált.
 Ha igaz, hogy azok a bizonyos fotók

mindenkiről élete legfontosabb metszés-
pontjaiban készülnek, akkora nyíregyházi
színházat most kell fényképezni.
 Igen. Ez is a célunk: egyre többször

a gép elé állni.
 És Léner Péter számára mennyire lát-

szik ez itt stabil helynek, netán véglegesnek?
 Én szeretnék persze előrelépni -

szakmailag: mint rendező, mint igaz-
gató, de a protokoll nem játszik szerepet
a terveimben. Az „Év színháza" itt let-
tünk az ország szélén, s akinek ez fontos,
az nem kíván mindenáron a Lánchídhoz
közelebbi társulathoz szegődni. Nem
tudom, hogy Nyíregyházáról megyek-e
majd nyugdíjba, de a vágyam az, hogy
ahol éppen vagyok, ott egyre jobb elő-
adások legyenek. A kútból az ember föl-
tekeri a vizet, de nem néz le a mélybe,
semmi látvány nincsen ott. Nekem a
pályám elején volt egy rossz elgondolá-
som: a Nemzeti Színház rendezője akar-
tam lenni. Ez nem vált be. Most már
babonából sem készítek újabb prognó-
zist. Csinálni szeretem a színházat, és
mindig jelen időben. A jövőmmel alig
foglalkozom.


