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meg úgy gondoltam, hogy legenda ide vagy
oda, rendes, folyamatos munkával azért el lehet
valamit érni.

 De a legenda nem született újjá...

 Előadások születtek. Színház - abban az

értelemben, ahogy én, illetve mi gondoljuk -

még nem.

 Amikor Csiszár Imre Miskolcon volt.

leggyakrabban azt a vádat hozták föl ellene,

hogy leszoktatta a közönséget a színházról. Az

elmúlt két és fél évben mintha a kritika is le-

szokott volna a miskolci színházról. Ez azért

jelent valamit. Nem gondolja?
 Biztosan. Az első bemutatón, a

Szabaccsag Mucsán című darabon még ott volt
mindenki, aztán soha többet nem jöttek. Most
mit mondjak? Talán újra el kellene jönni.
 A saját mércéje szerint elhibázott valamit?
 Igen. Az első évad végén nem bocsátot-

tam el azokat. akiket, el kellett volna. A máso-
dikban meg... Amikor éppen „lőnek rád", akkor
nem lehet változtatni.
 És most?
 Az új polgármester bejött a színházba.

leült és azt mondta, hogy vissza kívánja vonni
a volt megyei tanács pályázatát: Gyarmati Bé-
la, az igazgató jövőre nyugdíjba megy, vállal-
nék-e még egy évet? Gondolkodási időt kér-
tem.
 Aztán?
 Elvállaltam. Két év nagyon kevés idő.

Amikor odakerültem, azt várták tőlem - min-
denkitől ezt várták volna -, hogy én leszek a
megváltó. Sorra kiosztom a jobbnál jobb sze-
repeket, és „eldagonyázunk" ebben a miskolci
állóvízben. Hát, ezt nem lehet. Változtatni kell.
Megbocsátani és - változtatni!

 Ezen a bizonyos beszélgetésen a szín-

ház működéséhez szükséges pénzről is szó

esett?

 Nos, ez az, amit egyelőre még teljes ho-

mály fed.
 Azt mondta, hogy a két év, amit Miskolcon

töltött, alig volt elegendő valamire. És az az egy,
amely ön előtt áll?
 Ha jövőre az egész színházra pályázatot

írnak ki és nem csupán a főrendezői állásra,
akkor érdemes lesz újragondolni az egészet.
Ehhez persze az is kell, hogy a város annyi tá-
mogatást adjon a színháznak, hogy a művé-
szek biztonságban érezzék magukat. Akkor
létrejöhet Miskolcon egy olyan műhely, amely
az operettől a modern operajátszásig megfelel
egy vidéki nagyváros diktálta követelmények-
nek. Az anyagi támogatás az a vatta, amely-
nek körül kell venni a művészeket. Úgy gondo-
lom, ebben a pillanatban van rá esély, hogy
Miskolcon végre kialakuljon egy csapat. Ez az
egy év tehát megteremtheti az alapokat.

Az Asbóth utcában, kamaraszínházi meleg-
ségben Büchner drámája. az öntudatlan és
ezért ártatlan-ártó nihilizmus keserű komédiája
közös játékká. színházcsinálássá alakul, jó-
kedvű színházzá. És mégsem azzal a benyo-
mással hagytam el a színházat, hogy Büchner
szövegét méltatlanul kifosztották azért, hogy
poétikus dikcióból, burleszkelemekből és pon-
tosan szerkesztett látványosságból hatásos
színházat hozzanak létre. Nemcsak azért nem
fájlalom ezt. mert voltaképpen miért tennék...
Hanem azért sem, mert Eszenyi Enikőnek és
társulatának sikerült élettel megtölteniük a
szatírát anélkül, hogy a komédiában rejlő aktu-
alitásra építettek volna: az okoskodó kisbiro-
dalmi politizálás impotenciájára vagy a poéti-
kus hevületnek a wertheri történeti pillanat el-
múltával némileg megmosolyogtató világmeg-
váltó eszméire.

Péter, a király Büchnernél (az én olvasatom-

Kaszás Attila (Leonce) és Prókai Annamária

(Rosetta)

ban) a terméketlen. ám önelégült bölcselkedés
szatírája, azé a királyé, aki népe helyett akar
gondolkodni, de belebonyolódik a latin filozófiai
szakterminológiába, s elakad. Eszenyi rende-
zésében. Madaras József ijesztően hiteles ala-
kításában Péter mélységesen zavart emberré,
az afázia határán álló. motyogó ronccsá ala-
kul. A büchneri szövegből nem a nevetséges
nagyképűség ellen irányuló szatíra él meg, ha-
nem a saját (bárha szintén nevetséges) hatal-
mi pozíciójának kiszolgáltatott ember össze-
roncsolódása. a trón félelme. A színházi
eszközök legyőzik az egyébként híven követett
magyar szöveget (Thurzó Gábor fordításában),
és ez az előadásnak előnyére válik. Ennél na-
gyobb dicséretet aligha lehet mondani egy ala-
kításról.

Ez a színpadi fölény - a szövegnek a játék
révén való újjáalakítása - jellemzi egyébként
az egész előadást. ha nem mindig jönnek is
létre olyan koherens alakok. mint a Péteré. Ka-
szás Attila Leonce-a különös átalakuláson
megy keresztül a három felvonás során, és ez
az átalakulás az előadás pályáját is meghatá-
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rozza. A felütés a Fekete Lyuknál is feketébb
metálnihilizmus, fekete bőrszerelés, az una-
lommonológ diadalmas utálkozás a polgári világ
felett. Kaszás Attila maga a lustán elnyúló, de
bármely pillanatban megéledhető, csillapít-
hatatlanul önkényes erőszak. Az e felütés kel-
tette várakozás a nézőben Rosetta (Prókai An-
namária) ördögi (és igen hatásos) megtáncol-
tatásával igazolódik - Valerio megjelenése
eközben elsikkad, mert a túlságosan tökéle-
tesre sikerült Leonce-figura párbeszédre nem,
csak ráförmedésre van hitelesítve.

Kaszás Attila (Leonce) és Pap Vera (Léna)
(Koncz Zsuzsa felvételei)

Pedig Valerio (Szarvas József) dramaturgiai
főszereplőnek bizonyul: a második felvonástól
Leonce elveszti fekete ördögkirályfi köpenyét
és hetykeségét, anyaszült ártatlanná és gyá-
moltalanná vetkőzik (egy igen bájos burleszke-

lemekkel tarkított jelenetben), és ezzel valami-
képpen határozott karaktere is elvész. Az előa-
dás súlypontja Valerio figurájára tevődik át: az
erőszakról a bolondozásra. Ez az előadásban
mindenképpen törést jelent, s bár a néző kép-
zelete utólag felfedezni véli a kezdeti erőszak
álcája alatt rejtőző ártatlanságot, ezzel igazolva
a kivetkezést, a helyzet mégiscsak az, hogy az
álca meggyőzőbb volt, mint 'a meztelen
igazság.

A bolondozás azonban ezek után felhőtlen.
Léna (Pap Vera) a maga dekoratív lényével, a
Nevelőnő (Hacser Józsa) pedig útszéli bájaival
nem töri meg a hangnemet. Léna fehér csipkés
alsóneműjében, hasán rombuszforma ki-
vágással a színtiszta esztéticizmus, a megköltött
erotika; nincs más feladata, mint hogy Barta
Andrea rafinált jelmezeit babaszerűen merev
keccsel viselje, és bármilyen tökéletes is a
látvány, ezzel a szöveg által sem sok
drámaisággal megkínált figurát végképp elvér-
teleníti. Eszenyi mintha korrigálni próbálná ezt a
vértelenséget egy halálugrással a második
felvonásban, az eredmény azonban Krúdy
esztétikusan stilizált fehér madara a Krúdy-féle
melankólia nélkül.

Az előadás kerete az egyébként kezdettől
fogva hangsúlyos látvány. Erkel László - Ken-
taur - díszletével egy licthófbirodalom szürke-
sége jelenik meg a színpadon, elegánsan; matt
bádogfelület és fémtükör, fémrések árnyékai és
a fémréseken átszűrődő fények. Nem kellék
értékű díszlet ez, hanem környezetet teremt a
darabnak, s keserédes ízt ad a bolondozásnak.
A nagyszabású látvány igénye - egy olyan
kamaraszínházi előadás esetében, ahol a nézők
az ideális távolságnál jóval közelebb vannak a
játszókhoz, a szépen megszerkesztett képhez -
azzal a kockázattal jár, hogy a nézők cinkosan
bevonódnak az apróbb technikai részletekbe. Ez
azonban mit sem von le a látvány értékéből.
Akik túlságosan közel ültek, talán nem látták
jelenésként feltűnni a hófehér menyasszonyi
ruhájában felfüggesz-tett Pap Verát, látták
azonban igazi könnyeket sírni. Eszenyi
bejátszatja az egész kis színházat, a nézői
bejáratot, az előcsarnokot; mindenből színház
lesz minden lehetséges eszközzel. És ez az,
ami végül is összefogja az előadást.

Eszenyi Enikő még a büchneri szöveget is
megváltoztatja, hogy explicitté tegye a színházat
a színház kedvéért. A főszereplőket mint-egy
rehabilitálva az egymást fatális véletlen folytán
választó, majd vállalni kényszerülő szerelmesek
első uralkodói fantáziálását teszi meg
zárójelenetnek. Építsünk színházat? - kérdezi
Leonce. Léna hálás és odaadó csókja a válasz;
kis kacér mosoly a közönség felé; sötét.

Georg Büchner: Leonce és Léna (Budapesti
Kamaraszínház).

Fordította: Thurzó Gábor. Díszlet: Erkel László. Jel-
mez: Barta Andrea. Koreográfus: Balaton Regina.
Rendezte: Eszenyi Enikő.
Szereplők: Madaras József, Kaszás Attila, Pap Vera,
Szarvas József, Hacser Józsa, Soós Lajos, Holl
István, Cs. Németh Lajos, Prókai Annamária, Prókai
Éva.


