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MONDATELEMZÉS
(A LEONCE ÉS LÉNA ZÁRÓPILLANATA)
Egy mondatról fogok írni. Pap Vera és Kaszás
Attila, Léna és Leonce ül a színpadon. Az előadás végén vagyunk, lezárultak már a színpadi
akciók. Ezt a legcsalhatatlanabbul a levegőből
ítélhetjük meg: nehezebb lesz így az utolsó
percekre. Nehezebb, azaz kevesebb - ez fizikai tény, nem tetszelgő képes beszéd. Egészen egyszerűen a színészek és a nézők
közösen, légzésük ütemezésével mindig
pontosan a darab végére fogyasztják el
észrevehető mértékben az adott tér levegőjét.
Feltéve,
hogy
levegővételük
ritmusa
megegyezik. Ha megegyezik, akkor ez egyik
jele a jó előadásnak. Abban a teremben, ahol
a mondat, amelyről írni szeretnék, elhangzott,
jelentékenyen megfogyatkozott a levegő.
Tehát ülnek, és Leonce azt kérdezi, hogy
„Építsünk színházat?" Léna elmosolyodik és
megcsókolja. Ezzel vége az előadásnak.
Hárman állítják magukról a darabban, hogy
becsapták őket: a király, Leonce és Léna. Kiderül számukra, hogy minden másképp van,
mint ahogy tudták. A király egy frigyről gondolta, hogy az jelképes csupán. Leonce azt hitte,
hogy a szép ismeretlen nem Léna, Léna meg
azt, hogy az ifjú nem Leonce. Kiderül, hogy
minden valódi volt, ami álruhában történt; minden, ami maszk és köpönyeg mögött hamisként megesett, letagadhatatlanul valóságos. A
hamis mondatok a valódi világot gyarapították,
és érintetlenül hagyták a kitaláltat, a titokzatost. Valódi és hamis helyet kellett volna, hogy
cseréljenek, sőt a valótlannak valódibbnak kellett volna lennie a valóságosnál. Álarc mögött
herceg beszélt hercegnővel, a magát mulattató király vágyairól fecsegett. A hamis igazi lett,
és egybeesett a valódival. Semmi nem történt.
A darabban ül a két szerencsétlen rászedett,
„van is meg nincs is"-szerelemmel a lelkükben,
kiűzetve a Paradicsomból, és Leonce szavaival
azon töprengenek, miként szelídítsék meg
valódi napjaikat. „És most látod, Léna, hogy
duzzad a zsebünk, teli bábuval és játékszerrel? Mihez fogjunk velük? Pingáljunk bajuszt az orruk alá, és kössünk kardot a derekukra? Vagy bújtassuk frakkba őket, hagyjuk,
hogy véglénypolitikát és diplomáciát űzzenek,
mi pedig lessük mikroszkópon át, mit csinálnak? Vagy kintornát akarsz, melyen tejfehér

esztétikai cickányok hussannak? Építsünk
színházat?" Fűszeres játék itt a színház az idő
elütésére. Könnyebbé, és főként gyorsabbá teszi a napok múlását. Játék, azaz nem valódi,
de valóságos elemekből összetevődő szellemes és bonyolult haszontalanság. Szemben
vele az idő megállítása áll. Leonce Léna gondolataiban olvas: ne múljon el, ha már lett, ami
van, ne eméssze fel a színház és az idő. Legyen elfelejtve a kaland, váljék minden Eldorádóvá, ahol minden, ami jó, valódi, és kötözni
való bolond az, aki álöltözetre, praktikára gondol. Szépségben, tökélyben, kényelemben a
valódi a valódival kel versenyre.
A mondat, amelyről írok, Eszenyi Enikő Asbóth utcai rendezésében - Léna néma igenléLéna: Pap Vera

sétől - felszólító módban az előadás legvégére
kerül. És ettől megváltozik a darab. Ettől a két
szótól időben átrendeződnek arányai, és az írott
változattal szöges ellentétben a Leonce és Léna
című Georg Büchner-mű egyszerre csak ezen
utolsó mondat tartalmáról kezd beszélni. Egy
előadás
keresztülviteléről,
egy
„színház
építéséről". Eszenyi Enikő egy szín-házi
szüfrazsett jogán változtatta így meg a darab
értelmét, nem állítom, hogy nem okozva némi
kényelmetlenséget a darab ökonómiájában.
Ebben a formájában ugyanis ez a mondat
erőteljesen egyszerűsít a darab addigi összetettségéhez képest. Büchner ritmusosan, lépésről lépésre, finoman és egyszerűen alakítja a
megmutatandó gondolatot. A darab eredeti
rendjéhez képest ez a mondat az adott helyen és
intonációval a rendezői határozottság és elszántság mellett egy ellentétes mozzanatot is
rejt: kissé bájosabban hat a kelleténél. Akár
bosszúságot is ébreszthet a nézőben, hacsak az
nem tesz kísérletet arra, hogy visszaillessze ezt
a megoldást a darab egészébe: a valódiság és
hamisság rendszerébe.
A színház, amely Büchnernél a játék, a nem
reális tere, a valódiság által becsapottak szórakozása, Eszenyinél -- ezen egyetlen mondat
által - reális létével tüntető jelenséggé lesz.
Munkává, gründolássá, energiává. A színház
Büchnernél az idő elütése volt, Eszenyinél az idő
megszentelése Iett belőle. Látványos a
különbség, mégis - az én értelmezésemben éppen e különbség révén illeszkedik Eszenyi
megoldása Büchner eredeti darabjába. Leonce,
Léna és a király számára lelepleződik a hamis,
és fény derül a valódiságára. Ez, bár a királynak
elegendő, a hercegnek és a herceg-nőnek nem.
Több valótlanságot szeretnének. Örömükbe
csalódás vegyül - ettől lesz ironikus a darab végi
tiráda.
Eszenyi a színházat kiáltja ki a darab végén,
azaz a színtiszta valótlanságot. A színház létezése éppen ebben az egyszerű paradoxonban
rejlik: merő valódiatlanságában. Amikor a ha-mis
hamissá lesz, akkor fejeződik be a színház
építése. És ha jól építették a színházat, akkor
színészek és nézők számára a valódiság mellé
azonos értékben odakerül a tiszta hamisság is.
Innen-oda lehet járni.
Eszenyi befejezte a munkát, keze nyomán
valóvá vált a valótlan. Utolsó mondata felől
nézve alapos munkát végzett - szilárdan áll az
építmény.

100 éve, 1891. március 3-án az Országos Színészegyesület közgyűlésén kimondták: nő nem
lehet színházigazgató.

