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A végzet komikum;

A Leonce és Léna Pécsett

Georg Büchner életének és művészeté-nek
jelmondatát a közismert „sors bona..."
mintájára úgy kell módosítanunk: Sors
fatalis nihil aliud.

Ezt a végzetes sorsot - ami a Danton
halálában a történelem semmibe futó fel-
tartóztathatatlanságaként, a Woyzeckben a
társadalom egyik totális intézményébe
vetett egyén kiszolgáltatottságaként je-
lenik meg a Leonce és Léna a fonákjáról
mutatja be: mint a magánélet komikus
determinizmusát. A Popo „birodalomban"

Leonce királyfi a házasságkötés előli
meneküléssel próbálja elkerülni, hogy a
friggyel együtt reá szálljon a királyság
minden terhe és az uralkodás felelőssége.
Összefonódik közélet és magánélet, az ifjú
uralkodó(jelölt) saját sorsában hordozza
mindkettőt. Leonce szökése tehát arra is
irányul, hogy ne kell-jen feladnia addigi
életformáját, ne kell-jen részesülnie a
közéletből, az udvari ceremóniák
világából. És a mű végén be-következő
magánéleti fordulat ellenére nem is
részesül, a privát szféra fölszívja Leonce-
ot. Hiába menekül ő - miként hiába
menekül Léna is -, a sors akaratából
egymás karjaiba rohannak, és anélkül,
hogy tudnának róla, azt teszik „saját
akaratukból", amit eleve tenniük ren-
deltetett.

Büchner művei az irodalom és a szín-
ház életébe igen hosszú ideig - közel egy
évszázadig - nem kerültek be. E kívül-
maradás technikai okai mellett (lappangó
vagy nehezen rekonstruálható kéziratok
stb.) lényegesebb az a tartalmi ok, ami
Büchnert szinte huszadik századi szerzővé
teszi. Mivel művei keletkezésükkor nem
kerültek be a kulturális intézmény-
rendszerbe, ezért nem rakódott rájuk a
közbenső korok számos interpretációja,
recepciója, s így e művek szinte kötvetlenül -
azaz e korábbi korok magyarázatainak
közvetítése nélkül -- váltak részévé
századunknak. Azt is mondhatjuk: kor-
társunk Büchner. Annak oka azonban,
hogy kortársunk lehet - e felfedezésen túl
abban a sajátos életérzésben és élet-
helyzetben keresendő, ami Büchnernek és
műveinek a múlt század harmincas

éveiben a sajátja volt, s amiben az utókor
számos analógiát lát önmagával.

Ennek az analógiának a legfontosabb
tényezője az időképzet, illetve a jövőkép.
A Danton halálában a történelem a sem-
mibe fut, a forradalomnak nincs hová
megérkeznie, a Leonce és Léna pedig időt-
lenséggé feszíti a történetet. Nem csupán
azzal, hogy elvont időben (és térben) ját-
szódik - a mesék időn és téren kívülisé-
gében -, hanem azzal is, hogy a modern
dráma egyik típusához hasonlóan a tör-
ténet a mű befejeztével újrakezdődik:
„Holnap szép nyugodtan, jókedvűen új-ra
kezdjük ezt az egész komédiát" - mondja
a darab végén Leonce. Mintha a lét
mindig ugyanazt a történetet ismételné,
mintha nem volna változás, csak állapot, s
mintha a jövő azonos lenne a jelennel (és
ugyanakkora múlttal is). Büchnernek
nincs jövőképe: jövőtlenség ural-ja
műveinek világát. E jövőhiány gyöke-re a
sors fatalis ha az ember nem tudja sorsát
alakítani, mert az a külső erők által
végzetszerűen meghatározott, akkor
jövőjét sem ismerheti, sőt még csak nem
is sejtheti, hiszen saját teleológiájánál
erősebbek a körülmények, s mint Büch-
ner egy levelében írja, „a körülmények
pedig nem tőlünk függenek". Másutt így
vall e végzetszerűségről: „A forradalom
történetét tanulmányoztam. Úgy éreztem,
valósággal megsemmisít a történelem
iszonyú fatalizmusa. Az emberi
természetben szörnyű egyformaságot ta-
lálok, az emberi viszonyokban elhárítha-
tatlan hatalmat..."

Az egyformaság és az elháríthatatlanság
érzékeltetésére a darab azt az abszurd
drámából ma már oly jól ismert - eljárást
alkalmazza, hogy megkettőzi a főhőst,
vagy, ha úgy tetszik, tükörképét is
ábrázolja. A két főhős sorsa azonos,
nevük is rokon, egyikük a Popo
birodalom, másikuk a Pipi birodalom
trónörököse -. vagyis Leonce és Léna
egymás alteregói. A herceg első megje-
lenésekor unalmáról szól, a hercegnő -
több jelenettel később, mikor először
színre lép - arról, hogy „mostanáig sem-

mire sem gondoltam". Leonce az ideá-
lokat, Léna az álmait hordozza magában,
az ifjú a mű kezdetén így tör ki: „Ó ha az
ember egyszer valaki más lehetne!
Legalább egy percre!" jegyese pedig ezt
az identitásproblémát így fogalmazza
meg: „engem igazából cserépbe kellett
volna ültetni". E két, egymástól - és
egymás karjaiba - menekülő hős tehát
ugyanazokat a tulajdonságokat hordozza,
egyazon probléma megtestesítői. Az
egyformaságból és a cselekvési lehető-
ségek hiányából még egy fontos tény szár-
mazik, ami a jelenre lesz jellemző: ez pe-
dig az unalom. Hiszen, ha tettekre nincs
lehetőség, ha nem magunk alakítjuk vi-
lágunkat és sorsunkat, akkor a történé-
sekhez egyfajta viszony lehetséges, a kö-
zöny. „Az élet általában igen szép dolog,
és korántsem olyan unalmas, mintha még
egyszer olyan unalmas volna" - írja egyik
levelében Büchner, és Leonce hasonló-
képpen beszél udvari szerelmének: „Azért
unatkozom, mert szeretlek. De az unal-
mamat ugyanúgy szeretem, mint ahogy
téged szeretlek. Egyek vagytok."

De miért komikus ez a világ, ez a fa-
talizmus ? Nem utolsósorban azért, mert
ha a világ abszurd, akkor már lehetetlen
stabil értékek felmutatása, s ezáltal a tra-
gikum is lehetetlenné válik - az értékke-
veredés pedig a komikumnak kedvez. A
dráma ezt az értékkeveredést úgy mutatja
be, hogy minden értéknek egyúttal a
fonákját is ábrázolja: egymás tükrévé
teszi az ideát (Leonce) és a matériát (Va-
lerio), a filozófiát (Péter) és a ceremóniát
(udvarmester), a szűziséget (Léna) és a
szexualitást (Rosetta), s így minden érték
- azáltal, hogy az ellentéte is vele egy
időben felmutatásra kerül - relativizálódik
és komikussá válik. (A komikum forrása
természetesen az is, hogy a mű - mint
mondtuk - e fatalizmust a házasodás előli
hiábavaló menekülés élettényén keresztül
ábrázolja.) De mivel a darabban minden.
dolognak az ellenkezője is igaz, az
uralkodó esztétikai minőség sem lehet a
tiszta komikum, a nevetés nem felsza-
badult, hanem feszültséggel terhes.

Sipos László (Valerio) és Kulka János (Leonce) Büchner színművében



Büchner színpadi pályafutása száza-
dunkban kezdődött, az első teljes szövegű
illetve sikeres bemutatók a tízes években
voltak. Hazánkban a hatvanas évek hozták
meg Büchner színpadi fel-fedezését, azóta
a bemutatók egyre sűrűbben követik
egymást: a Leonce és Lé-na az elmúlt húsz
év alatt most került ötödször színre. Alig
egy évvel az Ács János rendezte
boglárlellei előadás után a pécsi Nemzeti
Színház Suba László főiskolai hallgató
rendezésében mutatta be a darabot.
Érdekes módon az eddigi öt bemutatóból
ez már a harmadik vizsgaelőadás illetve -
rendezés. Ez azonban nem látszik meg
Suba László rendezésén, akit már egy
korábbi munkájából is igen tehetséges
művésznek ismertünk meg, olyannak, aki
széles színházi eszköztárat birtokol.
Minderről már a Queneau Stílusgyakorlat
című előadás alapján meggyőződhettünk
(ahol még Salamon előnévvel szerepelt), s
ezt igazolja ez az újabb produkciója is.

Az előadás úgy interpretálja az írott
drámát, hogy elkerüli a leginkább csábító
megoldást, a valamilyen irányú redukciót.
Büchner ugyanis egy idealizáló-dó valóság
elvont életanyagát a maga el-vontságában
formálja drámává: nagy a meghatározatlan
tárgyiasság aránya a mű-ben - a rendezés
pedig, nagyon helyesen, megőrzi ezt a
„metafizikus" jelleget, amit a látvány: a
díszlet, a fényeffektusok és a
gesztusrendszer; valamint a hanghatások:
a zene és a hangeffektusok (Vidovszky
László munkája) és itt-ott az intonáció
egyaránt kifejeznek. Nem ábrázolnak, nem
utánoznak tehát, hanem stilizáltan
kifejeznek.

Mindez már a rendező által kitalált
nyitójelenetben így van. Az udvarmester
(aki szerepösszevonással az államtanács
elnöke is) egy stilizáltan rokokó jellegű,
marionettjáték-szerű ceremonikus „alaki
gyakorlatot" vezényel a tanácsosok sta-
tisztériájának, akik merev, gépies moz-
dulataikkal hűvös, már-már ijesztő at-
moszférát teremtenek. A néző ekkor még
hajlamos arra gondolni, hogy itt is olyan
értelmezéssel fog találkozni, amely az
állami bürokrácia fejét teszi meg az ese-
mények mozgatójának (mondjuk a Ham-
letben Poloniust), de már a következő je-
lenetben, Leonce és az udvarmester pár-
beszédéből kiderül, hogy nem így van. A
herceg, ahogy mondani szokták, hülyét
csinál a nagyra nőtt bogárként csápoló
udvaroncból: a maga zavaros, rendszer-
telen ideáljait, unott szertelenségét szegezi
szembe annak üres udvari koreográ

fiájával, kigúnyolja és megalázza az auto-
mataként mozgó embert. Ezt a kettős
kezdést a rendezés az egyik zárójelenet-
ben - immár összefonódva visszaidézi,
amikor Leonce és Léna mint két automata
az udvari ceremóniákon is túltéve elő-
adják a házasságkötés szertartását, igen
hűvös és kimért légkörben (az udvarnép
még a tapsot is királyi vezénylésre veri),
ekkor teljesítve be öntudatlanul is saját
végzetüket, „vak sorsukat". Itt fonódik
össze Leonce élete az addig gúnyolt ud-
vari renddel: a friggyel együtt az uralko-
dói szerep is az övé.

Az előadás kiemel egy másik, a darabot
keretező jelenetpárost is: Valerio színre-
lépését és a művet lezáró monológját,
illetve távozását. A befejezés szintén ren-
dezői ötlet: az írott drámában Valerio
azzal búcsúzik, hogy „én pedig állammi-
niszter leszek", s elsorolja groteszk „po-
litikai" programját - a színpadon viszont
ezt a szöveget egy cselekvéssor követi,
utolsóként ő is leveti az automatajelenet
óta viselt álarcát, és ugyanúgy távozik,
ahogyan a mű kezdetén érkezett, egy
stilizált, pantomimikus futással, ami igen
komikus. A rendezés az ő alakjában azt
hangsúlyozza, hogy Valeriót nem kötik
ennek a világnak a törvényei: ő szabadon
lép be ide, illetve távozik innen, s ez
egyúttal grimasz a teóriának is. E me-
tafizikus világban Valerio, a matéria, a
konkrétumok embere az, aki szabadon el-
hagyhatja ezt a komédiát, amit a többiek
„újra kezdenek".

Már e két, az előadást keretező jelenet-
pár hangsúlyozásából is látható, hogy Su-
ba László egyaránt ki kívánta emelni a mű
gondolatiságát és komikumát, ezzel pedig
a nehezebb és a kevésbé hálás meg-oldást
választotta, s engedményre kény-szerült
az előadás tempóját és koherenciáját
illetően. De mégis hűbb maradt a dráma -
és a büchneri életmű - szelleméhez, mint
ha pusztán egy pergő komédiát rendezett
volna, feláldozva a mű filozofikus
jelentésrétegeit.

A gondolatiság elsősorban Leonce
alakjában jut kifejezésre, akit a produkció
úgy jelenít meg, mint a periférián
elhelyezkedő ifjút, aki nem hajlandó ré-
szévé válni e miniatűr birodalom cere-
móniákba merevült életrendjének, de kí-
vülállásának nincs konkrét célja, saját al-
ternatívája nincs definiálva, és totális ma-
gányra ítéltetett: Rosettának mondja a
szerelemről : „munka az is". Emberi kap-
csolatai hidegek, Valerióban nem barátot
talál, hanem egy csudabogarat, a nőkhöz
sem valós érzelmek fűzik, csak az

unalom vagy - Léna esetében - a szép test.
Egész magatartásának mottója lehetne az a
gondolat, amit menekülése előtt mond:
„Jobban szeretnék lemondani ember
mivoltomról." Ő az előadás legkevésbé
komikus figurája.

Komplementere, Valerio viszont a
leginkább komikus alak, s az előadás e két
pólus közé rendezi a többi szereplő
komikumának mértékét. E köztes figurák
közül a hangsúly leginkább az udvar-
mesterre és Péterre, a királyra esik. Ok,
bár az udvari (birodalmi) hierarchiában
kiemelkedő helyet foglalnak el, mégsem
illeszkednek bele harmonikusan ebbe a
rendszerbe: a király meg akar szabadul-ni
a kormányzás terhétől, hogy a bölcse-
leteknek éljen, de az előadásban inkább
idiótának, mint filozófusnak látszik. Az
udvarmester pedig, akin a királyság ce-
remonikus rendje nyugszik, korántsem
biztos önmagában, úgy tűnik, épp e kötött
gesztusrendszerrel és rideg etikettel
igyekszik saját belső bizonytalanságát, táj
ékozodóképtelenségét kompenzálni.

Ebben a világban nincs fix pont, a sze-
replők egyike sem érzi magát otthon saját
szerepében, s ebből következően magában
a világban sem. Otthontalanságuk legfőbb
oka az, hogy számukra ez a világ
kiismerhetetlen, mert törvényei va-
lahonnan máshonnan, egy másik szintről
származnak, s ők e másik szintnek ki-
szolgáltatottak: a végzet uralkodik rajtuk.
S ezért is érzik úgy, hogy pusztán bábuk
egy nagyobb erőhatalom kezében, vagy
úgy, hogy beprogramozott automaták,
minden egyéni akarat és cselekvési
lehetőség nélkül. (Büchner egy meny-
asszonyához írt levelében azt mondja
magáról: „Automata vagyok, lelkemtől
megfosztottak.")

Az előadás nagyon jól kiemeli a darab
nyelvi komikumát - aminek érvényre jut-
tatásában döntő szerepe van az új, La-tor
László által készített fordításnak. E
magyarítás az előzőnél árnyaltabbá és ért-
hetőbbé teszi a mű nyelvezetét, és Büch-
ner szójátékainak humorát a lehető legtel-
jesebben visszaadja. Ugyanakkor nagyon
jól megközelíti az élő, mindennapi nyelv
stílusát, így megfelelően szolgálja az
előadás verbális jelentésközlésének ki-
fejeződését.

A Lábas Zoltán és Bori Bálint tervez-te
színpadkép teljes összhangban van az
előadás elvont jellegével: a teret tagoló
elemek nem ábrázolnak semmit. A szín-
padon egy embermagasságú fehér paraván
húzódik keresztül, középen egy V alakú,
lépcsőként is használt csővázzal,



amitől jobbra és balra két bejáró tagol-ja a
paravánt, a V két szára között pedig egy
apró kis „dobogó" áll. A paraván tetején, a
másik játékszinten, középütt egy domború
palló köti össze a V két szárát, e felső szint
két szélén pedig egy-egy három-négy
méter magas zöld --kiváj t fatörzsre vagy

hosszúkás fülre vagy stilizált hegyre
emlékeztető - homorú tárgy áll. A hátteret
egy összefüggő, barnás-narancsos drapéria
alkotja. A díszletben egyetlen mozgatható
elem van: a domború palló, amit az
előadásban akkor billentenek le, amikor
Leonce el-hagyja a birodalmat, s akkor
fordítják vissza eredeti helyzetébe, amikor
haza-tér. A látvány részét képezik még
Kiss Anikó jelmezei, amelyek azonban az
elő-adás többi eleménél kevésbé elvontak,
inkább Büchner korának ruhatárából vett
darabokból állanak, vagy döntően erre a
korra utalnak a cipőcsatok, fodrok,
térdharisnyák stb. A ruhák színei viszont
jól illenek a színpadkép egészé-be, és
segítenek a látvány összhangjának
megteremtésében.

A címszerepet Kulka János alakítja.
Játékstílusában egy vibráló érzékenységű,
de ugyanakkor a világhoz közönyösen
viszonyuló ifjút állít elénk. Minden
jelenetben valamilyen új árnyalattal bővíti
Leonce jellemének színskáláját: az
udvarmesterrel gúnyos és elutasító - annak
széles, merev gesztusait és „udvarias",
ereszkedő hanghordozását „szűk"
pantomimikával és erőteljes artikulációval
ellenpontozza. Valerióval, akivel a
legtöbbször van együtt a színen, a leg-
intimebb a kapcsolata: ő az, akinek a közös
jelenetekben többször is átveszi gesz-
tusait, így mindjárt az első találkozáskor,
amikor ugyanabba a pózba helyezkedik,
mint a másik. Alakításában kiemel egy
tendenciát: finoman érzékelteti, hogy Le-
once egyre üresebbé, gépiesebbé válik, s
fokozatosan beleidomul az udvar pa-
noptikumába - így amikor a sors betel-
jesülésére fény derül, egyetlen hökkent
pillanat után magától értetődően fogad-ja
azt, amitől eddig menekült.

Sipos László Valerióként vérbő és har-
sány, s egyúttal kissé stilizált alakot te-
remt. Ezt úgy éri el, hogy „túljátssza" a
figurát: az előadásban az ő tempója a
leggyorsabb mind a mozgásban, mind a
beszédben. Megkapó jókedvvel játszik, s
ez a jókedv a nézőtéren is visszhang-ra
talál: az ő poénjai a leghatásosabbak;
szójátékai, a dolgok fonákját megmutató
okfejtései mindig tisztán érvényesülnek,
egyetlen komikus mozzanat sem sikkad

el. Ügyesen egyensúlyoz az igazmondás
hazugság, a bolond bölcsességének mezs-
gyéjén - felidézi az udvari bolondok fi-
guráját. Jól érzékelteti, hogy őt ez a biro-
dalom nem köti (legfeljebb üldözi), s
hogy szabadon komédiázhat ennek viszo-

nyain, s könnyedén kigúnyolhatja az
ideálok ködétől kába alakokat. Sőt, né-ha
még önmagát is.

A többiek Leonce-hoz és Valerióhoz
viszonyítva mellékszereplők. Közülük
hárman emelkednek ki - megközelítőleg
azonos stílusú játékukkal, amivel döntő
módon járulnak hozzá az előadás atmosz-
férájának megteremtéséhez -, Győry Emil
mint Péter király, Safranek Károly mint
udvarmester (és az államtanács elnöke) és
Paál László mint szertartás-mester.
Legnagyobb teret Safranek Károly kap,
akinek több némajelenete is van, s egész
lényében sokkal hangsúlyosabb az, amit
cselekszik, annál, amit mond. Igy
jelenhetne meg a színpadon a féreggé
változott Kafka-hős, Gregor Samsa - mint
egy emberi méretű ízelt-lábú (talán
cincér), aki egy pillanatra sem szűnik
meg csápjait mozgatni. Még
testtartásában is felveszi a rovar alakját,
frakkját úgy viseli, mint kitinszárnyakat.
S szigorúan koreografált mozdulatai
közben állandóan csattogtat egy kezében
tartott fémtárgyat, amitől az egész alak
gépiessé válik, mintha valamilyen fém-
szerkezet kattogása hallatszana belőle. Az
udvarmesterből így egy teljesen gépies és
rovarszerű, taszítóan ellenszenves figurát
formál Safranek Károly. Paál László
szertartásmestere viszont szinte kedves
alak, riadt aggodalmaskodása, alázatba
görbült testtartása nemcsak komikus,
hanem önironikus is, játékmódjával
egyúttal idézőjelbe is teszi cselekvéseit.
Gesztusai sokszor állnak meg félúton, így
adva hangsúlyt a bizonytalanságnak

és aggódásnak. Győry Emil is hasonló
stílusú alakítást nyújt, komikusra hang-
szereli azt a két jelenetet, amelyikben
szerepel. Remekül kapcsolja össze az öl-
tözködési jelenetben a filozófiai kate-
góriákat a ruhadarabokkal, teljes magától
értetődőséggel vált át az akcidenciáról az
ingre, a morálról a mandzsettára, s így
ellenállhatatlanul humorossá teszi a
helyzetet is és önmagát is.

A három női szereplő közül Koszta
Gabriella - Rosetta - játékstílusa illeszkedik
legjobban a produkció egészé-be,
jelenetében egy álomszerű, légies alakot
formál, hangjában és gesztusaiban is
stilizált, szimbólumszerű, mintha vala-
honnan távolról látnánk és hallanánk. A
Leonce-hoz fűződő érzelmeit is valami
halvány derengés lengi át, hangjában re-
zignáció és sóvár szeretetvágy van. A Lé-
nát alakító Oláh Zsuzsa inkább a szerep
meseszerű elemeit emeli ki, egy bájos, naiv
és gyermeki, álmodozó herceg-nőt formál,
kevés humorral. Annál komikusabb viszont
Vári Éva nevelőnője, aki a férfiakkal való
találkozáskor láthatóan szívesen lépne
Léna helyére. Hangjában a méltatlankodás
és a csodálkozás dominál, s a kényszerű
szökést oly bele-törődéssel csinálja végig,
hogy e kontraszttal egy ellenállhatatlanul
komikus figurát teremt.

A további mellékszereplők közül még
Bánky Gábor és Matoricz József játéka
illeszkedett jól az előadás összhangjába, a
többiek viszont erősen elütő, hagyományos
játékstílust képviselnek, s így idegen
elemként élnek a produkcióban.

Kulka János (Leonce) és Koszta Gabriella (Rosetta) a Leonce és Lénában (Tér István felvételei)


