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Magatartások
Danton drámájában

Georg Büchner Danton halála című drá-
májának előadása a Nemzeti Színházban
nézőre, elemzőre, kritikusra egyaránt rá-
kényszeríti, hogy azzal mint színjátékkal
foglalkozzon s ne mint az adott dráma
színpadra állításával. A „kényszert" több
tényező együttesen hozza létre. Először:
viszonylag sok apró változtatás történt - s
feltehetően nemcsak szűkebb „dra-
maturgiai" okokból - az Új Magyar
Könyvkiadó által 195 5-ben, Kosztolányi
Dezső fordításában kiadott szövegen.
Továbbá: a színjátékban több alakot
összevontak; minden valószínűség szerint
nem a szereplők nagy számának csök-
kentésére, hanem bizonyos sorsvonalak
markánsabbá tételére. Végül, de legfő-
képpen: a színjáték közlése, világképe,
mondanivalója kényszeríti, hogy a szín-
játékot elemezzük, s ne a dráma színre
állításának módjait, mikéntjeit. Ugyan-
akkor ennek a „kényszernek" mégsem
lehet maradéktalanul eleget tenni. Hiszen
a Büchner által megírt Dantont, Robes-
pierre-t stb. látjuk, és azokban a helyze-
tekben, amelyeket Büchner írt meg, s lé-
nyegében, de nem maradéktalanul az álta-
la kigondolt és megírt cselekménysort.

Minden színjátéknak kétségkívül csak
egyik forrása az írott dráma. A másik, a
nélkülözhetetlenül fontos: a színjáték
kora. Az írott dráma jellemeinek általános
magatartását, éppúgy, mint az adott
jellemhez hozzátartozó gesztusrendszert a
színjáték korának valóságából lehet
művészileg megalkotni. Ugyanakkor a
színjátékban létesített helyzetek azon
szegmentumában, amely a testtel pro-
dukálható jelentések, megnyilatkozások
szegmentuma - s nem a beszéd, a szöveg
tartalmáé - olyan jelentést is lehet adni a
helyzetnek, amely csak a beszéd, csak a
szöveg által nem jelenhet meg. Mindezek
akkor válhatnak igazi színjáték-műalko-
tássá, ha a választott dráma alakjai, hely-
zeteik és cselekedeteik már a szövegben
olyan problémákat hordoznak, amelyek a
színjáték korában is elevenek.

Büchner drámájában a Danton halálá-
hoz elvezető cselekmény- és eseményso-
rok külső és belső, de végső soron megma-
gyarázhatatlan okokra vezethetők vissza.

A belsőt ő hordozza magában, a külsőt
leginkább Robespierre testesíti, eleveníti
meg számára.

Danton és társai már a börtönben van-
nak, amikor Lacroix megjegyzi: „He-
lyesen kiáltottál, Danton. (Ti. a Forradal-
mi Törvényszék előtt, a tárgyaláson. - 13. T.)
Ha azelőtt is így harcolsz az életedért,
akkor most minden másképpen volna." De
Danton nem harcolt. Ahelyett, hogy -
amikor még lehetősége volt rá - a Kon-
ventben küzdött volna saját életéért és
eszméinek érvényre jutásáért, sétált, a
Palais Royal kurtizánjaihoz ment, a ko-
ratavaszt élvezte stb., vagyis egy életél-
vező magatartást látunk tőle. Mindezt
ugyanakkor valami benső bénultságból is
teszi, ami úgy jelenik meg, hogy kedvenc
kifejezése a „Hát aztán?", hogy unja már
az életet, hogy inkább őt fejezzék le, mint
hogy ő fejeztessen le másokat stb. Ez a
benső enerváltság csak a közélet
szférájában érvényesül, pontosabban csak
abban az irányban, hogy életben
maradásáért harcoljon. Ennek okára
Büchner drámájában nincs magyarázat, ez
csak „van". (Drámai magyarázat alig-ha
lehetne, inkább csak epikában vagy
lírában kifejezhető magyarázat lehetsé-
ges.) Büchner drámája a Danton halálához
vezető egyik sorserőről és szükség-
szerűségről épp azt mondja, hogy ez az
életben meglevő, elevenen hatékony, de
megmagyarázhatatlan törvényszerűség.

Ugyanígy megmagyarázhatatlan az a
másik sorserő, ami ugyancsak benső
Robespierre-ben, de ami Danton számára
külsőként, őt kívülről elérő sorstényező-
ként jelenik meg. Robespierre tovább
akarja vinni a forradalmat, az „erényt és a
rémuralmat" akarja egybekovácsolni, a
bűnt és bűnösöket eltörölni. De a
drámában ennek további okára nincs
magyarázat. További magyarázat az len-
ne, ha a Robespierre bensejéből objekti-
válódó, külsővé váló erő a dráma világá-
ban a forradalom céljait elősegítő objektív
szükségszerűségként jelenne meg, vagyis
mint olyan, amely nélkül a dráma világán
belül a forradalom valóban elbukna, vagy
amely nélkül a nép jóléte nem lenne
elérhető. A drámában sok szöveg hangzik
el arra vonatkozóan, hogy az éhező-
nyomorgó nép sorsa nem lett attól
könnyebb, hogy felkötötték az
arisztokratákat, hogy sárba tiporták a
Vétót, hogy leguiIlotinozták a girondis-
tákat. Ugyanakkor arra sincs utalás, hogy
Dantonék lefejeztetésével eltűnik valami
olyan politikai erő, amely a nép jólétét
vagy a forradalom kibontakozását gá

tolta. De Dantonék kivégzésére a drá-
mában más, valami elvileg is más és ob-
jektív szükségszerűségként működő ok
nincs, ilyen nem ábrázolódik. Danton és
kivégzendő társai tehát nem tesznek
semmi olyat, ami objektív szükségszerű-
ségként indokolná kivégeztetésüket. Ro-
bespierre egyénisége és az erényt a rém-
uralommal összekötő magatartása is csak
puszta adottság. Ha Danton szemszögéből
nem szükséges is Robespierre elveire és
főként magatartására további magyarázat
- hiszen ez számára oly külső, ami
sorsként jelenik meg -, a drámában
szükség lenne c benső tartalmak objek-
tiválódásának történelmileg objektív mi-
voltát és szükségszerűségét bizonyító
magyarázatra. Mivel ilyen nincs, a Robes-
pierre-ben jelentkező erőnek, dinamiz-
musnak és az „erény plusz rémuralom"-
gondolkodásnak és az ezt kifejező-hor-
dozó magatartásnak az oka végső soron
ismét megmagyarázhatatlan, ez is isme-
retlen. Így a dráma két fő szála két kü-
lönböző szükségszerűség eleven meglétét,
hatékony működését mutatja, ám ezeknek
magyarázatát, okát végső soron nem adja
meg.

Székely Gábor rendezése láthatóan arra
törekedett, hogy a helyzetek sorát oly
módon építse föl, amelyből a két emberi
és forradalmármagatartás kap erős hang-
súlyt. E kettő közül ábrázolni azonban
csak a Robespierre által képviseltet lehet,
az „aszketikus" forradalmárét, aki össze-
köti az erényt a rémuralommal. A másik
magatartás ugyanis az lenne, amely al-
kalmas arra, hogy megteremtse, elmé-
lyítse azt a helyzetet, miszerint: „A for-
radalom az újjászületés stádiumába jutott.
A forradalomnak meg kell szűnnie, és el
kell kezdődnie a köztársaságnak." (A
dráma elején Hérault mondja ezt, a
színjátékban viszont Lacroix-tól halljuk.)
A forradalomnak ehhez a mostani sza-
kaszához adekvát forradalmármagatartást
azonban a dráma nem ábrázolja, de a
színjáték egy ponton igyekszik megmu-
tatni.

Kállai Ferenc nem Dantonnak a köz-
életi szférában érvényesülő enerváltságát,
cselekvésképtelenségét állította elénk,
hanem életélvezetét. Ezzel azonban -
akaratlanul is - okot helyezett az írott mű
egyik megmagyarázhatatlan szála mögé.
Az írott drámában Danton passzi-
vitásának nem oka az ő életélvezete; ott e
kettő mintegy együtt él benne, ahogy
említettük, minden külön ok és határozott
magyarázat nélkül. A színjátékban Danton
életélvezete mint mostani élet-



szakaszának fő mozgató ereje, legfőbb
benső dinamizmusa jelenik meg. Kállai
Ferenc ugyan láthatóan nem ebből vezeti
le a benső bénultságot, de az életélvezet
mégis a Robespierre elleni és saját életben
maradása érdekében megteendő tettek
elmaradásának okaként érvénye sül. Szó
sincs arról - nagyon helyesen -, hogy
alapmagatartásában fejezne ki vala-mi
bágyadtságot vagy enerváltságot. Soha
nincs „fáradt" gesztusa, magatartása stb.
Az enerváltság egészen másként jelenik
meg, mintegy elvileg vallott világhoz való
viszonyként. A nyitó jelenetben elmondja,
hogy úgy szereti feleségét, Júliát, mint a
sírt. A sírban nyugalom van, s Júlia ölében
is nyugalom van. Az életélvezet és
halálvágy itt kapcsolódik először össze.
Kállai Ferenc a szexualitást és a
nyugalmat úgy ötvözi elvileg, mintha a
görögök azon tételét vallaná, miszerint
Erosz és Thanatosz testvérek. Az
életélvezet és halálvágy még valamiféle
„dekadens" vonással sem kapcsolódik
össze az alakításban. Sőt, a szexualitás, az
életélvezet valami felfokozott
indulatiságot fakaszt, amely azonban csak
a szavak kimondásában való indulatiság;
de bénultságot eredményez abban a
pillanatban, amikor tennie kel-lene akár
azért, hogy az ő elvei érvénye-süljenek,
akár azért, hogy elkerülje a le-tartóztatást.
Elveit csak kimondani tudja, megharcolni,
érvényre jutásukért küzdeni már nem.
Robespierre-nek még elmondja a maga
igazságait, és szembeállítja azokat
RobesPierre teljes merevségével. De a
Konventbe már nem megy el, s Kállai
Ferenc alakítása azért jó, mert ez nem írott
vagy elmondott - tehát nemcsak szavakban
megjelenő - igazság marad, hanem az
alakítás szerves része.

A szex és halál, valamint az életélvezet
megszerzésére irányuló aktivitás és a köz-
életi bénultság talán abban a pompás je-
lenetben érezhető legjobban, amely a
Palais Royal egyik hölgyénél, Marionnál
tett látogatását ábrázolja. A jelenet helye is
igen fontos: az imént láttuk a Jakobinus
Klubot, ahol most hirdette meg
Robespierre, hogy „A köztársaság fegy-
vere a rémuralom, a köztársaság ereje az
erény." Az életveszély tehát megnőtt, s ezt
barátai, köztük Lacroix, azonnal ész-
reveszik. Ő jön ide figyelmeztetni Dan-
tont, de ő ennek ellenére ittmarad. A
jelenetben Danton passzív: Marion mesél
neki, s ő majdnem végig -- minta sírban -
fekve hallgatja. Mariont Lázár Kati ala-
kítja, s a két főalak kivételével talán övé a
legjobb alakítás. Annak a nőnek a

benső világáról beszél, aki mindig „örö-
kös vágy és örökös kívánság, örökös tűz
és örök áradat", s aki épp ezzel ölte meg
ifjúkori első szerelmét, belefúlt az
„áradatba". Lázár Kati úgy adja elő ezt a
hosszú történetet, hogy Dantonhoz fű-
ződő kapcsolatának és mostani helyzeté-
nek szerves részévé teszi, az elmondot-
takat beépíti a kettejük közötti helyzetbe, s
ezáltal az egész műbe; tehát nem ön-
állóan, helyzettől függetlenül mondja el,
nem mint merő önvallomást. Marion
tartalmai ezért válhatnak Danton tartal-
maivá: az itt felburjánzó igen magasren-
dű -- mert a teljes életet ebbe sűrítő -
szexualitás annyira Danton tartalmává

válik, hogy Erosz és Thanatosz ismét és
végérvényesen testvérekké válnak: nem
most, azonnal, amikor kellene, megy el
életéért harcolni hanem csak holnap reg-
gel. Föltehetőem ez volt az a rövid idő,
amikor még esetleg eredményesen har-
colhatott volna letartóztatása ellen.

A mai néző számára azonban nyilván a
két forradalmi magatartás megmutatása
és számunkra való jelentése az igazán
lényeges. Dantonból sem az életet élvező
szegmentum lenne a fontos - hiszen ez a
valósághoz való viszony bőven megta-
lálható ma, s ez nem okvetlenül pozitív
magatartás -, hanem az a forradalmár-
magatartás, amely Danton sajátja. Am ez,

Robespierre: Kálmán György



Büchner: Danton halála (Nemzeti Színház). Csomós Mari
(Lucile) és Cserhalmi György (Camille)

Kállai Ferenc (Danton) és Bodnár Erika (Júlia)

Kállai Ferenc (Danton) és Lázár Kati (Marion)



ennek az ember egészén belüli helye és
jellege kevésbé válik élessé és meghatá-
rozhatóvá önmagában. Nem a forradalmi
akciókat végrehajtó Dantont látjuk, ha-
nem azokat az élethelyzeteket, amelyek az
ő halálához vezettek el. Így forradalmár-
magatartása elsősorban a Robespierre által
bemutatott és képviselt vonatko-
zásrendszer fényében, „tükrében" válik
észrevehetővé. Ezért kell először róla
beszélnünk.

Kálmán György a hangjával lép a
színjáték világába. A színtéren az éhező
polgárok egy ártatlan embert készülnek
felakasztani, s Kálmán György-Robes-
pierre a nézők háta mögül szólal meg,
hangosan kiáltva: „Mi van itt polgártár-
sak?" A mai színházi jelrendszerben, ha
egy színjátékbeli alak a nézőtérről szólal
meg, s innen lép a játéktérbe, azt jelenti,
hogy ő minket, mai nézőket képvisel. A
jelenetben Robespierre fellépésére és az ő
„Hagyjátok futni!" szavára engedik el az
ártatlan embert. Büchner drámájában ez
nem így történik; ott HANGOK mondják
az iménti mondatot, s az ártatlan
fiatalember már Robespierre meg-
szólalása előtt elszalad, vagyis ott nem
Robespierre menti meg az életét.
Robespierre-rel való jelenetében Danton
azt is állítja, hogy az ő „bűneiknek" -
vagyis az életélvezetnek - az a haszna is
meg-lesz, hogy „legalább nem fog többé
ártatlan vér folyni". Erre válaszolja Ro-
bespierre: „Ki meri mondani, hogy ár-
tatlan vér is folyt?" Az előző jelenettel
való vonatkozásában RobesPierre joggal
állítja, hogy nem folyt ártatlan vér, hiszen
a szemünk láttára és bennünket képviselve
mentett meg egy ártatlan embert. Így
Robespierre áldozatai valóban bűnösökké
válnak; legalábbis a szavak szintjén és a
színjáték összefüggésrendszerében.
Természetesen RobesPierre szem-
szögéből Danton is bűnös, de az ártatlan
ember megmentésével ő az objektíve
bűnösök ellen fellépő emberré válik.
Dantonék tettei azonban semmiképp nem
bűnös tettek, s ezért kivégzésük a
színjátékban csak a Robespierre-ből és
társaiból kiinduló egyéni gyűlölet kö-
vetkezménye.

Robespierre-ről tehát ez az első benyo-
másunk, ami egyértelműen pozitív. A
második az előbb említett utcai jelenetben
egy kommentár révén ér minket.
Robespierre a törvényt a nép akaratának
nevezi, vagy fordítva, a nép akaratát
törvénynek. Mikor ezt kimondja, igen
hangsúlyos rendezői eszközökkel azonnal
kétségbe vonja az állítás igazságát az

utcai koldus: a beálló csöndben meg-
pendít egy húrt hangszerén és felkacag. A
harmadik benyomás: ugyanennek a je-
lenetnek a végén a népet a Jakobinus
Klubba hívja, ám a tömeg teljesen magára
hagyja, elfordulnak tőle, s Robespierre
egyedül megy ki a színről, önmagának
magyarázva. Ennek jelentése: az utcai nép
nem követi őt.

Első benyomásaink tehát kissé ellent-
mondóak: hallgat rá a nép, itt ő az ártat-
lanok védelmezőjeként tűnik fel, „a nép
akarata a törvény" kijelentését kétségbe
vonják., és ugyanakkor a tömeg magára
hagyja.

A színjátékbeli Robespierre ettől kezdve
tiszta és egyenletes, ami nem jelenti, hogy
egysíkú. Kálmán György öltözéke, a
hosszú, fekete kabát éppúgy, mint benső
magatartása, a rideg és merev, az élni és
gondolkodni csak egyetlen síkon tudó
emberé. Kálmán György az alak hiúságát
és hideg gyűlöletét is megmutatja. A Ja-
kobinus Klubban és a Konventben me-
reven, hidegen figyeli azokat a felszóla-
lókat, akik nem az ő elképzelése szerint
beszélnek. Kálmán György megérzékel-
teti, hogy ekkor a kezdeti hallgatás tak-
tikai, s akkor szólal meg, amikor a
hangulat már valamelyest kedvező lesz
számára. Dantonnal való jelenetében is a
jövendő áldozatot, az ő áldozatát figyeli
hideg és kiszámíthatatlan arcvonásokkal.
Ekkor Danton szavai pompásan jellemzik:
semmi olyat nem tett, ami az élet él-
vezetéhez, sőt: az élet viszonylag telje-
sebb viteléhez okvetlenül szükséges,
vagyis soha nem követett el semmiféle
bűnt. Kálmán György úgy is viselkedik,
mint ahogy az ilyen nagy szenvedélyű, de
egyetlen irányba élő ember: Dantont mint
bűnös és kártékony embert figyeli,
minden érzelmi megrezdülés nélkül, hideg
ellenségességgel. Itt azzal a vonással
lehetne gazdagabbá tenni Robespierre-t,
ha Kálmán György megérzékeltetné,
amire később szövege is van: ez a nagy
egyéniség megérinti, még ha nyomasztóan
is. Mikor Danton elmegy, egy kissé lehull
róla az álarc. De csak egy kissé, mert
önmaga előtt is szerepet játszik, az
„erényes hóhér" szerepét. A színjátékban
meghúzták, s egy-egy lényeges rész-lettel
megváltoztatták a monológ szövegét. A
Büchner-drámában erőteljesebben jelenik
meg Robespierre hiúsága s Danton elleni
gyűlölete. Itt még az az elhatározás is
elhangzik, hogy: „Neki pusztulni kell!",
illetve: „Le kell vágnunk azokat, akik
visszatartják ( t i . a forradalmat B. T.), még
ha foggal-körömmel

kapaszkodnak belé." Ezek a mondatok a
színjátékban nem hangzanak el. Ehelyett a
„bűn és erény"-problematika jelenik meg,
ezeket építették be ugyanis a monológba.
A változtatás eredménye világos: az
„erényt" képviselő és az élet több és
szerves aspektusát „bűnnek" tekintő
Robespierre veszejti el Dantont, s nem az,
aki gyűlöli. Ez eltünteti Robespierre
hiúságát és egyéni gyűlöletét, valamint
hatalomvágyát is, mint a Dantonék ki-
végzésének benső okát, és Robespierre
magatartását elvibbé teszi; Kálmán György
így is jeleníti meg ezt a részletet. A Saint-
Justtel való jelenet utáni monológban
feltör az „aszkétikus" forradalmár benső
gőgje, Krisztussál helyezi magát egy sor-
ba, sőt saját szenvedéseit még Krisztusé
fölé is emeli. Testtartása ekkor a keresztre
feszített Megváltóé. Kálmán György
azonban ebben a jelenetben visszafogot-
tabban játszik, valahogy nem eléggé éles
és pontos annak, a benső gőgnek a meg-
mutatása, amely pedig egyértelműen jelen
van ezekben a mondatokban: „0 a
fájdalom gyönyörét élvezte, én a hóhér
gyötrelmét. Ki tagadta meg inkább ön-
magát, ő vagy én?"

A rendezés megtétet Kálmán Györggyel
több olyan gesztust, amellyel alakját a mi
korunk számára még ismerősebbé teszi. A
forradalom továbbvitelének vitájában,
nagy beszéde közben jóindulatot mutatva
fordul Legendre felé, karjait barátságosan
paskolja, mosolyog arra az emberre, akit
nem sokkal később mint foglyot látunk a
börtönben. Legendre letartóztatása így
közvetlenül neki tulajdonítható; az 50-es
években bőven tapasztalhattunk hasonló
magatartásokat és gesz-tusokat.
Ugyanakkor Legendre „bűnét" sem látjuk.
Ezt persze nem is lehet ábrázolni, hiszen a
drámában őt nem is tartóztatják le.
Legendre - Sinkó László alakítja - a
színjátékban megkapja egy
ellenforradalmár, Dillon tábornok szerepét
is. Dillont tartóztatják le a drámában, s
most helyette Legendre-t látjuk a
börtönben. Az itt hallható mondatok enyhe
zavart keltenek, mert nem nagyon illenek
az eddig megismert Legendre szájába; s
ezeket Sinkó László igen jó alakítása sem
tudja szervessé tenni. Mivel azonban ő a
Konventben Dantonért harcolt, s eközben
mutatott barátságot iránta Robespierre,
letartóztatásának kimondatlan oka tehát a
Danton iránt tanúsított viselkedése. Sorsa
ezért a mi 5o-es évekbeli időnket idézi,
noha -- épp mert alakját egy valódi
ellenforradalmáréval kapcsolták össze - a
színjátékban



Törvényszék előtt. Kállai Ferenc képes
arra, hogy még egy ilyen helyzetben is
elénk állítsa a Robespierre-nél teljesebb
forradalmárt. Amikor ugyanis a királyság
elleni felkelésről, a király lefejeztetéséről,
s ezekben az ő szerepéről beszél,
felmutatja azt a „nemzeti vakmerőséget",
amely különbözik az „egyéni vak-
merőségtől", és amellyel - saját szavaival -
olyan sokszor küzdött a szabadságért. Ez
az a pillanat, amelyben - nem a dráma -
Kállai Ferenc alakítása megmutatja a
másik forradalmármagatartást. Ezenkívül
azonban az ő forradalmisága konkrét
tartalommal nem jelentkezik, csak mint
olyan, amely a Robespierre-étől különböző.
Ez a különbözőség jelenik meg
Robespierre „tükrében": a hidegnek,
merevnek és aszketikusnak megismert
Robespierre őt akarja „bűnei" miatt
elveszejteni, s ezért lesz más, a
Robespierre-étől különböző; de csak kü-
lönbözőnek minősíthető, konkrét mi-
lyenségében meg nem határozható az ő
forradalmi magatartása. Persze „bűneit"

sem látjuk, amelyek egyébként sem egy
forradalmár „bűnei" lennének, hanem az
életélvező ember tettei. Ezek csak az
„erényt" hirdető Robespierre szemében
„bűnök", vagyis csak arról van szó, hogy

Konventjelenet a Danton halálában (középen: Oszter Sándor mint Saint-Just)

Szilágyi Tibor (Barére) a Danton halálában (lklády László felvételei)
nem épp szerves eszközökkel, mert az ő
alakjával kapcsolatban zavarba ejtően
történik ez a felidézés.

Nos, ezen rideg, „aszketikus" forradal-
már tükrében jelenik csak meg Danton
forradalmi magatartása. Ettől a „tükör

től" függetlenül az életélvező embert
látjuk; azt, aki egykor, de nem a szín-
játék jelen idejében hajtott végre forra-
dalmi tetteket. Egykori cselekvéseiről
viszont itt olyan helyzetben emlékezik
meg, amikor életéért harcol a Forradalmi

Robespierre magatartása, világhoz való
viszonya nem tudja elviselni a Danton
által képviseltet.

A színjátékban Danton alakja és ma-
gatartása a pozitív. Ez azzal is hangsú-
lyozódik, hogy jól kiemelve, nagy nyo-
matékkal jelenik meg a Forradalmi Tör-
vényszék törvénytiprása; az tudniillik,
hogy sorsolás helyett kiválasztják az es-
küdteket, s olyanokat választanak, akik
bizonyosan meghozzák a kívánt ítéletet.
Gelley Kornél és Szersén Gyula még az-
zal is kiemeli ezt a jelenetet, hogy cini-
kusan és abszolút szolgálatkészen tervezik
el a törvénysértést. A Jóléti Bizottság még
a védekezés lehetőségét is megtagadja
Dantonéktól. Amikor ezt kihirdetik, a
tárgyalás nézőközönsége ütemes
„Diktatúra! Diktatúra!"-kiáltásba tör ki. Ez
a momentum nincs benne a drámában. A
színjátékbeli jelentése kettős: egy-részt
kifejezi a népnek a Jóléti Bizottsághoz és
a Forradalmi Törvényszékhez való elítélő
viszonyát, a befogadók előtt negatívvá
teszi ezeket az intézményeket és
Robespierre-t, valamint az 5o-es évek
asszociációját is felkelti, mivel Dantoné-
kat lényegében mindenféle bűn nélkül egy
diktatúra ítéli el törvénytelen eszközökkel.
Ezzel Danton és társai egyértelműen
pozitívvá válnak.



Az a mód azonban, ahogyan Danton és
társai pozitívvá válnak, elvileg eléggé
vegyes hatású. Amit látunk, alapjaiban
életélvező magatartás, amihez csak a
Forradalmi Törvényszék előtt, a múlt
eseményei elmondásának módjával, mi-
kéntjével járul egy, a Robespierre-étől
különböző forradalmi magatartás, Vol-
taképp tehát az életélvező magatartás válik
pozitívvá, hiszen lényegében ezt látjuk, s
ez az, amit Robespierre bűnnek kiált ki, s
ez az, amiért - ha formailag nem is, de
lényegében - elítélik őket.

A rendezői színházban a műalkotás
totalitását azzal lehet megvalósítani, ha a
színjáték összes figurájában korunknak
azok a különböző magatartásai jelennek
meg, amelyek a bemutatott alapmaga-
tartásnak a variációi. Mivel itt a Danton
körüli alakok mindegyike Dantonhoz
hasonlóan az életet élvezi, s a forradalmat
most már elmélyíteni és nem továbbvinni
akarja -- legalábbis szavaikban ez jelenik
meg -, azt várnánk, hogy ők a Danton-féle
magatartás mai változatai, variációi
legyenek. Úgy gondoljuk, ezt elsősorban
Helyey Lászlónak sikerült megvalósítania.
Ő Hérault-Sécbelles-t játssza, akinek az
írott drámában egy-szerre több és
egyszerre kevesebb szövege van. A dráma
első jelenetében nem szerepel Lacroix,
csak a színjátékban, s ekkor Hérault
szövegei kerülnek át Lacroix-hoz. A
börtönben viszont ő kapja meg a
színjátékban nem is szereplő Payne
mondatait. A változtatás igen szerencsés,
és jelentésteli. Ezáltal Hérault lényeges
erővonalat kapott, azt az életélvezőt, aki
mindezt határozott ateizmusból teszi,
illetve ezzel kapcsolja össze. De a
változtatás által az életélvező ateista
halállal szembeni magatartása is
megmutatkozik. Helyey László kitűnően
jeleníti meg egy ilyen ember benső álla-
potát, magatartását.

Kevésbé mondhatjuk ezt cl Szacsvay
Lászlóról, aki Philippeau-t és Cserhalmi
Györgyről, aki pedig egy nagyon fontos és
jelentős alakot, Camille Desmoulins-t
alakítja. Piróth Gyula sem tudott Lacroix
alakjának igazán mai magatartást és mai
benső állapotot adni; rá érvényesek talán a
legjobban, hogy csak a szöveg nyújtotta
lehetőségekkel élt, s nem a mai világunk,
mai életünk által nyújtott lehetőségekkel.

Szacsvay László és különösen Cserhal-
mi György egészen furcsa módon hisz-
térikus alkatokat formáltak meg, de ez a
vonás egyáltalán nem hiányzik Felföldy
László Parisából sem. Ezzel az „ideges"

vonással, úgy érezzük, nem maivá, ha-
nem kissé érthetetlenné tették alakjaikat.
Különösen kár, hogy ilyen Cserhalmi
György alakítása. Pedig Camille alakjá-
ban nagyon is mód lett volna - és szük-
séges is lett volna a Danton-féle ma-
gatartás egyik alapváltozatát megformál-
ni, aminek következtében az életnek is
gazdagabb, összetettebb arculata tárult
volna föl. O ugyanis az életélvezetet nem
az „összes" nő szerelmével s nem az
„összes" nőre irányuló vággyal fejezi ki,
hanem csak eggyel, csak egyetlen nőre
irányulóan. Élethez és forradalomhoz való
viszonyára alapvetően jellemzőek
következő szavai: „Az államformának a
nép testéhez simuló átlátszó ruhának kell
lennie ...", illetve: „Szent Marat és Chalier
helyett az isteni Epikur és a szépfarú
Vénusz legyenek a köztársaság őrei!" Az ő
alakjában is megjelenik tehát egy olyan
ember, aki szerelmet-szexualitást, vagyis
életélvezetet és közéletet, forradalmiságot
valahogyan azonosnak és azonosan él
meg. Am ez az életszeretet egyetlen nőre,
csak a feleségére irányul. Így ő a Danton-
féle széles, az egész világot horizontális
élvezettel élni akaró magatartás helyett az
egyben elmerülő, vertikális életélvezet
megtestesítője. Cser-halmi György
alakításából épp ez a lényeges vonás
hiányzik. Lehetséges, hogy az ő
idegesebb, hisztérikusabbra sikerült
magatartása a kivégzés előtti félelmet van
hivatva előkészíteni. (A későbbi elő-
adásokon Cserhalmi György játéka sokat egy-
szerűsödött; elhagyta a „hisztérikusság" túl-
zásait. - A Szerk. meg.)

Az ideges, hisztériás félelem, a „halál
verejtéke" a kivégzés előtti éjszakán
alapvetően és nagyon is felfokozott mó-
don lesz vonása mindegyiküknek. A síró,
remegő, a halálfélelemtől gyötrődő
forradalmárok jelenete nyilván szándékos
válasz a sok-sok filmben stb. látható, a
rezzenéstelen hősként meghaló forra-
dalmáralakításokra. Ha a halálfélelmet s
ennek megnyilvánulásait látjuk, nyilván
igazabb, valódibb, életszerűbb a helyzet.
Úgy érezzük azonban, hogy a félelem itt
megmutatott foka, mértéke nem azért,
mert forradalmárokról van szó
egy kissé több a kelleténél. Mintha ér-
vényes lenne a közhely: kevesebb több,
igazabb lett volna.

A Robespierre körüli alakok közül
Oszter Sándor formált meg valódi mai
alakot. Az egyetlen célra törő s azt bár-
milyen eszközökkel elérni akaró maga-
tartása variációja a Robespierre-félének.
Oszter Sándor Saint-Justje ugyanis min

den tettre gátlástalanul és okosan kész
ifjú, aki egyfelől nagy benső hittel áll a
terror mellett - és mintha ő még gyakor-
lati szükségességét is látná -, másrészt
azonban teljesen természetesen agyalja ki
és teljesen természetesnek tekinti a tör-
vénysértéseket, mert így kívánja a cél.

A színjáték közlésében, világképében,
mondanivalójában elég lényeges szerepet
kapott az Őze Lajos által elénk állított,
meglehetősen összetett figura. Ő a
Büchner-dráma három alakjának össze-
vonásából született. A színjáték elején a
dráma részege, Simon nevű súgója, aki
később forradalmárrá válik, s vezetője
lesz azon nemztőrcsapatnak, amely Dan-
tont letartóztatja. A drámában ettől
kezdve Simon nem szerepel. Őze Lajos
Simonjához azonban hozzáadták Dumas-
nak, a Forradalmi Törvényszék egyik
elnökének a figuráját, s végül azon
POLGÁRét, aki Lucile-t letartóztatja.

A rendezés több helyen él azzal az
eszközzel, hogy egy-egy mondatot több-
ször is változatlanul elmondat Amikor
Simon Danton letartóztatására indul,
többször elmondja: „Polgártársak! Utat
vágunk a szabadságnak!" - ti. Danton
letartóztatásával. Ez a mondat a drá-
mában csak egyszer s nem is ily nagy
hangsúllyal hangzik el. Őze Lajos ezt a
jelenetet s ezt a mondatot azzal a ma-
gatartással játsza cl, ami a következőket
jelenti: ez az alak a forradalmi terror
idején lehetőséget kapott buta és fontos-
kodó alak, akit a lehetőség manipulált. Ez
a buta, fontoskodó és manipulált
magatartás jelentik meg abban a jelenet-
ben is, amelyet Dumas-tól vett át. Itt egy
lényeges mondatnak még a jelentése is
alapvetően máS lesz. Az utcán egy polgár
felháborodik Dantonék letartóztatása mi-
att, s ezt mondja: „Ez lehetetlen. Meg-
hallgatás nélkül ennyi szerencsétlen em-
bert halálra ítélni!" Az erre adott Dumas-
válasz Simon Szájába adva és a fontos-
kodó, manipulált ember magatartásával
elmondva mást devalvál, mint a drámá-
ban. A válasz ugyanis ez: „Ez neked még
különös; csakhogy nekünk, forradalmá-
roknak van egy ösztönünk, ami más em-
bernél hiányzik, és ez az ösztön csalha-
tatlan." Az írott drámában ennek a
mondatnak az a jelentése, hogy a For-
radalmi Törvényszék egyik elnökének
„forradalmi ösztönét" ítélje el, illetve az
elítélést bevezesse, mert a Polgár válasza
ez: „Igen, a tigris ösztöne." Igaz, a drá-
mában csak ebben a jelenetben szerepel
Dumas, s csak a „dramatis personae"-ból
tudjuk, hogy ő a Forradalmi Tör-



vényszék egyik elnöke. A drámában a
„forradalmár ösztöne" - épp Dumas-tól
elmondva - a Polgár válaszával nem a
forradalmár ösztönének devalválása, ha-
nem a Forradalmi Törvényszék indula-
tainak minősítése „tigrisösztönné". Ha a
színjátékban a fontoskodó, buta, ré-
szegesnek megismert és manipulált Simon
büszke forradalmi ösztönére, akkor ez
devalválódik, mint ahogy Simon alakjának
megnövelésével egy kissé a „vörössipkás
forradalmár" alakja is.

A színjátékban egészen kiváló alakítá-
sok építik föl az életélvező férfiúi maga-
tartásokhoz tartozó-csatlakozó női-
asszonyi magatartásokat. Ok hárman -
Marion, Júlia és Lucile - egy elvi „vo-
nalat" futnak végig. Az életélvező férfi -
Danton - az örökös vággyal és vágyban
élő nőiség mellett találhatja meg a maga
legmegfelelőbb női társát, és nem abban
az asszonyban - feleségében, Júliában -,
akiről nem tudja, hogy mi lakik
agysejtjeiben. Júlia zárkózott, és Dantont
csak félti, igaz, ezt nagy-nagy átéltséggel.
Mint női-asszonyi társ azonban csak a
halálba tudja követni férjét, az élet
élvezeteiben és az ágyban nem. Júlia ezért
hagyja magára utolsó éjszakájukon a
halálfélelemmel először találkozó ;s félő-
reszkető Dantont. Ezért igen kitűnő a
színjátéknak az a megoldása, hogy az
ágyon gyötrődő Danton mellé nem he-
lyezte az ágyra Júliát, ő egy másik szobá-
ból jött be, s oda is ment el.

Sajnos, ezzel teljesen el is tűnik a szín-
játékból. Nem látjuk öngyilkosságát sem,
vagyis azt, hogy a halálba mégis - és csak
oda - tudta követni férjét.

Pedig Júlia - Bodnár Erika játssza, igen
jól - öngyilkosságával talán erőteljesebben
- mert más viszonyban is meg-jelenő -
jelentést kapott volna Lucilenek, Camille
Desmoulins feleségének önkéntes halála.
Mert ez az önkéntes halál más, mint
Júliáé, aki csak pánikból, becsületből
követi férjét. Említettük, hogy férje vele és
általa sűrít minden élet-élvezetet, s Lucile
ugyancsak az a ritka asszony, aki egyetlen
férfire sűríti összes szerelmét. Férje
lefejeztetésével ezért lesz élete
maradéktalanul értelmetlen, s ezért az
egyetlen hozzáillő halált választja: a
királyt élteti, hogy letartóztassák, és le-
fejezzék, mint férjét. Csomós Mari kitű-
nően, igen pontos benső állapottal és ma-
gatartással állítja elénk s teszi igazán
vonzóvá ezt az asszonyt, aki ugyan sok
mindent lát és hall a körülötte levő vi-
lágból, de mégsem éri el bensejét semmi
más igazán, csak férjének szerelme.

A rendezői színháznak igen fontos
eszköze a tömeg magatartásának, re-
agálásának, mozgásainak, indulatainak
kifejezése és megkomponálása. Mind-
ezekre itt igen nagy lehetőség van, hiszen
az eseménysorok egy része az utcán, a
Jakobinus Klubban, a Konventben és a
Forradalmi Törvényszék előtt játszódik.
Székely Gábor rendezésének, rendezői
színházának legjobb részei talán épp a
tömegek megjelenítése, ábrázolása. Az
utcai jelenetek sohasem „naturálisak".
Simon és Robespierre megjelenésének
utcai környezete - nagyon jó ér-telemben
véve - hatásos és valódi „szín-padi utca" :
úgy ücsörögnek-álldogálnak, úgy
kíváncsiskodnak az „ablakokban", egy nő
azon a módon fésüli hosszú ha-ját,
ahogyan a valódi utcán sohasem teszi
senki. Ez a valódiság érvényesül a
Jakobinus Klubban és a Konventben
megjelenő tömeg ábrázolásában is. A
tömeg mozog, jön-megy, ami ezeken a
helyeken a légkör izgatott dinamizmusát
jelöli. Mindenkiből ki-kicsap az indulat, s
Székely Gábor nem akárhol iktat be az
események menetébe egy gúnyos
nevetést, felkiáltást vagy egy dinamikus
közellépést, eltávolodást; ezeknek mindig
jelentéseik vannak.

Nemcsak Legendre-t tartóztatják le,
mert Danton mellett szólalt fel, hanem
még egy pár képviselőt is. A nagy vita
olyan légkör felidézésével indul, amely-
ben - látszólag! - még nem dőlt el Dan-
tonék sorsa. Az őket támogató képviselő-
ket a rendezés jól elkülöníti a többiektől,
hogy jól megmutathassa habozásukat,
gondolkodó töprengéseiket és félelmeiket.
A közhangulatot ugyanis Robespierre,
majd Saint-Just beszéde megváltoztatja, s
mindenki a Marseillaise-t éneklő
csoporthoz csatlakozik. Egyiküknek benső
állapotát, habozását és félelmét igen jól
mutatja meg Máté Gábor főiskolai
hallgató. De Székely nem a lélek-
ábrázolás kedvéért emelte ki ezt a cso-
portot ilyen erőteljesen. Hiába álltak
ugyanis Robespierre-ék oldalára, a kö-
vetkezőkben - nyilván kezdeti bizony-
talankodásuk miatt - a börtönben látjuk
mindegyiküket: a rendezés sorsukat áb-
rázolta.

Ugyanígy kitűnő a tömeg ábrázolása
Dantonék pere során. Itt is folytatódik a
színjáték elején elindított jelentés: a tö-
meg nem követi Robespierre-t és a for-
radalmi terrort. A hallgatóság a tárgyalás
során egyértelműen Dantonék mellett áll,
s a törvényszéki tárgyalás eljárását látván
ők kiabálják ütemesen, hogy „Diktatúra!

Diktatúra!", ami a mi számunkra azt is
jelenti, hogy a tömeg egységesen elítéli a
törvénytelenséget, a manipulációt, s hogy
egységesen a Danton képviselte
magatartást igenlik.

A tömegnek ez a magatartása alapvetően
ellentétben van azzal, amelyet Dantonék
kivégzésekor tanúsítanak. Itt - a drámában
is - a tömeg negatív aspektusa jelenik
meg; pontosabban itt olyan egyedekből
áll, akik örömmel nézik a kivégzéseket,
akik az elítélteken gúnyolódnak, s
cinikusan szemlélik sorsukat.

Kissé egyszerű, egysíkú azonban a
színjáték befejezése. Lucile több ember-
hez megy oda, s többször ismétli: „Éljen a
király!" Említettük, ezt azért teszi, mert
pontosan azon a módon akar meghalni,
ahogyan férje. Mindenki tudja, hogy ezért
a szövegért letartóztatás jár, s iszonyatos
pánikban menekülnek Luciletől. De
Simon, a vörössipkás forradalmár
tehetetlenül és mozdulatlanul áll, s nem
értjük, mi ennek az oka. Talán annak a
jelentésnek a sugalmazásáért, hogy Lucile
önként választja ezt az utat. Ez a rendezői
megoldás azért egyszerű, mert egy kissé
„szájbarágós": a puskát Lucile adja Simon
kezébe, hogy tartóztassa végre már le. Ez
a jelentés azonban az „Éljen a király!"

többszöri elismétlése nélkül és Simon
érthetetlen passzivitása nélkül is
kiderülne.

Az újjászervezett Nemzeti Színháznak
ez az első előadása. Székely Gábor ren-
dezésének legfőbb érdeme, hogy végre
gondolatok jelennek meg a színpadon, s
világképet közvetít, hiszen éppen ezek
azok, amelyek előadásainkból általában
hiányzanak.

Georg Büchner: Danton halála (Nemzeti Szín-
ház)
Fordította: Kosztolányi Dezső. Rendező:

Székely Gábor. A rendező munkatársa: Bod-
nár Sándor. Zeneszerző: Jeney Zoltán. Zenei
vezető: Simon Zoltán. Díszlettervező: Szé-
kely László m. v. Jelmeztervező: Vágó Nelly.
Szereplők: Kállai Ferenc, Kálmán György,

Benedek Miklós, Bodnár Erika, Császár An-
géla, Cserhalmi György, Csomós Mari,
Csurka László, Egri Katalin, Felföldy László,
Gáti József, Gelley Kornél, Gyalog Ödön,
Helyey László, Horváth József, Izsóf Vil-
mos, Károlyi Irén, Konrád Antal, Kun
Tibor, Lázár Kati, Majláth Mária, Máthé
Erzsi, Oszter Sándor, Őze Lajos, Papp
Zoltán, Pathó István, Pásztor János, Piróth
Gyula, Raksányi Gellért, Sinkó László,
Somogyvári Pál, Szacsvay László, Szer-
sén Gyula, Szilágyi Tibor, Tyll Attila, Vajda
László, Velenczey István, Versényi László,
Vörös Eszter és Bars József, Básti Juli,
Bezerédi Zoltán, Eperjes Károly, Máté Gá-
bor, Rosta Sándor, Sándor Erzsi, Szirtes
Gábor főiskolai hallgatók.


