
KOVÁCS DEZSŐ

A FORRADALOM ALAKVÁLTOZATAI
GEORG BUCHNER: DANTON

A díszletraktárban, ahol ülünk, minden
valódi. Tisztára seperten is rideg a köve-
zet, csupaszak a falak, hatalmas vastra-
verzek szabdalják cella formájúra a hosz-
szúkás teret, szemközt (?) vaspolcok hú-
zódnak egymás fölött, a játéktér végein
vaslépcsők kanyarognak valamiféle galé-
riához.

A díszletraktár építményeit neoncsövek
koszorúzzák: didergetős, hideg fények vi-
lágítanak az előadás első felében; neon-
kékek, kékeslilák, pirosak: piszkos utcai
fénybe borítva a játékteret. Később ki-
hunynak a fények, éjszaka borul a játszók-
ra, Robespierre töprengéseit pislákoló
fényben látjuk. Minden valódi és mégis
valószerűtlen: a játéktér megvilágítása
eleinte hajnali derengésre emlékeztet,
amikor már pirkad, de még égnek az utcai
lámpák.

A lábunk alatt, a térdünk előtt, a fejünk
fölött (attól függően, hogy hol ülünk, s
ennek a továbbiak szempontjából döntő
jelentősége van) karnyújtásnyi közelség-
ben hullámzik, viharzik, lélegzik, tombol,
tülekszik, gyilkol, szeretkezik és hancúro-
zik az ágyból kelt, nyers, arctalan és mégis
sok kis azonosítható pontból álló, fölhe-
vült tömeg. Gyerekek, nők, katonák, pol-
gárok - egyetlen őrjöngő és véres masz-
szába összegyúrva a Nagy Forradalom
húsdarálójában. Zárt térben ülünk, s a
hosszúkás, cellákra osztott tér időről időre
kitágul, nyíltszíni utcává öblösödik, s a tér
különböző pontjain szimultán történések
mennek végbe.

A Forradalom képe Gaál Erzsébet ren-
dezésében egyetlen őrjöngő, véres láto-
más, fizikai brutalitások, vad, nyers, ösz-
tönös gyermeki játékok és erőszakos, szé-
dítő manipulációk sorozata. E játéknak,
amely a Danton címet viseli ugyan, s
amely a kamasz zseni, Georg Büchner
különböző műveiből egymásba montíro-
zott szövegtestre (döntően a Danton ha/á-
/ára) épül, nem a diktatúra zsarnoki csap-
dájába belepusztuló nagy formátumú for-
radalmár, Danton a hőse, még csak nem
is a tömeg lélektanát kitűnően ismerő és
időről időre manipulálni kész, számítóan
ravasz Robespierre, vagy a rámenősen
elvakult Saint-Just, hanem a forradalmat
permanensen továbbvinni és megújítani
akaró nép, a látszólag tagolatlan és
bárdolatlan tömeg. A félelmetes utca
elevenedik meg e precízen kidolgozott
játékban a maga nyers valóságában:
testközelből és illúziók nélkül mutatkozik
meg, hogy a népvezérek dicsőséges
eszméi hogyan ültetődnek át a politikai
gyakorlatba; s

A nép

megfordítva: az utca mint politikai erő
miként hat vissza a „nagypolitika" irányí-
tóira.

Gaál Erzsébet előadásának egyik leg-
vonzóbb erénye, hogy képes a véres for-
radalom nyers zűrzavarát a maga teljes-
ségében és érzékiségében megmutatni,
úgy, hogy közben időről időre kiderül:
valamiféle szervezett zűrzavarban van
részünk, amikor áttekinteni és befogni
próbáljuk tekintetünkkel a játék egészét.
A mozgások rafinált koreográfiája, a rop-
pantul kidolgozott, erős érzelmi és
gondolati töltést hordozó zenei aláfestés
(Dar

vas Ferenc munkája), az osztott tér moz-
gásainak kezelése és egybehangolása,
valamint az előadás fényeffektusainak,
illetve látványvilágának kompozíciója
mind és együttesen ezt a célt szolgálják: a
nagyszabású érzéki látomás megjeleníté-
sét. S míg a Danton-előadások többsége a
címszereplő bukásának, illetve elítélteté-
sének drámai históriáján át individuális
drámává sűríti a gyermekeit felfaló forra-
dalom skizofréniáját, addig a Gaál-féle
interpretáció pontosan azt mutatja meg a
maga brutalitásában, hogy a forradalmi
cselekvésre ráhangolt-ráhangolódott tö-
meg micsoda véres következetességgel
hajtja végre a soros politikai fordulatot, s
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Ilyés Róbert (Desmoulins), Gados Béla (La-
croix) és Földi László (Danton) (MTI-fotó)

micsoda elvakult csőcselékké válva lesz
nagyhangú politikai manipulátorok játék-
szerévé.
A tagolatlan tömegnek nincs politikai

akarata, csak indulatai, kiéletlen vágyai,
tomboló dühe és nyers ereje, s mégis, ez
az osztatlan massza ezerféle színből, ere-
dőből, csoportocskából lesz irányítható-
manipulálható erővé - sugallja szuggesz-
tíven a nyíregyházi Danton-előadás. S
mindez nemcsak abban mutatkozik meg,
hogy a tömeg szemrebbenés nélkül küldi
guillotine alá a tegnap népszerű népvezé-
reket, amikor az ellenkező előjelű dema-
gógia, például Robespierre-ék hangja föl-
erősödik, hanem abban is, hogy egyene-
sen elvárja, megköveteli az új ideológiák
megjelenését, amelyeket majd követni,
szajkózni lehet, amelyeket, ha kell, akár túl
is lehet lihegni. Ez a forradalmi tömeg
ugyanis úgy éli ki politikai akaratát, hogy a
felbukkanó eszméket a lehetséges szélső-
ségekig tágítva ülteti át a napi politikai
gyakorlatba: mindegy, milyen eszméről
van szó, csak követhető és radikális le-
gyen. Az előadás finom eszközökkel mu-
tatja meg, hogy milyen könnyen válhat a
szélsőségekig radikalizált, arctalan tömeg
akár olcsó demagógiák harcos végrehaj-
tójává is: a robespierre-i álszent és hazug
puritanizmus, amellyel a tömeget mani-
pulálni lehet, pontosan erre épít.
Gaál Erzsébet színháza abszolút kon-

venció nélküli színház. S nemcsak azért,
mert radikálisan elveti a hagyományos
„kukucska-", illetve dobozszínház kiüre-
sedett kliséit, s helyettük visszatér a kö-
zösségi színjátszás érzéki válfajához

(amelyben a néző s a színjátszók együtte-
sen vesznek részt a játékban), hanem
azért is, mert újjáértelmezi és maximáli-
san kiaknázza a teret, mint a színpadi
játéknak a színész mellett legalapvetőbb
alkotóelemét. A nyíregyházi Danton-elő-

adás térkezelése egészen sajátos és
újszerű. S nem elsősorban azért, mert a
legtermészetesebb gesztussal veszi
birtokba s aknázza ki egy más funkciójú
színházi tér adottságait (erre már másutt
is láttunk jó és rossz példákat, színházi
pincéktől a padlásokig). Ez az osztott
mezőkből álló, hatalmas, bejátszandó tér
a jelenetek szimultán
egymásmellettiségét feltételezi, s a
cselekvések polifóniájából egységes
kompozíciót hoz létre, amely úgy osztja
meg a néző figyelmét, hogy közben inten-
zív és szüntelen figyelmet, odaadást köve-
tel meg tőle. A tér mozgásban lévő játék-.

centruma valójában aktív nézői részvételt
feltételez: ki-ki attól függően vehet részt a
produkcióban, hogy honnan, milyen látó-
szögből nézi az előadást. Két fix pont van
mindössze e mozgó zűrzavarban: egy
emelvény a játéktér mértani közepén mint
Robespierre belső vívódásainak színtere,
s balra (?) fönn a Természet éneklő-kán-
táló Leányának pulpitusa. Csorba Ilona
afféle élő szimbólumként, a Forradalom
Istennőjeként és szellemeként ellenpon-
tozza énekével a játékot, operai dimenzió-
kat nyitva a történéseknek, hogy legvégül,
a nép közé leszállva, profanizálva von-
hassa le a véres események konkluzióját.

Gaál rendezői felkészültségét és precizi-
tását mutatja, hogy az osztott mezőjű,
hatalmas teret hibátlanul és erőteljesen
töltötte be párhuzamos cselekvésekkel:
élő organizmusként mozgott-lélegzett a
népes szereplőgárda, egy percre sem

hagyva lankadni a néző figyelmét. (A ren-
dezés számlájára csak azt írhatnám, hogy
e különleges játéktér „készen kapott"
adottságait mindig maximálisan igyekezett
tiszteletben tartani és kiaknázni, néhol
talán öncélúan is. Mondjuk, a vastraver-
zekre szüntelenül felmászott valamelyik
szereplő, még akkor is, ha akciója éppen
funkciótlanul hatott.)

Hogy a nyíregyházi Danton-előadás fő-
szereplőjévé a ömeg s a sajátos funkciójú
tér lépett elő természetszerűleg hozta
magával a sz lószereplők elhalványulását.
Danton Földi László) és Camille (Ilyés
Róbert f. h.) lázadó kamaszok a fölhevült
tömegből, Robespierre (Safranek Károly)
sápadt, számító manipulátor, akit, még
mielőtt észrevenné, „ledarál" az általa is
teremett gépezet, Saint-Just (Rékasi
Károly) cinikus végrehajtója mestere
gondolatainak, viszonyuk némi homoero-
tikus vonzalmat is sejtet. Alig emelkednek
ki a tömegből: nem is ez a feladatuk, még
olyankor sem, amikor irányítói pózt vesz-
nek föl, s hangos demagógiával igyekez-
nek leplezni politikusi kisszerűségüket. A
forradalom szüntelenül őrlő húsdarálója
nem kíván nagy egyéniségeket, csak
ambiciózus technokratákat, akik szaksze-
rűen működte ni tudják a gépezetet.

Kétségkívül érdekes történelmi időpil-
lanatban született meg ez a kivételes je-
lentőségű előadás: csendes, vértelen for-
radalom idején mutatja föl egy másik út, a
vérben, mocsokban és nyers erőszakban
önmagát felszámoló diktatúra igazi arcát,
működésének benső mechanizmusait. A
játékból mégis az olyan népek történelmi
optimizmusa és derűje sugárzik, amelyek
- történelmi léptékkel mérve is mérhető
időben - önkezükbe vehették sorsuk
alakítását.

Danton. Georg Büchner műveiből (nyíregyházi
Móricz Zsigmo d Színház).
Fordította: Kos tolányi Dezső, Thurzó Gábor,
Kovács István, Rónay György. Zene: Darvas
Ferenc. Segédr ndező: Gyenge Katalin. Dra-
maturg és a re dező munkatársa: Zsótér Sán-
dor m. v. Rende ő: Gaál Erzsébet.
Szereplők: Földi László, Ilyés Róbert f. h., Ga-
dos Béla, Safranek Károly, Rékasi Károly, Pet-
neházy Attila, sorba Ilona. A nép: Puskás Ildikó,
Csabai J dit, Kőrösi Tünde, Bíró Anikó, Zubor
Judit, B th Gabi, Csatári Éva, Oláh Mária,
Sarkadi S ndor, Bogár János, Németh Attila,
Pankota Péter, Négyesi Péter, Venyige Sándor,
Bajzáth Péter, Thuróczy Szabolcs, Menyhárt
Zsol , Szathmári Árpád, Lencsés József, Joó
G"bor, Mészáros Árpád, Gyuris Tibor.


