
kelleténél. Egyszerűen valódi bábok je-
lentek meg a színen, ezért van az, hogy
hancúrozásaikra, verekedéseikre, része-
geskedésükre, az orrukra jobban emlék-
szünk, mint a darab fontosabb részleteire.
Szakály Márta nem a szűzies, tiszta
Mirandát alakítja, hisztériás, minden-áron
megházasodni akaró, nyafogó lányt állít
elénk. Bábuját hisztériás rohamai közben
a földhöz csapkodja, vagy ideges
nevetések közepette a levegőbe emeli.
Ferdinánd (Gyurkó Henrik) Mirandán
kívül nem sokat lát környezetéből, epe-
kedő hősszerelmesként keresi a kegyeit.
Alonsónak, Sebastiannak, Antoniónak,
Gonzalónak (Gruber Hugó, Csajághy
Béla, Varanyi Lajos, Elekes Pál) jut a leg-
kevesebb feladat. Kimunkált kulturált-
sággal mozgatva bábuikat, végzik nem
könnyű feladatukat. Az ő megjelenésük-
nél van a legtöbb hiányérzetem, hiába
mondják szövegüket, annyira kevés az
akciójuk, hogy szereplésük helyenként
unalommal fenyeget. Ariel Sallay Virág.
Csak a színésznő fejét látjuk ezüstre
mázolva. Nincsenek szárnyai, nincs el-
tündériesítve. Hidegség árad ebből az
ezüstfejből, szépen artikulált mondataiból
pedig csipetnyi gonoszság. Kár-örvendő
élvezettel bonyolítja a cselekményt.
Kássa Melinda egy Ariel vezérelte
tüneményes szörny nevében mond pár
mondatot. Eddigi teljesítményei alapján
feltétlenül többet érdemelt volna. Koós
Iván tervezte a díszleteket, Bródy Vera a
bábokat. Korábban elkényeztettek
bennünket egészen kiváló terveikkel.
Tudjuk róluk, hogy nagy művészek. Nem
érzem azonban, hogy mostani munkájuk
többet adna az eddigiekhez képest. Szi-
lágyi Dezső a tőle megszokott alapos-
sággal dolgozta át a művet a különleges
kívánalmaknak megfelelően.
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Fordította és átdolgozta: Mészöly Dezső.
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ERDEI JÁNOS

Szemben a forradalommal

A Danton halála Miskolcon

„Ki-ki érvényesüljön a maga mód-
ján. Hogy okos-e az illető vagy buta,
művelt vagy műveletlen, jó vagy
rossz, ahhoz az államnak semmi
köze."

(Büchner: Danton halála)

Ha a Szőke István által ezt megelőzően
Pécsett rendezett A velencei kalmár- esz-
tétikai értékén túl - morális, úgy a most
Miskolcon bemutatott Danton halála fe-
lelőspolitikai tett. Felelős, mert a
legrosszabbal néz szembe. A hatalmi
struktúra összeroppanását követő
vérgőzős reorganizációval szembesít -
kíméletlen erővel. Ahhoz azonban, hogy
az előadás végén a színpadra özönlő s a
Marseillaise recsegő hangjaira a
közönségre szegezett tekintettel a nézőtér
felé menetelő ját-szók ilyen döbbenetes
hatást váltsanak ki, ahhoz hibátlan
darabértelmezés és természetszerűen
gyakorlatilag hibátlan megvalósítás
szükségeltetik.

Maga a darab egyébként annak a válto-
zásnak a megörökítése, amikor az emberi
tettek - még a forradalom egyébként
kiélezett pillanataiban is - csak a már
kiépült politikai intézményrendszer köz-
vetítésével válnak valósággá, s ezáltal
nemcsak a cselekedetek indítékai keve-
rednek össze kibogozhatatlanul (a drá-
mában erről Robespierre mond monoló-
got), de maga a hagyományos értelem-
ben vett „cselekmény" is eltűnik; nem-
csak az önmagukban vett interakcióik
döntik el a szereplők sorsát, hanem a
közvetítéseknek az a módja is, ahogyan
ezek a szavak és cselekedetek az intéz-
ményrendszer döntéshozóinak a tudo-
mására jutnak. (A személytelen intéz-
ményrendszer minden addiginál szemé-
lyesebb indítékok érvényesítését teszi
lehetővé.) Tett és egyre kiszámíthatatla-
nabb következmény Büchner színpadán
már eltávolodik, de nem annyira, hogy
összefüggéseik ne lennének szemlélhe-
tőek. Szőke István ezeket az eseményeket
„szertartásként" rendezi meg, nagyon
helyesen, s így a történések fölvázolják
azt a rendet, amely a dráma szereplői
számára már áttekinthetetlen. Ráadásul,
ha nem lenne szinte a végsőkig lejáratott
és így szinte minden jelentéstartalmától
megfosztott szó a „kultikus", úgy Szőké-
nek erre a rendezésére is ezt kellene
mondani. Így be kell érni annak regiszt

rálásával, hogy ez az előadása sem a drá-
ma utolsó szavával ér véget. A rendező-
nek mondandója van az előadás (ponto-
sabban az így fölidézett történés), vala-
mint a közönség viszonyáról is; így igen
korlátozott, de egyedül lehetséges mó-
don előadásai valóban „események",
nem kiszakítják a nézőt a napi esemé-
nyek sodrából, hanem kijelölik a helyét.

Ennek a létrejöttében - túl a gyakorla-
tilag hibátlan munkát végző rendezőn,
túl az önmagukat szinte kivétel nélkül
fölülmúló színészeken - Fekete Mária
jelmezei is döntő részt vállaltak. Ruhái a
korabeli francia társadalom teljes és pon-
tos keresztmetszetét teszik jelenvalóvá.
A sans-culotte-ok nyomorának kortalan
„egyenruháját" viselők bármikor feltűnés
nélkül elvegyülhetnének akár a Bosnyák
téren, akár a Nagyvásárcsarnok rakodói
között (hogy a guberálókról most ne is
essék szó). A szakirodalomban ugyan
közhely, hogy a dráma (s a forradalom)
szinte valamennyi eseményének a kime-
netelét végső soron ezeknek a „tömegek-
nek" a mozgása, olykor-olykor tettleges
„állásfoglalása" határozta meg, de ez a
közhely színpadilag csak igen-igen nehe-
zen megvalósítható igazság.

Hogy ez Miskolcon szinte maradékta-
lanul sikerült, az Szőke István dramatur-
giai leleményének s az ezt a leleményt
megvalósító Szegedi Dezső és Hidvégi
Elek játékának köszönhető. Szőke az
Első és Második kordés, illetve az Első és
Második polgár szerepeit nemcsak össze-
vonta, hanem az ezeket alakító Szegedi
Dezsőt és Hidvégi Eleket valamennyi, a
statisztériát is mozgósító jelenetben -
önálló, sőt kitüntetett! - feladattal szín-
padra is küldte. Hidvégit a törvényho-
zók, majd az esküdtek, míg Szegedit a
(színpadi) közönség soraiba is beültette.
Szegedi - aki amatőrökkel Szophoklész
Antigonéjának cigány nyelvű előadásán
dolgozik - izgatott, szüntelenül rohangál.
Tekintetét hol az éppen szónokolók
arcába fúrja, hol pedig széles gesztusok-
kal és őrületes vehemenciával ismétli és
rikoltozza azokat a jelszavakat és mon-
dattöredékeket, amelyek a fejében meg-
maradtak vagy épp megszülettek.
Ő az, aki a retorikus szavakat azonnal

követhető indulatokra „fordítja" le. Mél-
tó párja Hidvégi Elek, aki árnyalatnyival
tisztábbnak ható ruházatában egy tudá-
lékos és ezért öntudatosabb változatát
hozza ennek a típusnak. Ő a retorikát
már nem közvetlenül effektusokra, ha-
nem primitív vélt igazságokra fordítja le.
Ő az, aki a Dantonért lelkesedőket „poli-



tikailag érett" véleményével, azaz primi-
tív pletykagyűjteményének hangoztatá-
sával lecsendesíti. Ugyanez a - lényegte-
lent szent bizonyossággá hivő - mentalitás
sugárzik Hajducsek Györgyi asszonyából.
A nép „tiszta tekintetű" leánya a kivégzés
után arról csacsog, hogy ő - természetesen
- mindent előre érzett. Hogy a remeklő
epizodisták (így az eddig még nem
említett Harmadik polgárt őrjöngő
pszichotikusnak játszó Gyarmathy Fe-
renc) közül mégis ki kell emelni Szegedi
Dezső játékát, annak oka az, hogy a drá-
ma előrehaladtával váltani tud. Lévén
kordés - aki tíz sout kap minden kivég-
zettért -, kivégzést akar mindenáron, s
nagyon-nagyon finom átmenetekkel a dü-
hödt butaságot lassanként hőzöngéssé
változtatja át. Igy alakításában pontosan
tetten érhető az a pillanat, amikor a for-
radalom iránytűje „összezavarodott", s
ezáltal maga a forradalom „megfagyott".

Ruházatukon kívül a sans-culotte-okat
inkább csak a szókészletük terjedelme,
semmint az azzal kifejezett gondolatok
tartalma különbözteti meg a túlnyomó-
részt az alsó középosztály szolid ele-
ganciájába öltöztetett jakobinusoktól és
dantonistáktól. Szőke vaskézzel dirigált,
mégis eleven színpadán szinte puskaro-
pogásként hangzik a szünet nélkül csat-
tanó „Danton!" és „Robespierre!". Az
általuk diktált és koreografált politika
fáradt és fahangú munkásai
vészhelyzetben őket, a „központokat"
keresik tekintetükkel és szavaikkal. Az
egyenletesen jó színészi teljesítmények
közül itt legalább négyet kell kiemelni:
Zubornyák Zoltánét, Teszáry Lászlóét, ifj.
Mucsi Sándorét és mindenek-előtt Somló
Istvánét. Ruházatuk és a játé-kukkal
megtestesített mentalitás az alsó
középosztály finomszerkezetét jelzi.

Somló Legendre-ja szembeötlően ne-
hézfejű, valósággal az arcára ül az erőfe-
szítés, amellyel végre megérti, hogy a
klubban elmondott beszédével Dantont s
így közvetve önmagát sodorta végve-
szélybe. Megérti, s a hibát igyekszik is
korrigálni, de nem a magatartását! Min-
dent önmagának köszönhetvén, egyetlen-
egyről sohasem mondhat le: a magabiztos-
ságáról. Ez emelte és tartja fenn őt.
Szüntelenül tanul, és Somló szórakoztató
nagy-vonalúsággal hozza azt a figurát,
akinek szinte minden percében egyszerre
kell belátnia valamilyen hibáját, s arra
ráadásul még büszkének is kell lennie;
csinált vala-mit, még ha ostobaságot is,
tehát ő végre valaki! Mindebből
következően szüntelenül mozgásban van
ez a figura, aki egyetlen pillanatig sem
nevetséges, mert súlya van.

Sikeresebb asszimilációt testesít meg
ifj. Mucsi Sándor Lacroix-ja. Az asszimi-
lációért önállóságával fizetett, de lendü-
letét épp ezáltal töretlenül megőrizhette.
Harsány. Az a típus, akiről, ha befogad-
ták, tudni lehet, hogy „még viszi vala-
mire". Öltözéke ehhez illően egy árnya-
latnyival tarkább a kelleténél.

Igazi és kellemes meglepetés Teszáry
László Mercier-je. Panaszkodik, de pa-
nasza egy keménységből mit sem veszítő
férfi szava; s mert szavai igazak, vádol-
nak is. A politikus derékhadat alakítók
közül Somló mellett neki is sikerül az
alak belső történéseit jeleznie: ennek a
Mercier-nek múltja van. S ez a múlt
keményíthette meg annyira ezt a hajdan
lírai alkatot, hogy most fegyelmezett
szavakba képes önteni mindazt, amitől
régebben tán könnyezett volna.

Zubornyák Zoltán Herault-Schelles sze-
repében a Danton ellen felhozott vádak
könnyeden világfias illusztrációja. Fék-
telen örömét leli a csillogásban, de ez
meg is gátolja abban, hogy bárki másra
figyeljen. Ám éppen ez, a figura máso-
dik, immáron levethetetlen természetévé
lett elegancia őrzi meg tartását a
guillitone árnyékában. Ismét csak Fekete
Máriát dicséri, hogy a börtönjelene-
tekben a színészekkel úgy viselteti a vál-
lukra terített kopott pokrócokat, hogy
finoman a római tógákat idézi.

A politikai középhad szemrevételezése
után nézzük azokat, akiknek szavait ez a
középhad visszhangozza. Elsőül Mihályi
Győző Robespierre-jét. Rezzenetlen
arccal egy még lendületes, ám alig
észrevehetően lejárófélben levő gépezet.
A derékhadhoz hasonlatosan fakó, érze-
lemtelen hanggal, melynek erejét - a re-
torikai tankönyvek utasításait pontosan
végrehajtva - szüntelenül változtatja. Ot
azonban nem fantáziaszegénysége teszi
ilyenné! Mihályi nagyon finom eszkö-
zökkel nemcsak az alak belső történéseit

jelzi, de azt is, hogy az általa megformált
Robespierre hiszi, hogy a „tudás-szocio-
lógiai szakadék" „átbeszélhető". Miként
ezt maga a dráma szövege is kényszerűvé
teszi, eleinte sohasem beszél, hanem
beszédet tart. A mindig emelvényen szó-
nokoló Robespierre időről időre lejön a
dobogóról, s a hallgatók között sétálva,
azokat mágnesként magával is húzva,
mintegy az arcukból olvasva mondja szö-
vegét. Csak így, állandóan korrigálva, s
ezáltal (ki is) javítva „tömegkapcsolatait",
válik képessé arra, hogy lendületesen
folytassa a beszédet. Az ilyetén módon
megosztott figyelem azonban hol a szö-
veg immanens logikáját, hol pedig azok
hatását töri meg. Mihályi Robespierre-
jének a dráma előrehaladtával olykor-
olykor gerjesztenie kell magát. Amikor
az arcokból sem nyer elég ihletet, a le-
hunyt szemmel s jelzésszerűen szétvetett
karral ismételgetett „erény" szóval segít
magán. Danton jellemzése ugyan-úgy
illik rá, mint hibátlan szabású frakk-ja. S
ahogyan alig-alig észrevehető átme-
neteken keresztül fokozatosan elbizony-
talanodik, úgy válik „nagy agitátor"-ból
egyszerű demagóggá: hallgatói hangula-
tához talál szavakat, s ezek a szavak sze-
rencsés esetekben egy-egy (egymással
korántsem mindig összefüggő) gondo-
latmenetet indukálnak, melyek a tettek
felé terelik a hangulatokat. Ugyanakkor
Mihályi olyan alakot jelenít meg, aki egy
nem reflektált szerep foglya. A dráma
előrehaladtával már csak az hihető el róla,
hogy szavának valamikor hitele vol t , s
épp ezekben a pillanatokban válik olyanná
és azzá - minő keserű fintor ez! -, amilyen-
nek a dantonista Camille Desmoulins
(Gáspár Tamás) az államot szeretné látni.

Danton mondatára, miszerint legalább
„nem fog több ártatlan vér folyni", hang-
ját alig megemelve úgy csattan fel, mint
akit az egyre növekvő veszély önmaga
számára is észrevétlenül a hisztéria
szélére

Büchner: Danton halála (miskolci Nemzeti Színház). Bregyán Péter (Danton) és Máhr Ági (Marion)



kergetett: „Ki meri mondani, hogy ártat-
lan vér is folyt?" Danton megütközése és
elrobogása sem ingatja meg ezt a csak
intellektusában egzisztáló lelket, ámde
szómatizál. Egészen bravúrosan megol-
dott monológ! A szavak nem értelmezik,
hanem éppen csak jelzik a lélek verba-
lizálatlan rezdüléseit. S ráadásul ez az
intellektusából kizárt, az azt éppen csak
fodrozó kétely úgy rántja össze a testét
Saint-Just közelítő lépteinek a zajára,
hogy a „világot, gyorsan világot!" köve-
telő Robespierre-hez Saint-Just olyan
megvető, ám alig észrevehető gúnnyal
szólhat, mely még a másik elméjének az
épségében is kételkedik: „Ismered a
hangom?"

Eddig a pillanatig - mikor már Robes-
pierre-t lenézéssel elegy megvetéssel kér-
dezheti - a Saint-Justöt játszó Dóczy Pé-
ternek hatalmas úton kell végigvezetnie
a figurát: szavak nélkül(!) kell megterem-
tenie a színpadon azt az alakot, aki ezzel
a Robespierre-rel nemcsak azonos súlyú,
de itt fölébe is nőhet. Színész és rendező
egészen kivételes remeklése ez, s így
meg-érdemli, hogy részleteiben is
felidézzük! Ahol Robespierre, ott van a
színpadon Saint-Just is. Lassan kiválik a
tömegből, s akár egy terelőpuli
cserkészi körbe és körbe a Robespierre
ajkán csüggőket. Léptei puhák, arcán
rezzenetlen figyelem. Már első
feltűnésekor is fenyegetőbb, mint meg-
meglóduló beszédével, a megfelelő
szavakat kereső Robespierre. A járásmód
egészen finom: alig észrevehető
megkeményítésével szinte azonnal
eltünteti az éppen csak felvillantott „kutya-
jelleget". Egy lecsapni kész ragadozó ólál-
kodik mosta nyáj körül: a tömegtől szintén

le-lemaradó dantonista Lacroix-t figyeli.
Ahogyan Dóczy a mozgás koreográfiáját
átértelmezi, úgy arcváltozásaival is újabb
rétegekkel gazdagítja a szinte csak pusz-
ta jelenlétével megteremtett, metszően
fenyegető alakot. Ez a nagyvad ugyanis
egy idő után már nem a lehetséges áldo-
zatokat figyeli, hanem Robespierre-t! A
test mozgásától függetlenedett, egyetlen
pontra szegezett tekintet a zseniális
mesterét figyelő tanítvány figyelméé.
Csak-hogy Dóczy arcán rajongásnak
nyoma sincs! A rezzenetlen figyelem,
mely mások tekintete elől az arcát
átláthatatlanná zárja, inkább egy olyan
lényé, aki ugyan-úgy lehet a halál, mint
a kegyelem angyala. Látva és átlátva
mindent, a pillanatra vár, hogy
megmutassa igazi arcát.

„Ismered a hangom?" - kérdezi az elő-
adáshoz illően keményebb, Petra Szabó
Gizella készítette kitűnő fordításban, de
úgy, hogy a felengedő fegyelem nyomán
váratlanul bársonyossá váló hang csi-
petnyi gúnnyal álcázza az idegei feletti
uralmát már-már elveszítő Robespierre
iránt érzett megvetését. Ez a Saint-Just
már úgy játszik a Megvesztegethetetlen-
nel, ahogyan az játszott néhány jele-
nettel korábban hallgatóságával. Robes-
pierre nem tudja, nem is tudhatja követ-
ni ezt a feje fölé növő démont: „Beszélj
világosabban!" - kell rászólnia, de
Saint-Just nem világosabban beszél,
hanem folytatja a megkezdett metaforát.
A Meg-vesztegethetetlen már szinte
csak báb Saint-Just virtuóz kezében,
akinek arcán csipetnyi gúnyos mosoly is
megjelenik Robespierre egyetlen
ellenvetését hallva: „vártam ezt a
kérdést". S alig néhány jelenettel később
emberi fölényét politi-

kaira „váltja be". „Robespierre nem szá-
mít" - üvölt fel hisztériáig fölfokozott
szenvedéllyel Dóczy-Saint-Just a Jóléti
Bizottság ülésén.

A Danton letartóztatása miatt zúgolódó
képviselőket Robespierre beszéde
lecsillapítja. Egyetlen elégedetlen van:
Saint-Just. Még csak nem is tapsol. Kö-
zönyösen, hideg-zárkózott arccal ül, s
mert közönyös tudhatott maradni, elége-
detlen, de hajdani mesterével, annak pro-
dukciójával az! S ekkor ez a Dóczy ját-
szotta ragadozó már nem is ugrik, hanem
berobban a színpad közepére, és beszé-
det mond úgy, ahogyan szerinte Robes-
pierre sohasem tudhatott. Hogy a beszéd
tagolása hibátlan, s Dóczy tökéletesen
artikulál, az csak előfeltétele annak a ha-
tásnak, amit rendező és színész együtt-
működése létrehozott. Saint-Just ugyan-
is eleinte csak a Konvent közönségéhez, a
képviselőknek hátat fordítva beszél. Oly
hosszan, hogy az ember már habozni
kezd: vagy félelmetes demagóg, vagy gye-
rek, aki tapintatlanságával a végén még
magára haragítja a képviselőket. S ezt a
csak gyerekeknek kijáró szeretettel föl-
élesztett rokonszenvet s az ugyanezzel a
beállítással felszított félelmet zúdítja
azután oly erővel a képviselők arcába,
hogy néhány pillanat múlva mindkét
csoportnak hátat is fordíthat. A nép és
képviselői egyet tehetnek: a szó átvitt
értelmében is szárnyaló Saint Just mögé
állnak, aki ekkor már a nézőteret „dol-
gozza meg". A Dóczy életre keltette figu-
ra ezekben a Marseillaise elüvöltésével
záruló pillanatokban a nézőtérre is ki-
terjeszti Saint-Justnek az eszelősséggel
kacérkodó hatalmát. [A büfében mondta
nagyon pontosan az egyik néző: „ettől az
alaktól félni kell, vagy rajongani érte". S
pontosan ez az, amiért Saint-Just „an-
gyalinak" volt nevezhető. Nem ilyen
vagy olyan, jó avagy rossz, hanem
olyannyira önmaga, hogy csak a
hallgatótól függ, szereti-e őt, vagy
rettegnie kell. Túl jón és rosszon, késként
metszi ketté az őt hallgatók amorf
tömegét. Hogy azután az egyik oldalra
kerülteket bűnösöknek tekintjük-e, vagy
épp (ártatlan) áldozatok-nak, ez mit sem
változtat a kés metsző élességén. Ez az
alakítás egymaga is elégséges (lenne)
ahhoz, hogy szétfoszlassa a
forradalomról olykor még a napi-sajtó
hasábjain is dúló vitát. Nem jó vagy
rossz, áldásos vagy éppen fölösleges -
ilyen. Az emberi jelenlét olykor már meta-
fizikainak ható teljes megvalósulása.]

Egyébként az, hogy 1794-ben Robes-
pierre és Saint-Just viszonya már jóval

Jelenet a Danton halála című előadásból. Középen: Mihályi Győző (Robespierre)



a fagypont alá süllyedt, történetileg ugyan
igaz (lásd Robespierre-nek a belga front-
ra Saint-Justhöz írott és enyhén szólva
rideg levelét), s ez az igazság valóban
„benne van" Büchner drámájában. Ám
egy ennyire pontos értelmezésnek két,
éppen az értelmezés tisztaságából adódó
dramaturgiai nehézséggel kell megküz-
denie. Bármennyire volt is (vagy esetleg
mégsem volt) kedvük és hajlamuk, hogy
egymással végezzenek, Robespierre-rel
is, Saint-Justtel is Thermidor, nem pedig
a másik akarata végzett; ennek érzékel-
tetése az egyik gond. Mert ebben az egy-
re gyorsuló tempóban elmozduló tabló-
képekből felépített előadásban az egy
pillanatig sem lehet vitás, hogy ők ketten
elsöprik Dantont. Viszont a dráma cím-
és főszereplője mégiscsak Danton, és
nem Robespierre vagy Saint-Just. Miért?
Ez a második gond, melyet Szőke elő-
adásának meg kell oldania. Amelyekre
fölényes biztonsággal válaszol is.

Az enyhén (még jóval a korhűség és
talán valamivel - ha nem is a jó ízlés, de -
az ízlés határain belül) „papagájos", szí-
nes-mintás frakkokba öltöztetett - s az
utca emberével szemben már-már arcpi-
rítóan nyegle - felső középosztályt és a
nagypolgárságot reprezentáló szereplők-
höz képest a Közjóléti Bizottság szür-
kébe és feketébe öltöztetett tagjai akárha
varjak lennének. Már semmiképpen sem
„sasok". A koldust pimasz arroganciával
a munka fontosságára kioktató Első úr
szerepét Szőke ráadásul összevonja Bil-
laud Varennes-vel (Dézsi Szabó Gábor), a
Második urat pedig Collot D'Herbois-
ként látjuk viszont, s Ábrahám István
olyan - éppen csak jelzett - enyhe gúny-
nyal ül a pulpitus mögött, mint aki egy
rövidesen befejeződő cirkuszhoz kény-
telen még (nagyon-nagyon rövid ideig)
asszisztálni. Utcajelenete bravúros! A
híres mondatot, miszerint „a földnek
vékony a kérge, ha lyukat látok, mindig
attól félek, hogy keresztülesem", nos, ezt
a mondatot olyan kioktató magabiztos-
ságnak álcázott zavarban mondja el,
mint ki neurózisához kerekít valamiféle
önmaga számára is csak nehezen hihető
magyarázatot. A terror árnyékában élő
szervezetének bölcsessége tehát felfe-
dezte, hogy a Bizottságok szorongató
hatalmánál „célszerűbb", mert kevésbé
árulkodó a földgolyó egészétől szoron-
gania! Thermidor tehát már az utcán és a
bizottságokban van, éppen csak le kell
pöckölni néhány (Robespierre és Saint-
Just nyakán ülő) fejet, akiknek gazdái
ráadásul Dantonnal vannak elfoglalva.

De ki is ez a Szőke színpadán fellépő,
Büchner álmodta Danton, akit egyéb-
ként szintúgy megkísért a politikai disz-
kussziónak filozófiává oldása? (Olykor
már nem is a klasszikus német filozófia,
de egyenesen Heidegger lapjaira kíván-
kozó mondatokat szól, de ez nála nem a
menekülés, hanem a tanácstalanság
meg-nyilvánulása. Ismeri a világot, ezért
tud igazat szólni, de már nincs ésszerű
programja, igazságai ezért csak filozófiai
igazságok.) Újra a Fekete Mária
tervezte öltözék segít eligazodnunk!
Tejeskávé-színű nadrág és puha csizma,
melynek árnyalatát a valamivel
sötétebb kabát gallérja ismétli meg.
Lágy, bordó mellény, kigombolt nyakú,
vakítóan fehér ing, hanyag eleganciával
viselt, alig észrevehető hófehér selyem
nyakravaló. S mindez ráadásul nem
olyan merev keményre vasalva, mint a
nagypolgári tar-kaság vagy mint
Robespierre és Saint-Just az előzőeknél
valamivel lágyabb, de még mindig
merev öltözete. Nem; Danton nem
arisztokratikus, de nem is nagy-polgár -
dandy. De úgy, ahogyan a dandységről
Baudelaire is inkább csak álmodott.
Maga a természetes jó ízlés. Sem nem
hivalkodó, sem nem „szolidan elegáns"
- miként például Robespierre. Ezt a
Dantont az utcát már ellepő parvenük-
kel s azokat pedig az arisztokráciával
azonosítani, eredendő szociális vakság
s ebből is következően végzetes politikai
hiba. Szőke - Bregyán Péter Danton-ala-
kításának jóvoltából - egy vaskos történeti
monográfiánál is finomabb felbontású
képet jelenít meg a forradalom koráról.

A főnemességnek és a nagypolgárság-
nak még az ancien régime-ben kialakult

és egész Európa civilizatorikus arculatát
meghatározó reprezentációs közösségé-
ben tulajdonképpen már manifesztálód-
tak mindazok a változások, amelyeket a
középkorból az újkorba vezető évszáza-
dok mind az értékrendben, mind pedig a
mentalitásban kikényszerítettek. Ezek a
változások azonban mint az elsöprendő
rend szervesnek látszó részei kompro-
mittálódtak - s így mint elsöprendők jelen-
tek meg. A politikai forradalom tehát a
civilizatorikus ellenforradalom „római
köntösét" választotta. Korántsem vélet-
lenül, de igen szerencsétlen módon. Az
ebből a rövidesen ronggyá foszló „kön-
tösből" származó - s ráadásul a roman-
tika által föl is erősített, átpatetizált -
„népkultusznak" a lehető legszervesebb
következménye az életnek egészen nap-
jainkig tartó és olyan mérvű „elprózaia-
sodása", a neoprimitivitás uralma, hogy
immáron köznapi tapasztalattá lett az,
amit Büchner zsenije Dantonnal fogal-
maztat meg: „jó, hogy rövidül kissé az
életidő(...) Jobb az élet epigrammának,
mint ötven-hatvan fejezetből álló eposz-
nak(...) Legfőbb ideje, hogy azt a kis
esszenciát ne sajtárból igyuk eztán, ha-
nem likőrös pohárból". (A színpadi tör-
ténések fényében természetesen ez az
újmódi, arculatát veszítő élet.)

Szőke tehát ettől (vagy ehhez nagyon
hasonló) felismeréstől vezettetve nem-
csak a társadalmi tagozódás vertikumát
ábrázolja, hanem annak lélektani vetüle-
tét, a pszichológiai horizontot is. (A szo-
ciális helyzet társadalmi szerepet konsti-
tuál, a szerep pedig - a centrumát veszí-
tett s azt ráadásul gőzös népkultusszal
helyettesíteni akaró társadalomban nem

Bregyán Péter és Farkas Szilvia (Rosalie)



civilizálódik, hanem - pózzá merevedik.)
E kettő metszéspontján, ennek centru-
mában, ha úgy tetszik erre a keresztre
fölfeszítve múlik ki Danton. S halála
éppen ezért tragédia. Az utolsók egyike.
Halálával ugyanis éppen az pusztul el,
amiért, azaz ahogyan - élni egyedül ér-
demes (lenne). Halála, de már elfogatása
után is önmagukkal szembenézni nem
tudó s ezért a jövőről szónokoló eszelő-
sök s ostoba önelégültségükben tom-
bolni akaró barmok uralják a színpadot,
életünknek a színészi játék stilizáló ere-
jével színpaddá sűrített terét.

A politikai hatalomból tehát változat-
lanul kisemmizetteknek - mintegy igen
szerencsétlen ellentételezésként - a kö-
zönségessége és az ostobasága válik ural-
kodóvá. Hogy mindez nem túlinterpre-
táció, azt egy tény valószínűsíti. A
Ropespierre beszédében felbukkanó
„népkultusz", a civilizatorikus
ellenforradalom e napjainkig tartó
ideológiájának („Az elő-kelő társaság
még nem halt meg, az egészséges népnek
pedig a helyébe kell ülni") torz mivolta
manifesztálódik az előadás utolsó előtti
képében. A guillotine-hoz vezető vakító
fehér lépcsőtől uralt tér

még üres. Csak a két hóhér áll fenyege-
tően a lépcsőn. Két, carmagnole-t játszó
tangóharmonikás vezetésével „műtisztá-
ba" öltözött asszonyok özönlik el a szín-
padot. A harmonikások a lépcsőre áll-
nak, az asszonyok pedig egyszerű ko-
reográfiájú körtáncot lejtenek. A jelenet
akkor válik a szó jó értelmében egyszerre
visszataszítóvá és már-már a félmúltun-
kat idézően szürreálissá, amikor erre a
steril népünnepélytől hevülő térre gör-
dül be az elítéltek kordéja.

Bregyán Péter hibátlanul, s helyenként
fölényes biztonsággal hozta azt a figurát,
aki egymaga ellensúlyozza a nélküle fo-
kozatosan értelmét veszítő, egyre esze-
lősebbé váló színpadi történések észre-
vétlenül kiüresedő világát. Az ő hallatla-
nul intenzív színészi jelenléte biztosítja,
hogy Robespierre és Saint-Just - csak az
említett jelenetben, és épp csak egy
villanás erejéig láthatóvá tett -
végeredményét tekintve groteszkbe hajló
párviadala helyett tragédiának
lehessenek tanúi a nézők. Bregyán
mozdulatai és arcjátéka enyhén
lelassított, mint aki élvezi minden
mozdulatát s arcának minden változását.
Ideje van harmonikussá formálni

mindkettőt, hiszen eleinte ösztönösen
érzi, később pedig tudja is, hogy a
kapkodással, az elsietett mozdulatokkal
éppen azt veszítené el, ami egyedül az
övé: a létezésnek a létezést egyedül
széppé varázsoló nyugodt örömét.
Bregyán Dantonja nagyon finom
átmeneteken keresztül ezt az ösztönös
okosságot valódi bölcsességgé változtatja
át. Így válik a figura nemcsak egyre
súlyosabbá, de ezáltal arra is képessé,
hogy az egyre irracionálisabb, mert egyre
rejtettebb motivációjú események
ellenpontját testesítse meg. Ennek a
színészileg nagyon pontosan felépített
figurának a „ragyogásához" a rendező
is alaposan hozzájárult. Enyhén, ám
mégis jól észrevehetően „izolálja" a
Dantont játszó színészt. Az őt és az
éppen nem vele beszélő többi játszót
elválasztó térbeli távolság mindig na-
gyobb, mint az, amelyik a többiek között
feszül. Ráadásul Danton szinte végig ül
vagy éppen hever, így ritka felállásaival
feltétlen urává válik annak a színpadi tér-
nek, melynek addig a beállításokkal is
kitüntetett eleme.

A figura szituálásában egészen remek
a Marionnal (Máhr Ági érett alakítása)
való jelenete. A lefektetni akart lány
hisztérikus „Nem!" kiáltással rohan a
színpad közepe felé. Danton pedig, még
mindig vágytól égő arccal, most a Ma-
rion lelkének monológba törő feltárul-
kozását figyeli, ugyanolyan élvezettel,
ahogyan az elébb még a testét kívánta.
Olyan élet és olyan élvezet ez a mások
rezdüléseire is figyelő és abból tanuló
felszabadultság, amelyet a fahangú és
eszelős politikushaddal való törődés
ugyanúgy megsemmisítene, ahogyan a
halál semmisíti meg majdan. Ez a Dan-
ton tehát nem a tisztánlátását veszíti el,
amikor legyekként hessegeti el az őt re-
aktiválni akaró politikus barátait, hanem
éppen a tőlük is fenyegetett tisztánlátá-
sát, meglelt emberségét őrzi legalább
addig, míg a guillotine mindkettőt el
nem metszi. Visszafogott, rendkívül pon-
tosan adagolt eszközeivel Bregyán „az
utolsó ember a földön" alakot teremti
meg. S éppen mert „utolsó", alakítását
állandó szomorúság, a szertartás szépsé-
gével meglebegtetett gyász lengi át. Való-
ban a keresztre feszítés előtt álló Mester
ő, de éppen hogy az örömöt, a ritka pilla-
natokban még fel-felvillanó emberség fi-
gyelem által elsajátítható élvezetét tanít-
ja. A letartóztatási parancs hírétől Bre-
gyán Dantonjáról két sűrű, tébolyult mo-
nológban lefoszlik mindaz, ami eddig ő
volt csak a pozícióit veszített lélektől
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uralt test marad a színpadon. A kérdésre,
hogy hová megy, nem fölényeskedésből
és pózból feleli azt, hogy sétálni, hanem
azért, mert csakugyan nincs, nem lehet
jobb ötlete, de ez maga a téboly. Julienek
(Péva Ibolya egyenletes, szép alakítása)
csakugyan attól kell tartania, hogy
Georges-a megtébolyult. Ez a Danton
ugyanis az általa megteremtett élet és a
halál között csak ezekben a pillanatok-
ban kényszerül tekintetét újra az evilági
pokolra vetni. Letartóztatása utána szín-
padi történések az emberi létezés való-
ban ekkor (1793-94 körül) elváló két sík-
ján történnek. A személytelenné lett po-
litikum bábjai, s a bábok mozgása okozta
tragédiák tehetetlen elszenvedőinek im-
máron csak intézményrendszerek köz-
vetítésével érintkező két síkján. Bregyán
alakítását dicséri, hogy a letartóztattatá-
sával a bábok nemcsak emberi súlyukat
veszítik el, nemcsak az intézményrend-
szer embertelen s ezáltal a nevetséges-
ségig groteszk mivolta válik érzékle-
tessé, de ez a két sík épp Danton alak-
jában egy pillanatra, talán utoljára, de
szikrázó elevenséggel össze is ér. Az,
hogy a végóráit élő Danton még a guillo-
tine árnyékában is nemcsak teljesebb, de
vonzóbb(!) életet élőnek látszik mind a
színfalak mögött lapuló gyilkosainál,
mind pedig a színpadra tolakodó esztele-
neknél, vigasznak ugyan meglehetősen
sovány, de ez a „kevés" azt jelenti, hogy
Szőke István színpadán újjászületni lát-
szik az a distinkció, melyet a tragédia-
költő görögök ismertek: dzóé és biosz. A
puszta biológiai létezés és az élet
különbsége.

A fekete függönnyel határolt fekete
színpad, melyre csak egy-két maximáli-
san stilizált, klasszicizáló hófehér díszlet
vagy egy szintúgy hófehér monumentális
utcafal került, nemcsak kiváló tere volt
ennek az előadásnak, de jelezte végig azt
a két szélsőséget is, melyek között az
embervilág tarkaságának léteznie és
vergődnie adatott.

A kritikus itt és ezen a ponton akár
elégedetten hátra is dőlhetne, legföljebb
még idézhetné azokat a sorokat, ame-
lyeket erről az előadásról egy másik kriti-
kus írt: „Évadok sorában is emlékezetes
játék, e színház legjobb hagyományait
gyarapítva." Azonban a kritikus nem vak,
és ezért nem is dőlhet hátra, ugyanis
tudja, hogy ez az előadás afféle rekviem
volt. Egy inkább külső, semmint belső
viharoktól immáron szétrázott társulat
búcsúelőadása.

KAÁN ZSUZSA

Megtáncolt történelem

A jó entrée-ra a táncszínháznak is szük-
sége van. A Győri Balett Bulgakov és a
többiek című új darabja főhősének ent-
rée-ja egyenesen frappáns és sokat ígérő.
Miközben Csajkovszkij Miséjének rész-
letét mormolja-zúgja a láthatatlan kórus,
a nézőtéri oldalajtóban megjelenik a
Mester: alias Mihail Bulgakov, alias
Markó Iván, és lassan felmegy a szín-
padra, majd - csengetésére - a szétnyíló
vasfüggönyön át olcsó hónapos szobá-
jába nyit. A lompos, de otthonában telj-
hatalmú gazdaasszony előbb oroszul
káromkodik, majd magyarul perlekedik
tovább: „Már megint maga az, Mihail
polgártárs? Gondolhattam volna! Mindig
ezek a művészek...! Mit szorongat a
hóna alatt? Már megint valami felforga-
táson jár az esze?! Nem hiszek a sze-
memnek! O-rosz-or-szág i-gaz tör-té-ne-
te . . . Es ezt maga akarja megírni?. . . Mit
képzel magáról? Hogy maga egy új meg-
váltó? Kit akar megváltani? Csak nem
minket?. . ." - mutat magára és macská-
jára (Bulgakov A Mester és Margarita
című regényének Behemót nevű szerep-
lőjére, „aki" - macska létére - a regény-
ben is két lábon jár.)

Á . ez az író tudja, mit csinál. Nem
tartóztatják fel a gáncsoskodó szavak. A
szoba falai szinte szétrobbannak, s a
füstben - a Tavaszi áldozat tétova hang-
jaira - Bulgakov-Markó egyenesen az
orosz történelembe lép. Entrée-ja tehát
jelképes is.

A koreográfus Markó Iván politizál.
Nyíltan és őszintén; ahogy a táncművé-
szetben nem szokás. A tánc és a valóság
viszonyának legtöbbször áttételes ábrá-
zolási módja és lehetőségei ellenére a
legjelenebb jelenre is aktualizálva mondja
el véleményét az orosz-szovjet történet-
írás viszontagságairól, mégpedig olyan
naprakész politikai érzékenységgel, hogy
az már a nemzetközi s hazai vonatkozás-
ban is tánctörténeti ritkaságnak számít.

Továbbá oly módon foglalkozik a vá-
lasztott témával, mellette pedig a min-
denkori államgépezet s a nép, a hatalom
birtokosai és kisemmizettjei viszonyával,
hogy közben maga is történelmet ír.
Kétségtelenül sajátos szemlélettel, szub-
jektíven szelektálva az orosz-szovjet tör

ténelem és irodalom korszakos esemé-
nyei között; kétségtelenül nem tudomá-
nyos s nem lexikális pontossággal, mivel
nem tankönyvet vagy lexikont, de még
csak nem is politikai évfordulóra szer-
kesztett dokumentumjátékot akart. In-
kább csak kétórányi színházat, közéletit
és közérdekűt: a színpad s a nézőtér jól-
eső együtt gondolkodását, amelyhez a tánc
s a látvány kitűnő tolmácsnak bizonyul.

Miként csakhamar kiderül, hogy a Bul-
gakov. . . nem A Mester és Margarita tán-
cos adaptációja, a darabon valamennyi
jelentős történelmi eseményt sem lehet
számon kérni. Például hogy Markó miért
hagyta ki belőle - mondjuk - az Arany
Horda uralmát, Borisz Godunov hatalom-
ra jutását, a Sztyepan Razin-féle paraszt-
felkelést vagy a borogyinói csatát. To-
vábbá hogy miért nem idézett meg min-
den jelentős írót és költőt, s miért nem
használt fel minden értékes orosz zene-
művet.

A koreográfusi szuverenitást tisztelet-
ben tartva csak azt érdemes vizsgálnunk,
hogy mindabból, amit végső soron kira-
gadott Oroszország s a Szovjetunió törté-
nelmi és irodalomtörténeti folyamatából,
miként is született darab s miként a nagy
formátumú, különös erejű előadás.

Markó dramaturgiája szerint három
szálon mozog a cselekmény: egy törté-
nelmin, egy politikain s egy irodalmin. A
koreográfus az első kettőt egymással
szorosan összefonva képről képre más-
más stílusú történelmi pillanatképeket
teremt, az irodalmi szál pedig arra szol-
gál, hogy ne csak egyszerűen keretbe
foglalja, de egyszersmind egységesítse is
őket. Ezt a szerkesztésmódot: a tisztán
koreografikus fejezeteket és pantomimi-
kus-gesztikus közjátékokat váltogató, a
pikareszk regényszerkezetre rímelő, egy
központi hős útja köré építkező cselek-
ményvezetést Markó egyik-másik korábbi
darabjából már ismerjük. A Stációk ifjú-
ja, Az igazság pillanata Lorcája is ilyen:
az eseményeket maga körül megsűrű-
síteni, felgyorsítani képes személyiség.
Formai szempontból hasonló szerkesz-
tést találunk az Izzó planétákban; míg a
Tabuk és fétisek vagy a Totem ugyan-
csak a szerző asszociatív láttatásmódját
hordozza.

A Bulgakov... azonban az említett
művek mindegyikéhez képest is újat ad.
Elsősorban azzal, hogy most maga a fő-
hős is számos metamorfózison megy ke-
resztül, mielőtt a darab végén Bulgakov-
ként térne vissza. Másrészt, hogy mel-
lette szinte főszerepet kapott a kandúr,


