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S Z E M É L Y E K

DANTON, 35 éves, shakespearei Gargantua, kedé* 
lyes és nagyszerű. Bulldog feje, bikahangja 
van. Visszahajló, szabad homloka, világos* 
kék szeme, merész tekintete; orra kurta és 
széles, felső ajkát sebhely ékteleniti el. 
Erőscsontu. erőszakos állkapcsa van. Athléta 
termetű, vérmes.

ROBESPIERRE,. 36 éves. Középtermetű, beteges. 
Haja gesztenyebarna. Szeme nagy, sötétzöld, 
tekintete merev és rövidlátó. Nagy szem* 
üveget hord, amelyet néha homlokára tol 
föl. Orra egyenes, kissé fölfelé álló. Arcszine 
halvány. Keskeny ajkán megvető, nyugtala* 
■nitó kifejezés ül, amelyben van valami meg* 
ragadó.

DESMOULINS, 34 éves. Szeme barna, kissé kan* 
csal; hosszú fekete haja van. Arca halvány, 
epekóros, szabálytalan, halántéka kiemel* 
kedő. Arckifejezése változó, fantasztikus, 
csábitó és nyugtalan, az izgalom egész ská* 
Iáját bejárja a bájtól a torzképig. Nagyon 
nőies, hol sir, hol nevet, néha egyszerre mind* 
kettőt. Dadogását fölösleges ábrázolni. De 
szavaiban, mozdulataiban, arckifejezésében 
mindig van valami bizonytalan s önmagának 
ellentmondó.

SAINT?JUST, 27 éves. Hosszú, szőke, rizsporozott 
haj, kék szem. Tojásdad arc, hosszúkás állal. 
Egy fiatal angol arisztokrata önuralma, hideg 
és megrendithetetlen akarat. Szive mélyén a 
fanatikus hit forrongása.

HÉRAULT DE SÉCHELLES, 34 éves. Szép és ele* 
gáns férfi. Az ancien régime formájának és
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szellemének utolsó képviselője. A gúny és 
a baráti elnézés vegyüléke. Békességes és 
önmagán uralkodó.

BILLAUD/VARENNES, 38 éves. Nagytermetű, 
arca széles, halvány. Vörös parókát hord. 
Széles vállu. Komor rögeszmék sorvasztják; 
teljesen kimerült, néha tébolyultan néz. az 
őrült elkeseredés fölfortyanásával.

VADIER, 58 éves, „a Gascogne Voltaire^e**; nagy, 
csontos, ősz. Orra hajlott, álla hegyes, 
szemöldöke sürü, szája nagy, keskeny, ősz* 
szeszoritott, arca sárga. „Előrehajlott, de 
néha fölemeli fehér fejét, hogy halkan és 
merészen vigyorogjon. Hangja száraz, éles, 
tónus nélkül vibráló/*

PHÍLIPPEAUX, 38 éves. Sovány. Arca hideg, szU 
goru. Szeme nagy, fekete. Orra hosszú. Ke* 
vés haját elválasztva viseli. Lénye aszké* 
tikus, heves.

FABRE D’ÉGLANTINE, 39 éves.
WESTERMANN TÁBORNOK, 43 éves.
FOUQUIERsTINVILLE, közvádló.
HERMÁN, a forradalmi törvényszék elnöke.
HANRIOT tábornok.
LUCILE DESMOULINS, 22 éves. Szőke, sovány, 

fekete szemű, bodros hajú. ,,Nyugtalanul 
szorgoskodó, mint egy házi szellem, de kar? 
mait mutatja, mint egy macska.**

ÉLÉONORE DUPLAY, 25 éves. Nyúlánk, csöndes 
szemű, tiszta, klasszikus vonásai vannak. 
Hidegsége mögött néha feltűnik egy*egy 
pillanatra piruló lelke. „Cornélie Copeau/*

MADAME DUPLAY, 59 éves.
A NÉP.

Paris, 1794 március és április.



ELSŐ FELVONÁS.
(Camille Desmoulins lakása.)

(Polgári lakószoba, fantasztikus Ízléssel, amelyben 
minden stilus keveredik. A falakon 18. századbeli 
metszetek. A kandallón egy antik bölcselkedő melb 
szobra. Az asztalon a Bastille modelje. A sarokban 
bölcső. Egy ablak nyitva van. Az ég szürke, borús. 
Esik. Camille és Lucile, aki gyermekét a karján 
tartja, kinéznek. Philippeaux a szobában járkál s eb 
menőben kitekint az ablakon. Hérault de Séchelles 
a kandalló melletti karosszékben ül s megfigyeli ba

rátait. Kiviil vidám tömeg zajong.)

ELSŐ JE L E N E T .
(Lucile, Camille, Hérault, Philippeaux).

LUCILE (kihajol az ablakból): Itt van
nak! Itt vannak! Most fordulnak be a sarkon!

CAMILLE (kiabálva): Szerencsés utat, 
Duci lesne apó! El ne felejtkezzél a tajték- 
pipádról!

HÉRAULT (halkan): Camille, ne mutat
kozzál, barátom.

CAMILLE: Gyere, csak, nézd a mi öreg 
barátainkat, Hérault. Itt van Roiifin, a klubok 
generálisa és Vincent, aki a te fejedet szerette 
volna megkaparitani, Philippeaux; és Hébert,
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a szájhős, akinek nem e*sett jól a vacsora, ha 
csemegéül engem nem nyelt el szőröstül- 
bőröstül; és a porosz Cloots, a szép Anachar- 
sis . . . az ifjú AnacharsLsnak ez az utolsó 
utazása. Csinos kis zavarba jön az emberiség: 
elveszik tőle szóvivőit. A guillotinnak ma 
ugyancsak sok a dolga. Ez aztán az aratás!

LUCILE (gyermekéhez): Nézd, Horace, 
nézld csak ezeket a gazfickókat. Látod, az ott 
Hanriot parancsnok, aki nagy kardjával erre 
lovagol. Látod őt, drágáim?

PHILIPPEAUX: Túlságosan buzgólkodik. 
Ez is már megérett a bordélyra.

CAMILLE: Mintha valami örömünnep 
volna, ugv ujjong a nép. (Künn egy klarinét 
groteszk melódiát játszik, a nép harsogó kaca
gással kiséri.) Mi történik itt?

LUCILE: Egy kis pupos szalad a kordély 
mögött és játszik klarinétján.

CAMILLE: Bolondos fickó! (Hangosan 
nevetnek).

CAMILLE: Miért nem jösz ide, Hérault? 
Téged ez nem érdekel? Miért vágsz olyan mé- 
labús képet? Hol járnak gondolataid? (Az 
utcai zaj lassanként elhúzódik.)

HÉRAULT: Arra gondoltam, Camille, 
hogy ez az Anaoharsis harmincnyolc éves és 
Hébert harmincöt, annyi mint te, Philippeaux. 
és Vincent huszonhét, hat évvel fiatalabb mint 
én meg te, Desnioulins.
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CAMILLE: Ebben igazad van. (Hirtelen 
<elkomolyodott, elhagyja az ablakot és a szoba 
közepére lép. Egy pillanatig mozdulatlan ma
rad, kezével az álián.)

LUCILE (az ablaknál): Esik. Milyen kár.
CAMILLE (kényelmetlenül): Ne maradj 

az ablaknál, Lucile, hideg vain, gyere be.
LUCILE (bezárja az ablakot és a gyer

mekkel a szobába tép. Dudorász):

A záporeső megeredt,
Siess, te szép pásztorleányka,
Fehér kis báránykáidat 
Vezesd haza, biztos karámba.

CAMILLE: Lucile, Lucile, te gonosz. 
Hogy énekelheted ezt a dalt? Én nem hallgat
hatom, mindig arra kell gondolnom, hogy a 
szerzője ebben az órában a börtönben senyved.

LUCILE: Fabre? Igazad van. A mi sze
gény Églantine-ünk. Bezárták a Luxem
bourgba azon betegen. De hiszen, majd ki
szabadni.

HÉRAULT: Pur troppo!
LUCILE: Mit mondott? Bizonyosan va

lami illetlenséget.
HPILIPPEAUX: Valamit, ami szomorú 

és nagyon is igaz.
LUCILE: Ugyan hallgassatok, ti károgó 

hollók. Fabre ki fog szabadulni, én mon
dom. Hát mi nem vagyunk itt?
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HÉRAULT: Maga Danton sem tudta őt 
kiszabadítani.

LUCILE: Igen, Danton, de ha egyszer 
Camille tollához nyúl és amúgy istenigazá
ban mindent megír, ami a szivén van, akkor 
majd meglátjátok, hogy a börtönök kapui 

^nemi nyilnak-e meg maguktól!
HÉRAULT: Kinek számára?
LUCILE: A zsarnokoknak.
HÉRAULT: Ó, te könnyelmű pásztornő, 

de rosszul őrződ a báránykáidat. Vezesd haza 
biztos karámba...“ csak gondolj a nótádra. (Egy 
cselédleány elveszi Luciletől a gyermeket és 
kiviszi. Lucile halkan beszél vele, kimegy, 
majd visszajő, az egész jelenet alatt folyton 
mozog, ezerféle aprósággal foglalkozik és 
csap felszínesen vesz részt a társalgásban.)

CAMILLE: Lucilenek igaza van: harcol
nunk kell. A mi feladatunk, hogy irányítsuk 
azt a forradalmat, amelyet mi csináltunk. 
A mi hangunk még nem vesztette el hatalmát 
a tömegeken. Néhány szó elegendő volt, hogy 
az őrjöngőket a guillotinra küldjék. Soha, 
soha sem voltunk erősebbek, — hát hadd 
használjak ki sikerünket. A Luxem- 
bourg-t sem nehezebb megostromolni, mint 
a Bastillet. Egy kilencszáz esztendős monar
chiát romba döntöttünk és ne tudnánk meg
birkózni egy csirkefogókból álló komitéval? 
Akik minden hatalmukat tőlünk kapták? Ezt
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a hatalmat, amelyet arra használnak feL 
hogy Franciaországot és a kon ven tét meg
tizedeljék.

PHILIPPEAUX (izgatottan fel-alá járva): 
Ez a gyalázatos banda! Ha még beérnék a 
gyilkossággal. De nem, ők belekeverték 
Fabret az Indiai Társaság sikkasztásaiba és 
üzleti ármánykodásaiba; kitalálták azt a való- 
szinjültlen mesét a zsidókról és német ban
károkról, akik a mi barátunkat megvásárol
ták, hogy általa megvesztegessék a nemzet
gyűlést. Hiszen tudják, hogy hazudnak, de a 
lelkiismeretük nem maradna nyugton, ha el
lenségüket be nem mocskolnák, mielőtt meg
gyilkolják.

HÉRAULT: A mi ellenségeink erényesek. 
Hát nem vigasz-e, hogy a helyes elv nevében 
kell elpusztulnunk?

CAMILLE: Franciaország gyűlöli Tar- 
tuffe-öt. Páholjuk el a tanítómestert és ver
jük ki Basile-t.

PHILIPPE AUX: Én megtettem köte
lességemet. Tegye meg mindenki a magáét. 
Én a keleti hadsereg rablócsőcselékét, Saunuir 
vezérkarát kirántottam a napvilágra. Alaposan 
elbántam ezekkel a gazfickókkal és semmi 
sem birhat rá, hogy tágitsak, legfeljebb ha a 

.fejem aláhull. Nem ringatódzom illúziókban. 
Tudom, mit kockáztat az ember, ha Rossignol 
tábornokot és gyanús védőit megtámadja. A
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bizottság most összegyűjti erőit, csakhogy 
engem mennél biztosabban megrontson. Mi
csoda alávalósággal fognak meggyanúsítani? 
Ha csak (rágondolok, kiráz a hideg. Ám 
vegyék fejemet, ha akarják, de becsü
letemhez ne merjenek hozzányúlni.

HÉRAULT: Én nyugodt a hb lehetek, mint 
te, Philiippeaux. Én már tudom, milyen ürügy- 
gyei fognak láb alól eltenni. Én szerencsét
lenségemre azon a nézeten vagyok, hogy el
lene ldhetiinfk Európa kormány formáinak 
anélkül, hogy azért mindenkit gyűlölnénk, 
aki nem francia. Barátaim voltak a külföldön 
és én nem találtam fontosnak, hogy lemond
jak róluk azért, hogy Billaud-Varennes és 
más efajta beteg lelkek hiúságának hízeleg
jek. Betörtek hozzám, felnyitották az Íróasz
talom fiókjait, tisztán baráti leveleket loptak 
ki belőlük, de ez is elég. Én tehát most részese 
vagyok annak a íhirhedt összeesküvésnek, 
amely Pitt aranyai segítségével megint a ki
rályságot akarja visszaállítani.

CAMILLE: Biztos vagy te abban, amit 
mondasz ?

HÉRAULT: Egészen biztos. Az én fejem 
erősen inog.

CAMILLE: Rejtsd el magad.
HÉRAULT: Egy republikánus számára 

az egész világon nincs rejtekhely. A királyok 
vadásznak rá és a köztársaság fölfalja.
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CAMILLE: Berlinetek nincs 'bátorság. Mi 
meg mindig a köztársaság legnépszerűbb em
berei vagyunk.

HÉRAULT: Lafayette is népszerű volt és 
Lélion is és Roland is. Sőt Capet is népszerű 
volt. Ezelőtt egy héttel az, ak it. éppen most 
vittek erre, bálványa volt a népnek. Ki hitet
heti el önmagával, hogy ez a bestia szereti? 
Vannak pillanatok, amikor csaknem kézzel
foghatón megláthatod a tömeg zavaros sze
mében tulajdon gondolataid fényét. Kinek tu
data nem érzi magát legalább egyszer az élet
ben azonosnak a tömeg tudatával? De ez a 
megegyezés nem tarthat soká és őrültség 
benne bizakodni. A nép agya hemzseg, mint a 
tenger, a szörnyetegektől és az éjszaka ré
meitől.

CAMILLE: Micsoda nagy szavak! Mindig 
televesszük a szWkat, ha ezt a szót: nép, ki
ejtjük, és oky mi nevetséges ünnepiességgel 
mondjuk ki, csak azért, hogy Európa bennün
ket valamilyen titokzatos hatalom eszközei
nek tartson Óh én ismerem ezt a népet: dol
gozott érettem. A mesebeli szamár azt mondja: 
„nem tudnék két nyerget elhordozni.“ De arra 
a gondolatra, hogy voltaképp egyet se kellene 
hordania, nem is jut rá. Elég sok fáradsá
gunkba került, amig a nép a mi forradalmun
kat befejezte. És ez is voltaképpen nagyon az 
akarata ellen történt. Mi voltunk ennek a
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felséges gépezetnek a mérnökei és gépmes
terei. Mi nélkülünk meg sem mozdult volna. 
A népnek egyáltalán nem kellett a köztársaság, 
csak én érttettem meg vele, Ihogy kell neki. Én 
győztem meg róla, hogy szabad akar lenni, 
hogy a sz abadságo t úgy szeresse, mint önnön- 
müvét. Ez az a halhatatlan eszköz, amely Ível 
a gyengéket kormányozzák. Meg kell győzni 
őket, hogy ők akartak. Akár olyat, amire ál
mukban sem gondoltak. És akkor meggon
dolás nélkül nekirohannak, mint az orosz
lánok.

HÉRAULT: Vigyázz, Camille, te gyermek 
vagy és a tűzzel játszol. Azt hiszed, hogy a 
nép azért követett, mert mindketten azonos 
cél felé igyekeztetek? De most a nép messze 
elhagyott. Meg ne próbáld feltartóztatni. Ne
héz a kutyáitól elszedni a koncot, amelyen rá
gódik.

CAMILLE: Ah! az ember odavet neki egy 
másikat. Ugyan menj, nem hallgatnak az én 
Vieux Cordelier-mre? Nem hatol-el hangja a 
köztársaság szivéig?

LUGILE: Ha tudnátok, milyen isikére
volt az utolsó számnak. Mindenfelől eláraszt
ják levelekkel: Könnyek, csók, szerelmi val
lomás. Jaj, ha én féltékeny volnék. Könyörög
nek neki, hogy ne lankadjon és mentse meg 
az országot.
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HÉRAULT: És e jóbarátok közül hányán 
lesznek oldalán, «ha megtámadják ?

CAMILLE: Nincs iszükségem senkire. Én 
és az én tintatarlóm; Dávid parittvája (mu
tatja a tollát) a guillotine szá j hősét megdön
tötte, a huncutok és (betyárok királyát. Én 
törtem el Duchesine apó pipáját, ezt a híres 
pipát, amely úgy hasonlított a jerikói kürt
höz, amelynek csak háromszor kellett valaki 
jó hírét befüstölnie és a jó hir magától romba 
dőlt. Innen indult útjára a parittyakő, amely 
a Góliátot homlokán találta. Ezét az orcátlan, 
gyáva bitangét. Rászabadítottam népének ve
szett ármányait. Nem láttad a kor dél y körül 
Duchesne apó tajtékpipáit? Ez az én eszmém 
volt. És óriási sikerem volt vele. Miért nézel 
úgy rám?

HÉRAULT: Valami eszembe jutott.
CAMILLE: No mondd ki hát!
HÉRAULT: Gondoltál néha a halálra?
CAMILLE: A halálra? Nem, nem! Azt 

nem szeretem. Pfuj! Annak rossz szaga van.
HÉRAULT: Soha sem gondoltál arra, 

hogy mennyire fáj meghalni?
LUCILE: De ez igazán utálatos. Szép kis 

társalgás.
HÉRAULT: Te egy jóságos, kedves, ár

tatlan gyermek vagy. És mégis kegyetlen 
vagy. Oly kegyetlen, mint egy gyermek.
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CAMILLE (megirulultan): Igazán azt hi
szed, hogy én kegyetlen vagyok?

LUCILE: No nézd csak, most már ugy 
látom, mintha könnyek volnának a szemében.

CAMILLE: Igazad van. Az az ember szen
vedi, a halálos veritfék . . .  a szive görcsösen 
összeszomlt a borzalomtól, amikor érezte, 
hogy élete el fog pusztulni. Oh, milyen 
rettentő lehet ez a fájdalom! Hiszen ő maga 
undorító, de szenvedni mégis ugy szenvedett, 
mint egy tisztességes ember. Talán még job
ban. Szegény Hébert!

LUCILE (átkarolja Camille nyakát): Sze
gény kis Bouli-boulá-m. Csak nem fogsz bán
kódni egy gazember halálán, aki neked akarta 
elvágni a nyakadat?

CAMILLE (haragosan): De igen! És 
egyáltalán miinek támadnak rám ilyen gya
lázatossággal? Si quis atra dente me petiverit, 
inultus ut flebo puer!

LUCILE (Héraulthoz): Ési magia csak 
merje mégegyszer mondani, hogy az én Ca- 
mille-om kegyetlen.

HÉRAULT: Hát persze, hogy merem. 
A jó fiú. Ő talán a legkegyetlenebb valameny- 
m ok közül.

CAMILLE: Ne mondd ezt, Hérault, mert 
végül még elhiszem.

LUCILE (ujjával megfenyegeti Hérault-t):
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Mondja, hogy nem igaz, mert különben mind
járt kikaparom a szemét.

HÉRAULT: Na jó, hát nem igaz. A leg- 
kegyetlenebb maga.

LUCILE: Ha csak eddig van, ezzel nem 
törődöm.

CAMILLE: Amit te mondottál, Hérault, 
az megrendít. Hiszen igaz, sok rosszat tet
tem, de rossz azért nem voltam. A lámpavas 
szószólójává tettem meg magamat. Én nem 
tudom, micsoda ördögi gamin lélek hajt en- 
gernet. Az én müvem az, hogy a girondiak 
kint rothadnak a temetőben, melyet most ez 
a jeges eső áztat. Az én leleplezéseim Brissot- 
ról harminc főt választottak el törzsük
től. Fiatalokat, szeretetreméltókat, niagy- 
szivüeket. Épp úgy szerették az életet, mint 
én. Az életre, a boldogságra születtek, mint 
én. Nekik is volt egy szeretett, édes Lucile jüik. 
Óh, Lucile, meneküljünk, meneküljünk a 
gyilkos tettől, amely másokon sebet üt és 
talán minmagunkon is. Ha mi is . . . ha 
te . . . ha a mi kedves Horaee-uink . . . Óh, 
miért nem lehetek ismét valaki ismeretlen az 
emberek között. Hol a menedék, hol a mély 
pince, amely minden tekintet elől elrejt fele
ségemmel, gyermekemmel és könyveimmel?

PHILIPPEAUX: Magad vetetted magadat 
ebbe az örvénybe, most már nem menekül
hetsz.
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HÉRAULT: Ugyan ne kényiszeritsd,
hogy kitartson ebben a küzdelemben. Nem 
erre született.

PHILIPPEAUX: De hisz ő maga mondta 
esak az imént: Meg kell tennünk a köteles
ségünket.

HÉRAULT (Camille-ra mutat, aki La
ciiét átöleli): Csak nézz rá. Hát nem az a be
nyomásod, hogy a mi Camille-unknak egyet
len kötelessége van, az, hogy boldog legyen?

CAMILLE: Igazad van. Csodálatos tehet
ségem van arra, hogy boldog legyek. Vannak 
emberek, akik a szenvedésre születtek, de én 
undorodom a szenvedéstől. Hallani sem 
akarok róla.

LUCILÉ: És én talán a te hajlamod ellen 
dolgoztam?

CAMILLE: Édes Vestám! Jó kis paj
tásom! Kicsi Laridonom! Te nagyon súlyos 
büntévő vagy. Nagyon is boldoggá tettél 
engem.

LUCILE: Nézd ez az álszent, még ezért 
panaszkodik.

CAMILLE: Mert látod, ettől vesztettem 
el az erőmet, hűségemet, hitemet.

LUCILE: Hogyan?
CAMILLE: Azelőtt hittem a lélek halha

tatlanságában. Ha láttam a világ nyomorú
ságát, azt mondottam!: az élet teljesen értel
metlen volna, ha az erény másutt meg nem
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találná jutalmát. De most oly boldog vagyok, 
oly tökéletesen boldog, hogy attól félek, én 
már itt a földön megtaláltam jutalmamat és 
ezzel rám nézve elveszett a halhatatlanság 
bizonyítéka.

HÉRAULT: Légy rajta, hogy soha újra 
meg ne találd.

CAMILLE: Hiszen olyan egyszerű bol
dognak lenni. És mégis olyan kevés ember 
ért hozzá.

HÉRAULT: Mennél egyszerűbb valamely 
dolog, annál kevésbbé értik meg az emberek. 
Azt mondják, hogy az emberek boldogok 
akarnak lenni. Ez a legnagyobb tévedés. Bol
dogtalanok akarnák lenni és ehhez kérlelhe
tetlenül ragaszkodnak. A Fáraók és Szezosz- 
triszok, a tigriskarmu királyok, az inkvizíció 
máglyái, a Bastille kínzók a rnrái, a háború, 
amely fojtogatja és megsemmisíti őket, ez van 
az ő szivük szerint. Ha azt akarod, hogy va
lamiben higyjenek, burkold be a misztérium 
bizonytalan homályába. A szeretetet nem ta
lálja meg más, csak aki átesett a szenvedések 
durva értelmetlenségén. Ellenben értelem, tü- 
relmesség, felebaráti szeretet, boldogság. Pfuj, 
ez egyenesen bántja őket.

CAMILLE: Nagyon keserű vagy. Az em
berekkel jót kell tennünk, még akaratuk el
lenére is.

HÉRAULT: Manapság az egész világ csak
Danton. 2
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ezzel foglalkozik. De az eredmény ugyancsak 
mérsékelt.

CAMILLE: Szegény köztársaság, mit csi
náltak belőled! Óh, ti virágzó rétek, te meg- 
ifjodott föld, levegőd könnyebb, fényed 
világosabb, amióta a világos értelem üde le- 
helletével elsöpörte a szomorú babonát és a 
régi gótikus szenteket a francia égről . . . 
Ifjak tánca a réten, hősi csapatok, ölelkező 
testvérek, ércfalak, amelyeken megtörik 
Európa minden fegyvere! . . .  A szépség és a 
nemes formák diadala, a Sztoa beszélgetései, 
Pallas Athéné nagy ünnepségei, fehérkaru, 
lenge fátylu leányok fölvonulásával . . . 
Az élet szabadsága, ujjongó győzelem minden 
rútságon, minden álszenteskedésen, minden 
komor mogorvaságon. Aszpáziának és a szép 
Alkibiádésznek köztársasága: mi lett belő
led?! Egy vörös sapka, egy piszkos ing, egy 
rekedt hang, egy őrjöngő rögeszméi és az 
arrasi pedáns iskolamester vesszeje.

HÉRAULT: Te athéni vagy a barbárok 
között. Ovidiusz a szkythák földjén. Nem 
fogod őket jobbakká tenni.

CAMILLE: Hát legalább meg fogom 
próbálni.

HÉRAULT: Csak az időt vesztegeted 
vele, talán az életedet is.

CAMILLE: Mitől féljek?
HÉRAULT: Óvakodjál Robespierretől.
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CAMILLE: Ismerem őt gyermekkorom 
óta. Egy jóbarátnak mindent ki szabad mon
dania.

HÉRAULT: A kellemetlen igazságot köny- 
nyebben megbocsátják az ellenségnek; mint a 
jóbarátnak.

LUCILE: Hallgass, neki nagynak kell 
lennie. Neki meg kell mentenie a hazát. Aki 
nem úgy gondolkodik, mint) én, az nem kap 
a csokoládémból.

HÉRAULT (mosolyogva): Egy szót se szó
lok többet. (Lucile kimegy.)

PHILIPPEAUX: Tehát el vagy tökélve, 
hogy cselekedni fogsz, Desmoulin?

CAMILLE: El.
PHILIPPEAUX: De akkor aztán nincsen 

többé fegyverszünet. Minden habozás nélkül 
döfd tolladat az oldalukba. Az a csetepaté, 
amit eddig csináltál, a legnagyobb veszedelem. 
Beéred azzal, hogy égő nyilaiddal felizgiatold 
őket, de ezzel csak egész erejüket magadra 
lázitod. Célozz szivükbe, ha képes vagy rá. 
Vessünk véget a dolognak egy csapással.

HÉRAULT: Barátaim, én nem helyeslem 
azt az utat, melyen ti elindultok. De ha már 
szilárdul el vagytok határozva, 'hát legyünk 
rajta, hogy minden előnyt biztosítsunk szá
motokra. Hát kedves Camille, megbocsáss, a 
te toliad nem elegendő fegyverzet ehhez a há
borúhoz. A nép egyszerűen nem olvas. Ne rin-

2*
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gasd magadat illúziókba a V-ieux Cordelier si
kerére nézve sem. Ez az njság nem hat a töme
gekbe. Egészen más ennek a publikuma. Azt 
te magad is jót tudod, Camille. Hiszen éppen 
te panaszkodtál, hogy a kiadód az egyik füze
tet huisz sou-ért adta el. Akik ezt; megváísárol- 
ják, azok éppen olyan arisztokraták, miint mi. 
A nép csak annyit tud róla, amennyit szó
nokai a gyűlésekben elmondanak belőle. Te 
ugyan váltig kiabálhatsz és emlékezeted beoé- 
pesitheted a vásárcsarnok kifejezéseivel, azért 
te belőled a nép embere soha sem lesz. Csak 
egy mód van, hogy hassunk rá: Dantont kell 
közéjük vetnünk. Csak az ő mennydörgő szava 
képes ezt a zavaros tömeget felrázni. Danton
nak csak meg kell ráznia üstökét és a fórum 
már erjed). De Danton semmivel sem törődik. 
Elalszik, hátat fordít Parisnak, nem szólal fel 
a kon vént ben. Senki sem tudja, mit müvei. Ki 
látta őt az utolsó napokban? Hol van, miit 
csinál? (Danton bel ép W est er manna! együtt.)

MÁSODIK JELENET.

(Ugyanazok, Danton, W estermann.)

DANTON: Danton mulat és iszik. Danton 
csókolja a lányokat. Danton a tetteiből újabb 
tettek árán üdül föl, mint Herkules. (Des- 
moulins eléje megy és neuetve kezet fog vele.
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Westermann gondtelt ábrázattal távolabb 
marad.)

CAMILLE: Herkules nem veti el buzogá
nyát, amig van szörnyeteg, amelyet meg kell 
ölni.

DANTON: Ne beszélj nekem ölesről: a 
puszta szótól is megborzadok. Franciaország 
párolog a vértől. A lemészárolt hús szaga fel
száll a földből, mint a vágóhídon. Éppen most 
jöttem át a Szajnán. A nap leszállt, a Szajna 
vörös volt, mintha embervér hullámzott volna 
benne. Hát ha folyóink is be vannak mocs
kolva, hol fogjuk megmosni folyóinkat? Hol 
fogjuk megmosni kezünket? Elég a halot
takból, uralkodjék termékenység a köztársa
ságiban. Legyen aratás és emberszaporodás a 
megifjodott hazában.*öleljük át egymást sze
retettel és miveljük meg földjeinket.

CAMILLE: Isten adjon nyugalmat és bé
kességet hozzá, Danton. Te vagy *a mi remé
nyünk.

DANTON: Mit akartok, gyerekek?
PHILIFPEAUX: Hotgy állj mellénk küz

delmünkben.
DANTON: Mi szükségtek van énrám? 

Hát mindig én csináljak mindent? Igazán 
mind egyformák vagytok. Itt van ez a Wes
termann; derék fickó, mi? Hadat viselt; há
romszor, négyszer megmentette a hazát; mi
előtt asztalhoz ül, legalább egy embernek el
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vágja a torkát, hogy kicsit felizgassa az ét
vágyát. És még ezen is én segítsek? Talán 
lóra szálljak és őhelyette én vonjam ki a 
kardot?

WESTERMANN: Ha ütni, vágni kell, 
nem adom át senkinek a helyemet. Állíts ki 
a sikra, mutass egy hordát, hogy földre ver
jem, majd meglátod, hogy értek-e mester
ségemhez. Hanem beszélni, a kon vént frá
zisaira megfelelni, a jóléti bizottság csőcse
lékének ronda ármánykodásait megakadá
lyozni, akik mind vesztemen dolgoznak, ehhez 
én nem értek. Én ebben a városban el vagyok 
veszve. Egy kopófalka harapott belém és nem 
szabad meg sem mozdulnom. Mindent el kell 
viselnem, semmit sem tehetek védelmemre. 
Hát megengeditek, hogy szétszaggassanak, 
anélkül, hogy segítenétek rajtam? A menny- 
dörgős menny kőbe is. Én harcoltam értetek, 
az én ellenségeim nektek is ellenségeitek, az 
én ügyem a tiétek is, a tiéd, Danton, a tiéd 
Philippeaux. Tudod te azt nagyon jól!

PHILIPPEAUX: Tudom, Westermainn. 
Te is megtámadtad Rossignolt, Ronsint és 
mindazokat a gazembereket, akik szégyen
foltjai voltak a hadseregnek! Ezért üldöznek 
téged a jakobinusok. Mi nem fogunk elhagyni.

CAMILLE (Dantonhoz): Én felajánlom 
toliamat és Westermann kardját, vezess 
bennünket Danton, öreg róka, te ismered a
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tömeget, neked már tapasztalásod van a for
radalom sztratégiájában. Állj élünkre: az 
augusztus 10-ét meg kell ismételnünk.

DANTON: Majd később.
PIIILIPPEAUX: Eltűntél a küzdőtérről, 

feledésbe merülsz, mutasd magadat. Mit csi
náltál heteken át vidéki rejtekhelyeden?

DANTON: Átölelem szülő honom földjét, 
hogy uj erőt merítsek belőle, mint Antaeusz.

PIIILIPPEAUX: Ah, te csak ürügyet ke
resel, hogy a küzdelemtől visszavonulj.

DANTON: Én nem tudok hazudni. Iga
zad van.

CAMILLÉ: Mi bajod van?
DANTON: Torkig tele vagyok az embe

rekkel. Undorodom tőlük.
HÉRAULT: Az asszonyoktól is?
DANTON: Az asszonyok legalább őszin

ték. Nem akarnak mások lenni, mint amik. 
Mint amik mindannyian vagyunk: állatok. 
Egyenesen a kéjre törnek és nem akarják 
magukat ámítani, vagy ösztöneiket az értelem 
köpenyével beburkolni. Én pedig gyűlölöm a 
müveitek tettetését. Ez idealistáknak, a tehe
tetlenség e diktátorainak vérszomjas hülye
ségét, akik a jogos szükségletek becsületessé
gét romlottságnak nevezik és megtagadják a 
természetet, hogy határtalan elbizakodottsá
gukban romboló vágyuknak eleget tegyenek. 
Istenem, baromnak lenni, jóravaló, becsületes
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baromnak, aki semmit sem akar, csak sze
retni a többieket, azzal az egy feltétellel, hogy 
neki is némi helyet hagynak a napsütésben.

GAjMILLE: Igaz, az álszenteskedés mar 
bennünket halálra.

DANTON: A legrondább álsizientes kedés. 
A tőr álszenteskedése. Az erényes guillotine.

PHILIPPEAUX: Capet-t megsemmisitet- 
ték, de helyette Tallien, Fouehé és Góliát 
dkHerbois ugyancsak becsülethez juttatták a 
protestánsok elleni dragonádokat Bordeaux- 
ban és Lyonban.

CAMILLE: Ezek az őrjöngök egy uj 
kötelező világi vallást alapitoittak2t amely a 
prokonziuloknak megengedi az akasztást, a 
kerékbetörést, az elégetést — az erény ne
vében.

DANTON: Nincs nagyobb veszedelem az 
államban, mint az elveken nyargalok. Ezek 
nem azon vannak, hogy jót tegyenek, hanem 
hogy nekik legyen igazuk. A szenvedés nem 
hatja meg őket. Rájuk nézve csak egy er
kölcs, egy politika van: hogy eszméikéit ke
resztülvigyék.

HÉRAULT (gúnyosan szavalja):

A tisztes férfinak egy vágya, oélja van:
Hogy másoknak javán munkáljon untalan.
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LUCILE: (visszajő, fölkapja az utolsó 
szavakat s folytatja):

Ellenben a papocska megint másképp teszen, 
Megsarkantyuzza a lovát, ha ez makacs leszen,
S nem sokat kérdezi, hogy a szegény kis állat 
Erősbe, gyenge^e az ő teljes súlyának.

HÉRAULT: A mennyiköbe is, maguk 
ugyancsak ismerik a költőiket.

LUCILE: Hát mi van abban, mindenki 
ismeri a Pucelle-t.

DANTON: Igazad van, kicsikém. Ez a 
tisztes nők breviáriuma.

HÉRAULT: Robespierrenek már olvasott 
fel belőle?

LUCILE: Attól óvakodni fogok.
CAMILLE: Megfigyeltétek már, amikor 

valaki az ő jelenlétében valami pikantériát 
mond? Homlokán nagy redők támadnak, föl 
egészen a koponyájáig. Görcsösen összehúzza 
a kezét és olyan képet vág, mint egy majom, 
ha a foga fáj.

HÉRAULT: Atyai örökség, a Voltaire 
elleni gyűlölete: Rousseautól származik.

LUCILE (meglepetve): Hogyan? Robes- 
pierre Rousseaunak fia?

HÉRAULT (mulat): Hát maga azt nem 
tudja?

DANTON: Jezsuitáskodás, semmi egyéb. 
Roinlottabb ő a többinél. Ha az ember a gyö-
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nyör iis égen való örömét olyan aggodalmasan 
eltitkolja, a mögött rossz erkölcsök lappan- 
ganak.

PHILIPPEAUX: Az meglehet, de ha Ro- 
hespierre szereti a gyönyörűséget, hát meste
rien el tudja titkolni. És ebben neki van igaza, 
Danton. Te túlságosan anyiltan kérkedel vele. 
Te a boldogságodat és vagyonodat feláldoznád 
egy éjszakáért a Palais-Royalban.

DANTON: Te, bizonyos körülmények 
között ez nem is a legrosszabb csere.

PHIL1PPEAUX: De közben teljesen meg
rontod a jó híredet. A közvélemény nagyon 
ráles az ujjaidra. És mit mond majd az utó
kor, ha megtudja, hogy Danton egyik döntő 
államcsíny előestéjén csak a gyönyörűségére 
gondolt?

DANTON: A közvélemény ringyó. A be
csület szamárság és az utókor büdös gödör.

PHILIPPE AUX: És az erény, Danton?
DANTON: Kérdezd meg a feleségemet, 

hogy az enyémmel meg van-e elégedve.
PHILIPPEAUX: Magad sem hiszed, amit 

mondasz, merő pajkosságból rágalmazod ma
gadat és ellenségeidnek dolgozol a kezükre.

WESTERMANN (aki alig tudott ural
kodni magán, kitör): Mind fecsegők vagytok, 
teleszáju fickók, az egyik az erényről szaval, 
a másik bűneiről. Egyebet sem tudtok, csak
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fecsegni. A várostok fészek, amely tele 
van ügyvédekkel éis ügyészekkel. Az ellenség 
fenyeget bennünket, Danton, meg akarod kez
deni a harcot, igen, vagy nem?

DANTON: Hagyj éngem^békén. Életemet 
és nyugalmamat feltettem a köztársaság meg
mentésére. Egyetlen órát nem ér meg, amelyet 
nekik áldoztam, elég. Danton jogot szerzett 
hozzá, hogy végre önmagáinak is élhessen.

CAMILLE: Danton nem szerzett jogot 
arra, hogy Siéyes legyen.

DANTON: Hát vak ló vagyok én, amely 
arra van Ítélve, hogy a malmot hozza, amíg 
felfordul?

CAMILLE: Barátom, te egy szorosba té
vedtél, amely örvényben végződik. Lehetetlen 
visszatérni, előre kell menned. Az ellenség a 
hátadban van, ha megállsz: letaszít a mély
ségibe. Már-már emeli kezét és kiszámítja a 
döfést, amelyet ellened akar intézni.

DANTON: Csak meg- kell fordulnom s 
ha az én borzas fejemet látják, összetörve he
vernek a földön.

WESTERMANN: Hát fordulj meg. Mire 
vársz?

DANTON: Majd később.
PHILIPPEAUX: Az ellenségeid mozgo

lódnak. Billaud-Varennes őrjöngve piszkok
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Vadier tréfálkozik közelgő (bukásodon. Páris 
bán már az a hir terjedt el, hogy elfogtak.

DANTON (vállát vonja): Ostobaság, nem 
merik azt.

PHILIPPEAUX: Tudod, mit mondott 
Vadier? Csak vonakodva ismétlem meg aljas 
beszédmódját: Ezt a tele zsákot hamarosan 
ki fogjuk üríteni.

DANTON (mennydörögve): Vadier mondta 
ezt? Hát jó, mondd meg ennek a gazember
nek, hogy fölfalom a velejét, hogy szétzúzom 
a koponyáját. Ha egyszer az életem miatt kell 
félnem),, akkor vadabb leszek, mint egy kanni
bál. (Tajtékozik a dühtől.)

WESTERMANN: Végre! .. . Gyerünk.
DANTON: Hová?
WESTERMANN: A gyűlésekbe beszélni. 

A népet, fellázítani, a bizottságokat megbuk
tatni, Roibesipierret megtörni.

DANTON: Nem.
PHILIPPEAUX: Miért nem?
DANTON: Majd később. Nem akarom. 

• CAMILLE: Te a veszedelembe döntőd 
magadat, Danton.

WESTERMANN: Megfulladok, lia lá
tom, hogy ránehezedik a tettől való félelem 
ezekre a jó emberekre. Hát micsoda pokoli 
méreg van itt a levegőben, hógy olyan embe
rek, mint te, egy nappal a vérpad előtt, ke
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resztbe fonják a karjukat és várnak? S nem 
mernek egy lépést tenni, az ellenségeiken 
rajta ütni vagy menekülni? Én nem tartha
tok többé veletek. Föladlak benneteket. Majd 
megelőzlek én. Odamegyek ahhoz a Robes- 
pierrehez, akitől ti mind úgy reszkettek. 
Mert hiszen reszkettek tőle, ha még úgy mu
lattok is rajta; ennek a gazfickónak egész 
hatalma a ti csüggetegségteken épült. Arcába 
fogom köpni az igazságot. Először találkozik 
majd férfival, aki szembeszáll vele. Szét fo
gom törni ezt a bálványt. (Kirohan.)

PHILIPPEAUX: Veled megyek, Wester- 
niann.

DANTON (csöndesen, halk megvetéssel): 
Semmit sem fog széjjeltörni. Robespierre rá
néz — igy — és az ügy el van intézve. Sze
gény fickó!

PHILIPPEAUX: Danton, Danton, hova 
jutottál! Mi lett a forradalom erős emberéből?

DANTON: Ti nyulszivüek! Nincs semmi 
okunk a félelemre.

PHILIPPEAUX: Quos vult perdere . . . 
(Megy.)

HÉRAULT (fölkel, kalapját veszi indu
lásra készen.)

CAlMILLE: Te is mégy, Hérault?
HÉRAULT: Camille, neked nincs ahhoz 

talentumod, hogy Wesitermann módijára vere
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kedjél, azt én tudom. De hát akkor vonulj 
vissza egészen. Légy rajta, hogy elfelejtsenek. 
Mirevaló a beszéd?

CAMILLE: Hogy megnyugtassam lelki- 
ismeretemet.

HÉRAULT (vállát vonja, kezet csókol 
Lucilenak): Isten áldjon, Lucile.

LUCILE: Viszontlátásra.
HÉRAULT: Vájjon? Lehet azt tudni?
CAMILLE: Hova mégy?
HÉRAULT: A Rue Saint-Honoré-ba.
DANTON: Tehát te is látogatóba mégy 

Robespierrehez?
HÉRAULT: Nem. Ez a mindennapi sé

tám. Megnézem a bordélyok fölvonulását.
CAMILLE: Az hittem, ez a látvány nincs 

Ínyedre.
HÉRAULT: Nincs. Csak azért, hogy 

megtanuljam a meghalást. (El. Lucile ki- 
kiséri.)

H A R M A D IK  JE L E N E T . «

(Danton. Camille.)

DANTON (szemmel kiséri Hérault-t): 
Szegény ördög, mindenféle bogarat vesz a 
fejébe. Tétlenséget lobbant a szememre. És 
te is szeretnél gáncsolni, Camille, kiolvasom 
a szemedből. Ugyan ne légy olyan kíméletes.
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fiacskám. Gyávának tartasz? Azt hiszed, hogy 
Danton barátait s a dicsőséget föláldozza a 
hazának?

CAMILLE: Danton, mért nem akarsz 
cselekedni?

DANTON: Ti gyerekek ti! Danton nincs 
más emberek mértékére szabva. Vulkáni 
szenvedélyek tűzvésze lakozik ebben a kebel
ben. Ezek a szenvedélyek kényükre formál
nak engem. Szivemnek korlátlanok a vágyai, 
érzékeim orditanak, mint az oroszlánok. De 
azért az állatszeliditő ott van őrhelyén. 
(Fejére mutat.)

CAMILLE: Hát mi a szándékod?
DANTON: Megkímélni a hazát. Megmen

teni mindenáron a mi bűnös küzdelmeinktől. 
Tudod, mi az a kór, amelybe a köztársaság 
belepusztul? Hogy hijjával van a középszerű
ségeknek. Nagyon is sok okos fő foglalatos
kodik az állammal. Egy nemzet nem birja 
meg, hogy olyan emberei voltak, mint Mira- 
beau, Brissot, Vergniaud, Murat — Danton — 
Desmoulins, Robespierre. Egyetlenegy e sok 
lángelme közül diadalra juttatta volna a sza
badságot. De hogy ilyen sokan jelentkeztek 
egyszerre, fölfalják egymást, és Franciaorszá
got az ő kölcsönös gyűlölködésük fullasztja 
vérbe. Én magam is túlságosan kivettem be
lőle részemet,’ bár szivem megadja nekem a
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föl mén test, hogy franciát csak az önvédelem 
végső szükségében vertem le. S még a legva
dabb csatariadalomban is mindent elkövet
tem, hogy földre tepert ellenségeimet meg
mentsem. Étn molsti személyes ügyem miatt 
nem fogok viszályt kezdeni azzal, aki a köz
társaság legnagyobb embere — én utánam. 
Köröttünk ritkul az erdő. Én nem fogom el- 
népteleniteni a köztársaságot. — Ismerem 
Robespierret, láttam a földből kinőni s nap- 
ról-napra gyarapodni szívóssága, munkája, 
az eszméhez való szenvedélyes ragaszkodása 
által; becsvágya is ugyanebben a mértékben 
növekedik, meghódította a nemzetgyűlést, rá- 
kényszeritette magát Franciaországra. Egyet
lenegy ember állja el az útját; az én népszerű
ségem fölér az övével és az ő beteges hiúsága 
vérzik e miatt. Töíbb Ízben megkísérelte — ezt 
el kell ismernem — hogy elfojtsa irigységét 
s elihallgattasssa féltékeny ösztöneit. De az ese
mények végzetszerüsége, az ő féltékenysége, 
amely erősebb az eszénél, az én dühödt ellen
ségeim, akik őt rám uszitjiák — mindez 
sietteti az összeütközést. Bármiképpen végző
dik is ez az összetűzés, a köztársaság alapjai
ban meg fog rendülni tőle. Hát jó. Én el va
gyok tökélve, hogy példát mutatok az áldo
zatra. Az ő becsvágya soha többé ne nyugta
lankodjék az enyém miatt. Én már ittam ha-
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iáimas kortyokban ebből az erős italból és ke
serű maradt tőle a szájam ize. Hadd üritse ki 
Robespierre fenékig a kelyhet, ha kedve telik 
benne. Én visszavonulok sátramba. Nem is 
haragszom, mint Achilleus; megvárom türel
mesen, amig kezet nyújt felém.

CAMILLE: S ha már egyiknek kettőtök 
közül áldozatul kell esnie, mért essél el te? 
Mért ne ő?

DANTON (vállat von): Mert csak én va
gyok rá képes (pillanatnyi hallgatás után) — 
s mert én vagyok az erősebb.

CAMILLE: S amellett utálod Robes- 
pierret.

DANTON: Az én szivem nem bírja meg 
a gyülölséget. Én bennem nincs keserűség. 
Nem erényből — azt sem tudom, mi az — 
hanem mert ilyen a temperamentumom.

CAMILLE: És nem kínos neked a csata
teret átengedned ellenségednek?

DANTON: Ah! Megvizsgáltam a szivét, 
a veséjét. Végig tudnál játszani a drámát a 
négyedik felvonásig; dé ha a csomó megoldá
sára kerülne a sor, ok vetetlenül kudarcot 
vallana.

CAMILLE: De addig is mennyi bajt okoz
hat! Az erőszak e rémuralmát csak a te erőd 
ellensúlyozhatja. S mi lesz barátaidból? Rá- 
bizod őket fenyegető sorsukra?

Danton. 3
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DANTON: Jobb szolgálatot teszek nekik, 
ha egiy időre leteszem hatalmamat. Most szen
vedniük kell a félelem és aggodalom miatt, 
amelyet én keltek másokban. Robespierre hall
gatni fog rám, amint megengedtem, hogy fél
tékenysége föl lélegezzék. És én — nekem sza
bad kezem lesz a cselekvésben, ha nem leszek 
többé egy pártnak, hanem az egyetemes em
beriségnek képviselője. Az emberekkel úgy 
kell bánni, mint a gyermekekkel; meg kell 
nekik adni azt a játékszert, amely után oly 
hevesen vágyódnak; ezzel m egakadályózzuk 
őket abban, hogy magukat és bennünket rö
vidlátó makacsságukkal romlásba döntsenek.

CAMILLE: Te nagyon is nagylelkű vagy. 
Senkisem fogja ezlt a lemondást megérteni. 
Robespierre nem hihet visszavonulásod őszin
teségében : gyanakvó bizalmatlansága ebben 
is macbiavellisztikus ármánykodást fog ke
resni és találni. Vigyázz, hogy ellenségeid ki 
ne használják lemondásodat, hogy halálra 
sújtsanak!

DANTON: Danton nem mond le. Csak 
egyelőre eltávozik a csatamezőről, mindig 
készen, hogy oda visszatérjen. Ne aggódjál: 
én magam, egyediül erősebb vagyok, mint ők 
együttvéve s a magam fajtájú emberek nem 
félnek a feledéstől. Elég, ha az ilyenek egy 
időre elhallgatnak, hogy a világgal éreztes
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sék, mily rettentő iir támad, amint ők nin
csenek, hogy az űrt /betöltsék. Népszerűsé
gemnek is szolgálok vele, ha a háttérben ma
radok. Ahelyett, hogy iaz achájokkal versen
genék a hatalomért, elnézem, mint nyomja 
agyon ez a hatalom gyenge vállukat.

CAMILLE: Ezt is nyomban ki fogják 
használni ellened. Vadier egész falkája nyo
modban lesz.

DANTON: Hát én nem egynek ebből a 
falkából ki fogom taposni a beleit. Hozzá 
vagyok szokva, hogy szörnyetegekkel vereked
jem. Gyerekkoromban bikákkal viaskodtam. 
A bezúzott orrom, fölhasitott szájam, ez 
az egész torzkép még magán hordja véres 
szarvuk nyomait. Félvad disznókat hajszoltam 
a réteken és ezek • dühödten belém haraptak. 
Nem félek a Vadier-klói. És aztán — ezek 
oly gyávák.

CAMILLE: S ha mégis megjönne a bátor
ságuk? Hogy önmagukat fölbátoritsák, elho
zatták Saint-Just-öt a hadseregtől. Azt mond
ják, csak az ő visszatértére várnak, hogy raj
tad üssenek.

DANTON: Úgy is jó! Ha a végsőkre kény
szerűének, nyomja őket a felelősség a küzde
lemért. Nekem vastag a bőröm, én türelme
sen viselem el gyalázkodásukat. De ha eljön 
a nap, mikor rájuk vetem magamat, akkor

3 *
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meg nem állok, aimig valamennyit földre nem 
tiportam. A nyomorultak! Párosával kerge
tem őket . . .

N E G Y E D IK  JE L E N É T .

(Előbbiek. Robespierre, Lucile.)

LUGILE (beront Camille-hoz rémülten): 
Robespierre! -

ROBESPIERRE (belép hidegen, hozzáfér
hetetlenül, tekintete éles és gyors; alig tesz 
arcával mozdulatot.)

CAMILLE (elébe megy, sietve, kissé gu- 
nyosan): Drága Maxiimilien, éppen jókor jössz. 
Egy álló órája te vagy a beszéd tárgya, noha 
itt sem voltál.

DANTON (feszélyezetten): Jó - napot, 
Robespierre. (Nem tudja, kezét nyujtsa-e, 
várja vetélytársa mozdulatát. Robespierre nem 
felel. Kezet szőrit Lucile-lel és Camille-jal, 
Dantonnak kurtán int és leül. Camille és Dan
ton állva maradnak. Lucile folyton mozgás
ban van.)

LUCILE: Milyen kedves tőled, hogy ren
geteg miunkád! közben ráérsz minket megláto
gatni. Jer közelebb a tűzhöz! Odakünn a köd
től az emíber lelke megmerevedik. Hogy van
nak kedves házigazdáid, Duplay asszony és az 
én kis barátnőm, Éléonore?
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ROBESPIERRE: Köszönöm, Lucile. Ca
mille, veled kell beszélnem.

LUCILE: Magatokra hagyjalak?
ROBESPIERRE: Nem, te nem.
CAMILLE (visszatartja Dantont, aki olyan 

mozdulatot tett, mintha indulni szándékoz
nék): Danton részt vesz minden gondolatunk
ban.

ROBESPIERRE: így beszélik. Én nem 
akartam elhinni.

DANTON: Talán ellenedre van?
ROBESPIERRE: Meglehet.
DANTON: Mit érsz vele? Egyet soha 

nem bírsz meggátolni. Azt, hogy Dantont 
szereslsék.

ROBESPIERRE (kicsinylőn): A szeretet 
szó banális, a szeretet mint tény ritka.

DANTON (rosszindulatú célzással): Mond
ják, vannak bizonyos emberek, akik egyálta
lán nem is ismerik.

ROBESPIERRE (rövid hallgatás után, 
hidegen, a kezén látszik, hogy ideges): Nem 
azért jöttem ide, hogy Danton kicsapongásai
ról beszéljek. Camille, te intelmeim ellenére 
arra az útra tévedsz, amelyre rossz tanács
adók s a magad meggondolatlansága vezetett. 
Szerencsétlen pamfletod viszályt fog támasz
tani egész Franciaországban. Eltékozlod szel
lemedet, hogy a köztársaság főoszlopaiba ve
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tett bizalmat megrendítsd. Minden reakciós 
mozgalom a te szarkasztikus megjegyzéseid
del fegyverkezik a szabadság ellen. Sokáig ár
talmatlanná tettem a gyűlöletet, amelyet te 
szitasz; kétezer mentettelek meg. Többé nem 
foglak megmenthetni. Az állam fölkel az izga
tok összeesküvése ellen; és én nem szegezem a 
magam akaratát az állam akaratával szembe.

CAMILLE (sértődve és sértőn): Ne fáradj 
vele, hogy olyan sokat gondolj rám. Gondos
kodásod meghalj, de nincs szükségein senkire. 
Magam is meg tudom védeni magamat és járó
szalag nélkül szoktam járni.

ROBESPIERRE: Te hiú lélek, ne feleselj 
tovább. Meggondolatlanságod egyedüli ment
séged.

CAMILLE: Nem szorultam mentségre. 
Elég érdemet szereztem hazám iránt. A köz 
társaságot védelmezem a republikánusok el
len. Őszintén és nyiltan szóltam s az igazsá
got mondottam ki. Ha nem szabad minden 
igazságot hangosan kimondani, akkor nincs 
többé köztársaság, A respublika ismertető jelei 
a szelek, amelyek a tenger hullámai fölött 
járnak: tol hunit sed attollunt! Fölkavarják, 
de a magasba emelik.

ROBESPIERRE: A köztársaság nincsen, 
Desmoulins. Mi csináljuk. Szabadsággal nem 
lehet szabadságot alapítani. Mint Róma a



39

megpróbáltatások idejében, a fenyegetett nem
zet is egy diktatúrának vetette magát alá, 
hogy széjjel törje az akadályokat és hogy 
győzedelmeskedjék. Európa és a pártvillongás 
örökös megsemmisüléssel fenyegeti a köztár
saságot. Szégyen és gyalázat, ha azt állitod, 
hogy most jogod van bármit kimondani, bár
mit cselekedni és ezzel az ellenségnek a szó és 
tett által fegyvert adni a kezébe.

CAMILLE: Miféle fegyvert? Én a világ 
legtisztább érzését védelmeztem: a testvérisé
get, a szent egyenlőséget, a republikánus el
vek értékét, ezt a rés sacra misera-1, a bol
dogtalanság tiszteletét, amelyre fenkölt al
kotmányunk kötelez bennünket. A szabadság 
szeretetére tanítottam. A nép szine előtt egész 
fényében meg akartam mutatni a boldogság 
ragyogó képét.

ROBESPIERRE: A (boldogság! Ez az a 
végzetes szó, amellyel minden önzést és mohó
ságot magatok felé vontok. Ki nem óhajtja 
a boldogságot? De mi nem Perzepolisz bol
dogságát kínáljuk a népnek, hanem Spartáét. 
Az erényben van a boldogság. De ti, ti visz- 
szaéltek e szent szóval, ti az erkölcstelenek 
szellemében fölébresztettétek a vágyat ama 
gyalázatos boldogság után, amely a felebarátról 
való megfeledkezésben és a fölöslegesnek él
vezetében rejlik. Gyalázatos gondolat, amely 
hamarosan elfojtaná a forradalom, lángját.
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Franciaország szenvedjen, Franciaország örö
mét és büszkeségét lássa abban, hogy szen
ved, hogy szabaddá lehessen. Áldozza föl jó
létét és nyugalmát és hajlamait a világ üd
vösségéért.

CAMILLE (az udvarias gúny hangján, 
amely a beszéd végén metsző élességbe csap 
át): Maximilien. Ha rád hallgatok, Plátónak 
egy helye jut eszembe: „Ha én, mondá La
ches, a jó generális, ha én hallok egy embert 
kitünően beszélni az erényről s ha ez az em
ber igazi sansculotte, méltó a beszédhez, ame
lyet hallat, akkor az nekem kimondhatatlan 
gyönyörűség. Szememben ő az egyetlen mu
zsikus, aki tökéletes harmóniát tud felidézni, 
mert minden cselekedete megegyezik szavai
val. Nem a jakobinus, vagy a genfi mód sze
rint, hanem Franciaország tónusában, amely 
egyedül érdemli meg a republikánus harmó
nia nevét. Ha egy ilyen ember szól hozzám, 
akkor öröm tölt el és Senki sem kételkedhe- 
tik benne, hogy veszettül szeretem az ilyen 
beszélgetéseket: oly mohón iszom minden sza
vát. De aki dicsérő ódát zeng oly erényről, 
amelyet ő maga nem gyakorol, az engem ha
lálosan elszomorít. És mennél fényesebben 
sikerül ez neki, annál utálatosabb nekem az 
ő muzsikája44. (A tiráda végén Desmoulins 
Robespierrenek hátat fordit, ez fölkel szó és 
gesztus nélkül, hogy távozzék, Lucile nyug-
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talanitva a beszélgetés fordulatától Robespier- 
ret nem bocsátja ki szeméből, megragadja a 
kezét és igyekszik tréfálni.)

LUCILE (Camille-ra mutatna): Ennek a
neveletlen fainak örökké ellent kell monda-

/

nia. Ha tudnád, hányszor dühbe hoz engem 
is. Kedves Maximilien, ti is mindig a régiek 
maradtok. Éppen úgy veszekedtek, mint Ar- 
rasban, az iskolában.

ROBESPIERRE (fagyos; nem felel és 
menni készül).

DANTON (más hangnembe csap át, Ro- 
bespierrehez lép, őszinte kedvességgel): Ro- 
bespierre, mind a hárman igazságtalanok 
voltunk, hát legyünk férfiak, akik csak a 
jog és ész után igazodnak, tanuljuk meg ha
ragunkat a hazának áldozni. Én jövök eléd, 
én nyújtom kezemet. Bocsásd meg nekem a 
türelmetlenség e fellobbanását.

ROBESPIERRE: Danton azt hiszi, hogy 
egyetlen szóval elfeledtetheti a szégyent és 
gyalázatot, amellyel elhalmozott. A sértőnek 
könnyű elfelejteni sértéseit.

DANTON: Kétségkívül helytelen, hogy 
ellenségeimnél is a magam nagylelkűségét 
tételezem föl, de hát első a köztársaság ér
deke. És ennek szüksége van az én ener
giámra és a te erényedre. Ha téged bánt az 
én energiám, hát gondold meg, milyen kelle
metlen nekem a te erényed. így aztán kvittek
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vagyunk. Tégy ugy, mint én. Fogd be az orro
dat és mentsük meg a hazát.

ROBESPIERRE: Én senkit sem tartok 
nélk időzhet etl ennek.

DANTON: Ez az irigyek jól ismert szava. 
Evvel a szép megfontolással herélik ki a nem
zetet és veszik el tőle minden erejét.

ROBESPIERRE: Erő nincs ott, ahol a 
bizalom hiányzik.

DANTON: Te bizalmatlan vagy hozzám? 
Te hiszel azokban az ostobaságokban, ame
lyeket rólam terjesztenek, B illand-Varennes 
halhicinációiban? Nézz rám, hát képmutatónak 
látszom én? Gyűlöljetek, de ne gyanúsítsatok.

ROBESPIERRE: Az embereket cseleke
deteik után Ítélik meg.

DANTON: És mi a kifogásod cselekede
teim ellen?

ROBESPIERRE: Hogy egyformán jóban 
vagy minden párttal.

DANTON: Mert szivem testvériesen érez 
minden szerencsétlennel ?

ROBESPIERRE: Kérkedtek vele, hogy 
nem ismeritek a gyűlöletet és valóban nem 
is gyűlölitek a köztársaság ellenségeit, de ezzel 
tönkreteszitek a köztársaságot. A hóhérok 
iránt való részvét kegyetlenség az áldozatok 
iránt. Ez az elnézés kény szeritett bennünket, 
hogy egész városokat leromboljunk. És ez lesz
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az oka talán egy harminc esztendős polgár
háborúnak.

DANTON: Te mindenfelé csak bűnt szag
lászol. De hisz ez őrület. Ha beteg vagy, gyó- 
gyittasd magadat, de ne kénvszeritsd az egész
ségeseket, hogy patikaszert nyeljenek. A köz
társaság széjjelmarcangolja önmagát. Most 
még van rá mód, hogy ennek a vad, őrült 
terrornak útját szegjük, almely megőrli Fran
ciaországot. De ha nem sietsz, ha nem pár
tolsz át hozzánk, akkor te sem, még te sem 
leszel képes nemsokára gátat vetni pusztítá
sainak. Hiába fogod megpróbálni. El fog 
égetni téged a többiekkel együtt. Sőt előbb 
mint a többieket. Szerencsétlen, hát nem 
látod be, hogy te leszel ama napnak első 
áldozata, amikor Danton nem lesz többé? Én 
egyedül védetek meg az elégéstől.

ROBESPIERRE (hidegen eltávolodik 
Dantontól): Csak hadd pusztítson el engem 
a tűz.

CAMILLE (halkan Dantonhoz): Nagyon 
is messze mentél Danton, az önszeretetét sér
tetted meg.

DANTON: A haza nevében, Robespierre, 
ennek a hazának nevében, amelyet ugyanoly 
lángolón szeretünk, amelynek mindenünket 
odaadtuk, adjunk amnesztiát mindenkinek, 
barátnak és ellenségnek, hacsak Franciaor
szágot szeretik. Hadd mosson le ez a szeretet
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minden gyanút, minden hibát, nélküle nincs 
erény, vele nincs bűn.

ROBESPIERRE: Nincs haza erény nél
kül.

DANTON (sürgetve és fenyegetőd zve): 
Utoljára mondom: békességet kérek tőled. 
Gondóid meg, milyen áldozatba kerül nekem, 
hogy eléd mentem. De én lenyelek minden 
megalázást, ha ez hasznára van a köztársaság
nak. Adj kezet, helyezd szabadlábra Fabre-t, 
küldd vissza a hadsereghez Westermannt, 
védd meg az őrjöngök ellen Hérault-t és Phi- 
lippeaux-t.

ROBESPIERRE: Az én rendeltetésem, 
hogy kiirtsam, és nem hogy nagyra növeljem 
a bűnt.

DANTON (közel van ahhoz, hogy kitör
jön, de mérsékli magát): Hát a háborút aka
rod, Robespierre? Gondold meg jól.

ROBESPIERRE (hozzáférhetetlenül, Dan
tonnak hátat fordít és Desmoulinshoz fordul): 
Camille, utoljára figyelmeztetlek, hagyd abba 
támadásaidat a jóléti bizottság ellen.

CAMILLE: Mihelyt a jóléti bizottság 
abbahagyja, hogy rászolgáljon a támadá
sokra.

ROBESPIERRE: Vesd alá magad a nem
zet parancsainak.

CAMILLE: Én a nemzet képviselője va
gyok, jogomban van az ő nevében szólnom.
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ROBESPIERRE: Neked az a kőit élessé
ged, hogy példát mutass a törvények iránt 
való engedelmességre.

CAMILLE: Nagyon is jól tudjuk, hogyan 
készülnek ezek a törvények. Hiszen mi mind 
ügyvédek, jogászok, a törvény emberei va
gyunk, Robespierre. Tudjuk mi, mi lappang 
a törvény felsége mögött. Hiszen nevetnem 
kellene egy ittlétünkön, ha nem gondolnék 
azokra a könnyekre, amelyek még a komédia 
miiiatt fognak folyni, amelyet itt eljátszunk. 
Miértünk ugyancsak nagy árat fizetnek az 
emberek. Maga az erény sem érné meg ezt az 
árat, amelyet fizettetünk érte. Hát még a bűn!

ROBESPIERRE: Aki nem tud kötelessé
gének megfelelni, az ne vállalkozott volna rá. 
Aki elvállalta, az menjen előre és hallgasson, 
aniig össze nem roskad terhe alatt.

CAMILLE: Magamat föl tudom áldozni, 
de másokat föláldozni, soha!

ROBESPIERRE: Isten áldjon meg. Gon
dolj Héraultra.

CAMILLE: Miért beszélsz Héraultról?
ROBESPIERRE: Héranlt el van fogva.
DANTON, CAMILLE: Az imént itt volt.
ROBESPIERRE: Tudom.
LUCILE: De hát miit követett el? Milyen 

bűnt?
ROBESPIERRE*. Szállást adott egy szám- 

üzöttnek.
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CAMILLE. Csak a kötelességét teljesí
tette.

ROBESPIERRE: A jóléti Bizottság is a 
magáét.

DANTON: Te gazember, te egyenesen ki
hívsz engem. Ilymódon akarsz megfojtani 
mindnyájunkat, egyiket a másik után? Le
vágod a tölgy legerősebb ágait, mielőtt tör
zsére emelnéd fejszédet? . . .  Az én gyöke
reim mélyen lenyúlnak a föld ölébe, Francia- 
ország népének szivébe, nem tépheted ki 
őket] anélkül, hogy megölnéd Franciaországot- 
Az én bukásom széjjelzuz mindnyájaitokat. 
És az undok patkányok, akik rajtam rágód
nak, lesznek az első áldozatok. Felbátorít 
benneteket hosszutürésem? A nyomorult had 
orcátlanul harap testembe? De ami sok, 
az so*k, az oroszlán megrázza sörényét. . .  De 
te, te kicsinyes gazember, te nem is tudod, 
hogy az ujjaim között széjjel nyomhatnálak, 
mint egy bolhát, ha akarnálak. Hát éljen a 
háború, ha tii is igy akarjátok. A régi har
cok tüze ismét fejembe szállt. Ez a hang 
nagyon is sokáig hallgatott, de végre ismét 
hallatni fogja magát és fölrázza a népet 
ostromra a zsarnokok ellen.

CAMILLE: Ostrommal fogjuk bevenni az 
uj Tuilleriákat. A Vieux Cordelier fogja a 
riadót fújni.
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ROBESPIERRE (az ajtó felé fordul, 
szemrebbentés nélkül, Lucile halálos aggoda
lomban, egy szót sem tud kiejteni, egy pilla
natra eltűnik a mellékszobában, aztán 
berohan a gyermekekkel és Robespierre 
elé viszi).

LUCILE: Maximilien . . . (Robespierre 
megfordul, látja a kis Horace-ot, egy pillanatra 
megáll, rámosolyog, ölébe veszi és leül. Meg
csókolja a gyermeket és egy pillantást vet 
Lucilera és Camillera. Azután a gyermeket 
még mindig szótlanul átadja Lucilenek és 
eltávozik anélkül, hogy bárkire is pillantást 
vetne. Az egész némajáték igen józanul fo
lyik le, minden látható megindultság nélkül, 
kivéve Lucilet.)

Ö TÖ D IK  JE L E N E T .

(Lucile, Camille, Danton.)

CAMILLE: Szegény kicsikém, félsz? 
LUCILE: Oh, Camille, Camille! Hogy 

1 eh ettél i ly en vigyázatlan!
CAMILLE: Hisz az imént még te tü

zeltél.
LUCILE: Istenem, istenem, mennyire bá

nom.
CAMILLE: Az emiber (beszéljen úgy,
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ahogy gondolkozik. És aztán... (Vállát vonja.) 
Eh, nekem nincs mitől félnem, hiszen alap
jában véve szeret és mindig meg fog 
védeni.

LUCILE: Én úgy félek.
CAMILLE: Jobban fél ő, mint mi, Dan

ton hangja megtette hatását. Ő azok közé 
tartozik, akik csak akkor szeretnek, ha félnek. 
Keressük fel barátainkat és értesítsük őket 
ügyünk állásáról. Ne vesztegessük az időt, 
jers Danton.

DANTON (ülve marad, elmeriilten gon
dolatokban): Igen, igen, hová menjünk?

CAMILLE: Fhillippeaux-t és Westermannt 
f el keresni. Hérául t-t m egmenteni.

DANTON: Holnap .. . holnap.
CAMILLE: Holnap késő lesz.
DANTON (nagyon szomorúan és gyön

géden): Lucile, olvass föl nekem valamit. Ze
nélj. Vigasztalj meg.

LUCILE: Mi |b a jód van? (Mögötte áll, 
indiaira támaszkodik. Danton megragadja a 
kezét és arcához szorítja.)

DANTON: Oh, köztársaság, minmagun 
kát elpusztítani, a tulajdon kezünk müvét el 
pusztítani, a köztársaságot elpusztítani! Mi
lyen mindegy, hogy győzünk-e vagy legyőze- 
tünk. Mindenképpen mi vagyunk a vesz
tesek.
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CAMILLE: Mindenképpen mi vagyunk a 
győztesek. A dicsőség koszorúsai.

DANTON (hevesen feláll): Előre, rendüL
jön meg a világ, La a köztársaság össze
omlik! . . .

— Függöny, —

Danton. 4



MÁSODIK FELVONÁS.
(Robespierre szobája Duplay házában. Egy ablak, két 
ajtó. Csupasz fehér falak. Diófa ágy, fehérvirágos kék 
damaszt függönnyel. Nagyon szerény Íróasztal, né* 
hány szalmaszék. Könyvespolc, néhány virág üvegs 
ben az ablakpárkányon. A z előtérben középen egy 
kis kályha, jobbra és balra szék és zsámoly. A bab 
oldali ajtó a Duplay*család folyosójára vezet. Az 
ablak udvarra nyílik, ahol ácsok dolgoznak. Behallats 
szik a munkások zaja. Kalapácsolás, fürészelés, ácso* 
lás, Robespierre egyedül van, íróasztala mellett ül)

ELSŐ JE L E N E T .

(Madame Duplay, Robespierre.)

MADAME DUPLAY (kinyitja az ajtót): 
Zavarlak, Maximilien?

ROBESPIERRE (barátságosan moso
lyogva): Nem, Duplay polgártársnő. (Kezet 
nyújt neki.)

MME DUPLAY: Örökké dolgozol. Ma 
még le isem feküdtél.

ROBESPIERRE: A jóléti bizottságban 
voltam.

MME DUPLAY: Hallottam, mikor hazajöt
tél, három óra elmúlt. De hát legalább reggel 
kialhattad volna magadat.
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ROBESPIERRE: Tudod!, hogy keveset 
alszom. Engedelmességre szoktattam testemet.

MME DUPLAY: De ugye megígérted, hogy 
többet nem virraszitasz. Megerőlteted magadat. 
Még meg fogsz betegedni és akkor mi lesz be- 
tőlünk ?

ROBESPIERRE: Szegény barátaim, hozzá 
kell majd szoknotok, hogy nélkülem boldo
guljatok. Nem leszek mindiag itt.

MME DUPLAY: Mi az? El akarsz hagyni 
bennünket?

ROBESPIERRE (az őszinteség és az em- 
fázis vegy illet ével): Nem, és mégis hamarabb 
elhagylak benneteket, mintsem gondolnátok.

MME DUPLAY: Ezt határozottan kiké
rem magamnak. Én szándékszom először el
távozni és nekem sem olyan sietős.

ROBESPIERRE (mosolyogva): Nyugod- 
tabb volnék, ha tudnám, hogy kevésbbé csüg- 
genek rajtam.

MME DUPLAY: És neked nem szerez az 
örömet, hogy szeretnek?

ROBESPIERRE: Franciaországra nézve 
jobb volna, ha kevesebbet gondolna Robes-. 
pierrere és többet a szabadságra.

MME DUPLAY: A szabadság és Robes- 
pierre ugyanaz.

ROBESPIERRE: Éppen ez tölt el aggoda
lommal. Félek a szabadság sorsa miatt.

MME DUPLAY (az ablak felé közeledik):
4*
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Micsoda lármát csapnak az udvaron. Ez a ka
lapácsolás és ácsolás terhedre van bizonyosan. 
Húszszor megkértem már Duplayt, hogy a 
munkások ne kezdjék olyan korán a munká
jukat, hogy ne ébreszszenek föl, ha alszol. De 
azt mondja, te megtiltottad, hogy a szokásokon 
bármit is változtasson.

ROBESPIERRE: Igaza is van. Ebben a 
szabályos munkálkodásban van valami meg
nyugtató. A munka jótét másoknak és mind- 
magunknak. Üde, éltető levegőt áraszt a gya
lázatos atmoszférába egy ilyen lázas gondo
latokkal tele éjszaka után.

MME DUPLAY: Milyen munka tartott 
ébren ma éjszaka?

ROtBESPIERRE: Nem a munka, hanem 
a gond.

MME DUPLAY: Fáradtnak, sőt kimerült
nek látszol, mint egy katasztrófa előestéjén.

ROBESPIERRE: Katasztrófa, igen.
MME DUPLAY: Nem tudod megakadá

lyozni?
ROBESPIERRE: Sőt, nekem kell végre

hajtanom.
MME DUPLAY: Nincs jogom, hogy kér

dezzelek, de ma nem szabad szomorúnak ten
ned, az egész ház ünneplő kedvében van. Le 
Bas és Saint-Just ma éjszaka visszatértek a 
hadseregtől.

ROBESPIERRE: Saint-Just visszajött?
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Annál jobb, szükségem van az ő akarat
erejére.

MME. DUPLAY: Elfelejtettem megmon
dani. Itt van egy generális, aki beszélni akar 
veled, Westermann tábornok. Itt volt már 
napkelte előtt. Nem akartam beereszteni. Azt 
mondta, hogy egy óra múlva visszajön. Elfo
gadod?

ROBESPIERRE: Nem tudom.
MME. DUPLAY: Sokáig várt lenn az ud

varon. Az eső esett.
ROBESPIERRE: Jó.
MME. DUPLAY: Micsoda idő volt ma 

éjszaka!
ROBESPIERRE: Hol voltál?
MME. DUPLAY: A csarnokban. Éjfél 

óta sorban álltunk. Micsoda tolakodás! Egy 
pillanatra sem lehetett elszunditani, mindjárt 
a helyemre tolakodott volna más. Mikor a 
rácsot kinyitották, az emberek verekedtek. 
Szerencsére én is meg tudom védeni a magam 
jussát. Végre nekem is sikerült elcsípnem há
rom tojást és egy negyed font vajat.

ROBESPIERRE: Három tojást az egész 
háznak, az nem sok.

MME DUPLAY: Éléonore-nak, Eliza- 
betlinek és neked. A három gyerme 
kemnek.

ROBESPIERRE: Mit gondolsz, jó Duplay
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mama, csak nem eszem el a falatot a szá
toktól?

MME DUPLAY: Nem fogod visszautasí
tani. Miattad ácsorogtam odalenn, te beteges 
vagv, gyönge a gyomrod. Még ha húst akar
nál. De hiszen azt megtiltottad, hogy húst 
vegyünk.

ROBESPIERRE: A hús ritkaság. Át kell 
engedni a katonáknak és betegeknek. Mi pol
gári böjtöt rendeltünk el. Az ém kötelességem 
és kollégáimé, hogy példát adjunk az önmeg
tartóztatásra.

MME DUPLAY: Mindenki njem olyan 
kényes ebben, mint te.

ROBESPIERRE: Tudom. Láttam olyan 
fickókat, akik dőzsölnek, inig a nép éhezik. 
De én undorodom tőlük. Minden ilyen dőzsölő 
a nemzettől elrabolja a haza harminc védel
mezőjének erejét.

MME DUPLAY: Micsoda nyomorúság, 
nincs hús, nincs szárnyas, nincs tej, nincs 
vaj. A főzeléket lefoglalták a szegény embe
reknek. Aztán fűteni sem lehet. Ma már a 
második éjszaka állt sorba Duplay a szenes
bolt előtt és ma is üres kézzel jött vissza. 
Tüzelőfára gondolni sem lehet. Tudod mit 
kértek egy ölért? Négyszáz frankot! Szeren
csére itt a tavasz. Ha még egy hónapig tar
tana, mind el volnánk veszve. Amióta élünk, 
nem emlékszem ilyen kemény télre.
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ROBESPIERRE: Igen, szenvedtél. Ti 
mind szenvedtetek, szegény asszonyok, és 
milyen vitézül! De ismerd el, mindez Ínség 
ellenére olyan örömökkel ismerkedtetek meg, 
amelyekről azelőtt sejtésetek sem volt. Velünk 
együtt dolgozhattatok kicsinyben és nagyban 
a fenséges művön, a világ szabadságán.

MME DUPLAY: Természetes és én bol
dog is vagyok. Bármi következzék is, a nyo
morúság e kora miarad legszebb szakasza 
életünknek. Mert ezek nem közönséges, értel
metlen szenvedések, amik semmire se jók. 
Minden bőjtnapumik gazdagabbá teszi a nem
zetet. Milyen büszke érzést köszönhetünk 
neked, Maximilien. Tegnap este a mosóteknő- 
nél jutott eszembe, bármilyen kispolgári asz- 
szony vagyok is, bármily bizonvtalan a leg
közelebbi jövőm és bármily fáradt vagyok a 
mindennapi kenyér után való hajszában, mégis 
a haza üdvén dolgozom. Minden erőfeszité^em 
a győzelemnek válik javára és veletek együtt 
haladok én is az emberiség élén.

MUNKÁSOK (énekelnek az udvarban):
Csak raita későn és korán,
Csak dolgozzatok szaporán,
Tőr markolatát és puska tusát,
A verejtéket ne kíméld 
A szabadságért s honodért!

MME DUPLAY (mosolyogva): Egv szál
lítmányt most fejeznek be az északi hadsereg 
részére. A gyomruk üres, de ők boldogok.
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ROBESPIERRE: Pompás nép ez, milyen 
boldogság hozzájuk tartozni! Ki tudna meg
bocsátani azoknak, akik a lemondás és önfel
áldozás e forrásait meg akarják mérgezni? 
(Kívülről hallatszik Westermann káromko
dása.)

MME DUPLAY: Itt a generális, már na
gyon türelmetlen.

ROBESPIERRE: Jöjjön be. (Mme Du- 
play kimegy, Robespierre egy pillantást vet a 
tükörbe, ebben a pillanatban elváltozik az 
arca. Kemény9 mozdulatlan, fagyos lesz.)

M Á SO D IK  JE L E N E T .

(Robespierre, Westermann.)

WESTERMANN (indulatosan beront): 
Ördög és pokol, most már aztán éppen ideje. 
Két órája ácsorgók az ajtód előtt. Nehezebb 
bejutni a szobádba, mint a Vendée egy vá
rosába.

ROBESPIERRE (kezeit a hátán összekul
csolja, mozdulatlan, szigorú arccal, összeha
rapott ajakkal Westermannak egyenesen a 
szemébe néz. Westermann elveszti biztossá
gát, aztán folytatja).

WESTERMANN: Már azt hittem, nem is 
akarsz fogadni. Desmoulims is mondta, hogy 
nem fognak beereszteni. Én pedig megesküd-
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lem, hogy tbejövök, még ha ágyúval is kell az 
ajtódat betörnöm .. . (Nevet.) Megbocsátod az 
én martiális őszinteségemet? (Robespierre hall
gat, Westermann egyre elfogultabb lesz, noha 
igyekszik bizonyos gondtalanságot megőrizni.) 
Mennydörgős mennykő, ugyancsak jól vigyáz
nak rád. Az ajtód előtti egy szép lány silba 
kol, harisnyát foltoz. Nem valami kedélyes 
a kisasszony. Éppen olyan megvesztegethe
tetlen, mint tje. Csak a testén át tudtam 
volna idejutni. Ellenséges országban ez nem 
is lett volna kedvem ellen való . . . (Erőitetet- 
ten nevet. Robespierre hallgat, csak türelmet
lenül dörzsöli a kezét. Westermann leül, sze
retne kényelembe helyezkedni. Robespierre 
állva marad, erre Westermann is feláll) 
Ezek a barmok azt állítják, hogy te ellensé
gem vagy. Nevetek rajtuk. Hát lehet az 
erény ellensége az erénynek? Ostobaság. Le
het Arisztidem ellensége Leonidásznak? Nem 
természetes, hogy a köztársaság bástyája és 
a haza védőmüve kölcsönösen támogatják 
egymást? Két olyan fickó, mint mii,, akiknek 
mindennél több a haza dicsősége és nagysága, 
csak meg fogják érteni egymást? (Kezét 
nyújtja feléje. Robespierre nem mozdul és nem 
felel.) Mi az? Nem adsz kezet? Ördög és po
kol, tehát igaz? Hát ellenségem vagy? A bu
kásomra törsz? Disznók, gazemberek! Ha én 
ezt tudom! Mi vagyok én? az inasod, hogy
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két óráig váratsz a hidegben, lenn az udvaro
don, hogy még csak székkel sem kínálsz, hogy 
itt hagysz beszélni a levegőbe anélkül, hogy 
felelnél? Az istenit neki! . . .  (A lábával dob
bant.)

ROBESPIERRE (fagyosan): Tábornok, 
ön haimis nyomon jár. Leonidlálsztól Duchesne 
apóig messze az ut. ön a példaképeit vesze
delmes téren keresi.

WESTERMANN (meglepetve): Milyen 
téren?

ROBESPIERRE: A Forradalom-téren.
WESTERMANN (egészen elveszítve ön

uralmát): De az isten szerelméért, mit tettem 
én, mivel vádolsz engem, polgár?

ROBESPIERRE: Azt majd a jóléti bizott
ság közli önnel.

WESTERMANN/? Felvilágosítást követe
lek.

ROBESPIERRE: Kérdezze meg a lelki- 
isinieretét.

WESTERMANN: Az nem vádol sem
mivel.

ROBESPIERRE: Szánom azt, aki a lelki
ismeret és bűnbánati hangját már nem hallja.

WESTERMANN (nyugalmat erőltet ma
gára, de hangja a fájdalomtól és dühtől re
meg): Ém csak egyet szánok-bánok, h o g y  az 
életemet ezért a hálátlan hazáért áldoztam. 
Harminc esztendő óta minden nyomorúságot
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ő érette viselek. Tiziszer mentet fém meg az 
ellenséges betöréstől. Sohasem ismerte el ér
demeimet. Az első jött billent árulkodó felje
lent és hallgatnak katonák névtelen leveleire, 
akiket gyávaságuk miatt in e gkorbácsol futtám. 
Vádolnak és fenyegetnek ési elbocsátanak. És 
buták, semmirekellők, tökíilkók miatt mel
lőznek. Én kénytelen vagyok egly Rossignol- 
nak engedelmeskedni. Egy buta aranyműves
nek, akinek fogalma sincs a hadviselés mester
ségéről. Aki csak ostobaságaival lett híressé, s 
akinek minden érdeme alacsony származásá
ban és a jakobinusok protekciójában van. Kié
ber, Dubayet éís Marceau kénytelenek beérni 
alárendelt pozíciókkal és egy niorti szatócs 
parancsnoka két hadiseregnek.

ROBESPIERRE: A köztársaság nagyobb 
súlyt vet a vezér köztársasági érzületének 
megbízhat óságára, mint katonai képességeire.

WESTERMANN: A köztársaság talán 
súlyt vet Rossignol vereségeire is?

ROBESPIERRE: A felelősség Rossignol 
vereségeiért nem őt éri, hanem a környezetét. 
Ha Kleber, Dubayet és Westermann oly 
büszkék a képességeikre, hát hadd érezze 
annak hasznát a tábornok is, akit a nemzet 
föléjük rendelt.

WESTERMANN: így akartok megfosz
tani bennünket dicsőségünktől?

ROBESPIERRE: Igen.
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WESTERMANN: Csak váltjátok me^, a 
harci dicsőség aggaszt benneteket, azért akar
játok ártalmatlanná tenni.

ROBESPTERRE: Igen.
WESTERMANN (sértőn): Útjában van 

az ügyvédek becsvágyának ugy-e?
ROBESPIERRE: Sérti az észt, fenyegeti 

a szabadságot. Mi tesz benneteket olyan 
büszkévé? Csak a kötéiességteket teljesítitek1. 
Hogy kockára vetitek az életeteket? A mi 
fejünk, mindnyájunk feje a tét abban a bor
zalmas játékban, amelyet a despotizmussal 
játszunk. Miért lenne a ti érdemetek nagyobb 
a miénknél, hogy szembenéztek a halállal? 
Mi mind vagy a halálé, vagy a győzelemé 
vagyunk. Ti is, épp úgy, mint mi, eszközei 
vagytok a forradalomnak. A fejsze, amelynek 
az a dolga, hogy az ellenség sorai között tör
jön utat a köztársaságnak. Rettentő feladat 
ez, illő hát, hogy gyengeség, de egyúttal gőg 
nélkül vállaljuk el. Nincs rá okotok, hogy 
büszkébbek legyetek ágyúitokra, mint mi a 
mi guillotinunkra.

WESTERMANN: Te bemocskolod a há
ború nagyszerűségét.

ROBESPIERRE: Semmi se nagyszerű, 
csak az erény, akárkiben találod, katonában, 
munkásban, törvényhozóban, csak a köztár
saságnak válik becsületére. De a bűnösök 
reszkessenek, semmi sem óvja meg őket a
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köztársaság megtorló karjától, sem a címük, 
sem a kardjuk.

WESTERMANN: Nekem szól ez a fenye
getés;'

ROBESF1ERRE: Én senkit sem neveztem 
néven, jaj annak, aki önmagát vádolja meg.

WES TERMÁN N: Menny dörgős menny - 
kő! . . . (Fenyegető mozdulatot tesz a hideg
vérű Robespierre felé, minden tagjában resz
ket és támolyogva megy az ajtóhoz. Itt még- 
egyszer megfordul.) Vigyázz magadra, Sylla, 
az én fejem szilárdabban áll, mint Gustine-é, 
még vannak férfiak, akik nem rettegnek a te 
zsarnokságodtól. Megyek Dantonhoz. (Mielőtt 
az ajtót megtalálja, beleütközik a falba és 
nagy robajjal távozik.)

H A R M A D IK  JE L E N E T .

(Robespierre, Éléonore.)

ÉLÉONORE (Duplay-ék lakásából jön): 
Végre elment! Milyen félelmet állottam ki, 
amíg itt volt.-

ROBESPIERRE (barátságosan mosolyog): 
Kedves Éléonore, maga hallgatódzott?

ÉLÉONORE: Megrémültem ennek az em
bernek a hangjától. Nem tudtam megállani, 
hogy közelebb ne jöjjek. Itt voltam a mama 
szobájában.
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ROBESPIERRE: De hát mit tehetett 
volna, ha ennek az embernek rossz szándékai 
lettek volna?

ÉLÉONORE {zavartan): Nem tudom.
ROBESPIERRE {megfogja kezét, amelyet 

Éléonore hátradugott): Hát ez itt mi?
ÉLÉONORE (elpirulva): Ez egy pisz

toly, amelyet Philippe ma éjszaka hazamenet 
az asztalon felejtett.

ROBESPIERRE {elveszi kezéből a pisz
tolyt és keze! a magáéban tartja): Nem, 
nem, ennek a kéznek nem szabad gyilkos 
szerszámmal bemocskolnia magát. Maga ne 
ontson vért még azért sem, hogy az én éle
temet megmentse. Legalább két kéz legyen 
ezen a világon, amely nekem kedves, két ártat
lan kéz, hogy niegtisz tilsa az emberiséget és 
Röbespierre szivét véres rendeltetésétől — hia a 
nagy mű be lesz fejezve.

ÉLÉONORE: Miért nem vigyáz magára? 
Felingerelte ezt az embert. Pedig azt mond
ják, ez nagyon kegyetlen.

ROBESPIERRE: Csöppet sem félek ezek
től a kardcsörtetőktől. Mihelyt a csatából ki
vonják őket, az erejük merő szájjártatás. Meg
reszket a térdük, ha szemben állanak azzal 
az uj hatalommal, amellyel kardvasuk a csata 
zajában sohasem találkozott: a törvénnyel.

ÉLÉONORE: Fouché polgár is itt volt, 
de az Ön parancsára nem bocsátottuk be.
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ROBESPIERRE: Ez az ember a rémura
lom szentségét meggy alázta a lyoni mészár
lásban. Az ajtóm mindörökre zárva van előtte.

ÉLÉONORE: Semmi áron nem akart
elmenni. Sirt.

ROBESPIERRE: A krokodil is sir.
ÉLÉONORE: Az Ön testvéréhez ment 

el, attól kér közbenjárást.
ROBESPIERRE (elváltozott hangon, 

nyugtalanul, félénken): Szent Isten, a húgom 
ide fog jönni. Ez a gazfickó elbolonditotta a 
fejét azzal, hogy szereti. A húgom nem sokat 
ad rá, de a hizelkedés mindig jól esik az asz- 
szonynak, akárkitől ered is. Fel fog készülni 
ennek az embernek a védelmére. Az istenért, 
ne bocsássátok be őt se. Mondjátok meg, 
hogy el vagyok foglalva, hogy nem fogadha
tok senkit.

ÉLÉONORE (mosolyogva): Ön szembe
száll Európa minden zsarnokával, és fél a 
bugától.

ROBESPIERRE (mosolyogva): Jó asz- 
szony, és engem szeret, de egészen gyöngévé 
tesz. Örökös féltékenykedése, jelenetei, ame
lyekkel minden pillanatban kitör, szétszag
gatják az idegeimet. Azt hiszem, kész volnék 
mindenre, csakhogy lecsöndesitsem.

ÉLÉONORE: Legyen nyugodt, a mama 
érti a módját, nem fogja bebocsátani.
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ROBESPIERRE: Drága barátaim, meny
nyi gonddal őrzitek az én nyugalmamat.

ÉLÉONORE: A nemzetnek felelünk érte.
ROBESPIERRE: Milyen jótétemény

nekem a ti házatok. Milyen nyugalom üditi 
föl itt a telkemet. Nem önző menedék ez, 
messze a külső viharoktól, hiszen kapum 
tárva áll a haza szükségei előtt. De ha átlépik 
ezt a küszöböt, valahogyan fenségessé neme
sednek. Itt mindénki férfiként fogadja sorsát, 
anélkül, hogy meghajtaná a fejét szemtől- 
szembe. Még soha nem léptem be a ház ka
puján anélkül, hogy békét és reménységet ne 
leheltem volna be ez udvar levegőjével, a 
deszkák szagával. Duplay becsületes arca, a 
maga anyjának barátságos hangja, a maga 
keze, Éléonore, amelyet testvéri mosolylyal 
nyújt felém, a legritkább, megbecsülhetetlen 
boldogságot nyújtják nekem. Azt, aminek 
legjobban érzem hijját és amire legégetőbb 
szükségem van.

ÉLÉONORE: És mi az?
ROBESPIERRE: A bizalom.
ÉLÉONORE: Maga nem bizik valakiben?
ROBESPIERRE: Én nem bizom senki

ben. Kiolvasom a hazugságot a tekintetből. 
Látom a lesben álló hamisságot a szent eskü- 
dözések mögött. Hazudik a szemük, a szá
juk, a kézszoritásuk, az egész testük. Gya-
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num megmérgezi minden gondolatomat. Sze- 
lidebb érzésekre születtem én. Szeretem az 
embereket és szeretnék hiniji bennük. De hát 
hogy hihetnék bennük, ha látom, hogy egy 
nap tizszer megszegik esküjüket, hogy meg
vásárolhatók, hogy eladják barátaikat, 
hadseregüket, hazájukat, félelemből, becs
vágyból, kicsapongásból, rosszindulatból? 
Szemtanúja voltam Mirabeau, Lafayette, 
Dumouriez árulásának és Gustine és a kirá
lyok és az arisztokraták és a girondisták és a 
hébertisták árulásának. A csapatok húszszor 
kiszolgáltatták volna a hazát, ha nem érez
ték volna szüntelenül nyakukban a guillotine 
árnyékát. A konvent háromnegyed része 
konspirál a konvent ellen. A köztársaság he
roikus fegyelme kinpadra vonja a bűnt. Nem 
meri a bűn az erényt nyiltan megtámadná, 
álorcázva jö, mint részvét, jóság, hogy meg
hódítsa a közvéleményt, hogy megindítsa 
gazemberek javára, hogy fellázítsa a hazafiak 
ellen. Én le fogom rántani az álarcot és 
kényszeríteni fogom a nemzetgyűlést, hogy 
lássa, mit takar az álarc; és az össze
esküvők titkos cinkosait kényszeríteni fo
gom, hogy ezeket velem együtt Ítéljék el, 
vagy velük együtt pusztuljanak el ők ma
guk is: a köztársaság győzni fog. De Istenem, 
mennyi omladék között! A bűn olyan, mint a 

Danton. 5
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hidra, minden klomló vércsöppje uj szörnye
tegeket szül. A legjobbak áldozataivá lesznek 
a fertőzetnek. Tegnapelőtt Philippeaux, teg
nap Danton, ma Desmoulins . . . Desmioulins, 
ifjúkori barátom, testvérem . . .  ki lesz holnap 
árulóvá?

ÉLÉONORE: Lehetséges, ennyi árulás, 
és vannak bizony itékai?

ROBESPIERRE: Több a bizonyítéknál, 
az erkölcsi bizonyosság. Ez a csalhatatlan vi
lágosság, amely még sohasem vezetett félre.

ÉLÉONORE: Nem, ön nem tévedhet. Ön 
mindent tud. Ön lelát a szivek fenekére. Hát 
olyan romlottak mind?

ROBESPIERRE: Van még négy-öt ember, 
akiket becsülök. A jóravaló Couthon, aki ér
zéketlen a tulajdon fájdalmai iránt, annyira 
átérzi az egész világ fájdalmát; a szeretetre
méltó, szerény Le Bas, azután az öcsém. 
Nagylelkű fiú, de túlságosan szereti az élve
zetet. Két gyermek és egy haldokló.

ÉLÉONORE: És Saint-Just?
ROBESPIERRE: Az, igen, attól félek, 

Saint-Just-től. Ő a köztársaság élő kardja, 
kérlelhetetlen fegyvere. Engem csak úgy fel
áldozna ércből vésett törvényeinek, mint bár
ki mást. A többi mind áruló. Az én éles
látásom zavarja őket, féltékenyek a nép sze- 
retetére, azért azon dolgoznak, hogy engem 
gyíilöltté tegyenek. Marseilles és Lyon pro-
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konzuljai állati kegyetlenségüket Robespierre 
nevével takargatják. Az ellenforradalom fel
váltva majd a kegyelem, majd a rémület arcát 
mutatja. Hacsak egy pillanatra úrrá válik 
rajtam a kimerültség, akkor végem van ne- 
kém és vége a köztársaságnak. Couthon beteg, 
Le Bas és az öcsém két könnyelmű fickó. 
Saint-Just messze van és a hadseregek fegyel
mén őrködik. Egyedül vagyok az árulók kö- 
zepett, akik körülfognak és hátulról próbál
nak ledlöfni. Meg fognak ölni, Éléonore.

ÉLÉONORE (fiatalos hévvel megragad ja 
a kezét): Ha ön meghal, nem hal meg egyedül. 
(Robespierre szeretettel néz rá, a lány elpirul.)

ROBESPIERRE: Nem, kedves Éléonore, 
maga nem fog meghalni. Erősebb vagyok én, 
mint gyáva ellenségeim. Egy erő az én olda
lamon van, az őszinte igazság.

ÉLÉONORE: Ah! Önt a gondok emész
tik, pedig oly boldogniak kellene lennie, hisz 
ön mindnyájunk boldogságán dolgozik. Milyen 
igazságtalan ez az élet.

ROBESPIERRE: Elszomorítottam magát, 
ez nem volt szép tőlem, hogy megrendítettem 
az életben való bizalmát. Bocsásson meg!

ÉLÉONORE: Ne sajnáljon semmit, én 
büszke vagyok az ön bizalmára. Egész éjszaka 
azokra a helyekre gondoltam Rousseauban, 
amelyeket ön tegnap felolvasott. Csodálatosan 
elringatta a lelkiemet. Hallottam szavának

5*
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hangját és a gyöngéd igéket. Tudom már 
könyv nélkül.

ROBESPIERRE (szerető mosollyal szarni 
egy kissé melankolikusan, egy kissé emfati- 
kusan, de mindig őszintén): „A szivek kap
csolata a szomorúságot is valami édesség és 
meghatottság varázsával ruházza fel, amely 
hiányzik a megelégedettségből; a barátság ki
válóképpen a boldogtalanoknak adatott meg, 
fájdalmaik enyhületére és szenvedéseik viga- 
szául‘. (Éléonore kézénél Robespierre kezé
ben mosolyogva és pirulva hallgat): Maga 
hallgat?

ÉLÉONORE: ,,Vájjon az, amit barátunk
nak megmondunk, fölérhet-e valaha is azzal, 
amit az ő oldalán érzünk ?“

MME DUPLAY (kívülről): Maximilien, 
Saint-Just itt van. (Éléonore el.)

N E G Y E D IK  JE L E N E T . 

(Robespierre, Saint-Just.)

(Saint-Just nyugodtan belép, Robespierre 
eléje megy, úgy szorítanak kezet, mintha csak 
pár órája váltak volna el egymástól.) 

SAINT-JUST: Jó napot.
ROBESPIERRE: Jó napot, Saint-Just. 

(Leülnek.)
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‘SAINT-JUST (csöndesen szemléli): Örü
lök, hogy látlak. (Leülnek.)

ROBESPIERRE: Le Bas irta nekünk, 
hogy kevésbe múlt ési soha többé nem láttuk 
volna.

SAINT-JUST: Igen. (Szünet.) A hadse
regnek fegyverekre van szüksége, különösen 
puskában van hiány.

ROBESPIERRE1: Dolgoznak rajta, egész 
Páris ezzel van elfoglalva. A templomokban 
kovácsolnak, minden más munkát megszün
tettünk, amint bejöttél, láthattad, hogy Du- 
play ácslegényei a puska farészeit csinálják. 
Az órások a závárzaton dolgoznak. A terek 
visszhangzanak az üllőktől és kalapácstól.

SAINT-JUST: Az élelmiszer fogytán van. 
Egész hadosztályoknak nincs mit enniük. Az 
idő sürget, az offenziva legkésőbb három hét 
múlva megkezdődik. Egész Franciaországból 
észak felé kell egybefolynia minden vérnek.

ROBESPIERRE: Az intézkedések meg
történtek, Franciaország koplal, hogy katonái 
ehessenek.

SAINT-JUST: Amint az én tanácsomra 
nincs többé szükség, küldjétek vissza a 
frontra. Az első összeütközések döntő fontos
ságúak lesznek. Meg kell feszítenünk minden 
erőnket.

ROBESPIERRE: Nem őröl meg téged ez 
az élet?
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SAINT-JUST (őszintén, tüzesen, minden 
gesztus nélkül): Üdülés ez nekem a sok 
meddő vita után. Odakinn a tett úgy szökik 
elő a gondolatból, mint a villám a felhők ösz- 
szeütközéséből. Az akarat minden nyilvánu- 
lása közvetlenül és az örökkévalóság részére 
vésődik be az ember vérébe és a világ sor
sába. Roppant erőfeszítés, isteni aggódás, éj
szaka a hóban, az előőrsön, a flandriai sík 
sötét határtalanságában, egy fagyos ég végte
lensége alatt érzem, mint fut rajtam végig az 
öröm borzongása. És a vér erős lüktetéssel 
árad szivem felé. Csak mi, akik elvesztünk a 
mindenség sötétségében, ellenségtől környezve, 
alattunk a sir, mi vagyunk egyedül Európá
ban a jog és értelem őrei, az élő világosság. 
Minden döntés a világ sorsát intézi. A mi 
müvünk az ember ujjáteremtése.

ROBESPIERRE: Boldog az, akit testi 
gyöngesége nem tart vissza, távot a tet
tektől.

SAINT-JUST: Ki lehet tevékenyebb, mint 
te? A világ szabadságát Párisban határoz
ták el.

ROBESPIERRE: Itt az ember mintha 
meg volna bélyegezve a bűn ellen való küz
delem által. Mert a bűn akaratlanul is be
mocskol. Megvallom, ha látom a bűnök iszap
ját, amelyet a forradalom forgataga össze
zavar az erénnyel, attól félek, hogy a tisztá-
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tálán szomszédság az utókor szemében engem 
is be fog mocskolni.

SAINT-JUST: Hát tedd a csupasz kar
dot közéjük és magad közé. A tisztátalan em
berekhez csak fogóval szabad hozzányúlni.

ROBESPIERRE: A korrupció megfertőz 
mindenkit. Férfiakat, akikre legbiztosabban 
számítottam. Régi barátaimat.

SAINT-JUST: A barátság semmi, ha a 
hazáról van szó.

ROBESPIERRE: Danton fenyegetődzött, 
Danton gyanús. Heves és gyalázkodó szavak 
özönlenek belőle. Cselszövőkkel, kéjencekkel, 
tönkrement pénzemberekkel, rangjuk vesztett 
lisztekkel veszi körül magát. Mindenfajta elé
gedetlen gyülekedik köréje.

SAINT-JUST: Hát akkor el kell tűnnie.
ROBESPIERRE: D'anton írepubüikáinus 

volfe, szerette a hazát, talán még szereti is.
SAINT-JUST: Nem szereti a hazát az, 

aki nem tiszteli meg életének feddhetetlensé
gével. Soha sem lehet republikánus az, aki az 
arisztokrata bűnévé1! és elveivel terhelt. Gyű
lölöm Catilinát, Cinikus szivét, gyáva intelli
genciáját, méltatlan politikáját, amely az 
összes pártok között inog, hogy valamennyit 
a maga hasznára fordítsa. Ez lealázza a köz
társaságot. Dantonnak el kell esnie.

ROBESPIERRE: De ő magával rántja 
bukásába a vigyázatlan Desmoulinst.
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SAINT-JUST: Ez az arcátlan rátör, aki
nek hazája szerencsétlensége is csak anyag 
stílusbeli hatásokra. Ez a hiú szépiró, aki a 
szabadságot szívesen feláldozná egy csinos 
ellentétért.

ROBESPIERRE: Gyermek. Bolondja a 
barátainak és a tulajdon elmésségének.

SAINT-JUST: Ha Franciaország vesze
delemben van, akkor az elmésség is bűn. 
Azok a csapások, amelyek a hazára nehezed
tek, a szomorúság és * vallásosság felhőjébe 
burkolták be. Nem bízom azokban, akik 
nevetnek.

ROBESPIERRE: Én szeretem Desmou-
linst.

SAINT-JUST: Én is szeretlek téged, de 
ha bűnössé lennél, téged is vád alá helyeznélek.

ROBESPIERRE (kényelmetlenül érzi 
magát, eltávolodik tőle, majd rövid szünet 
után ismét közelebb lép): Köszönöm. Te bol
dog vagy, soha sem ingadozol. Benned nincs 
a bűn gyűlölete ellen semmi ellensúly.

SAINT-JUST: Közelebbről láttam én a 
bűnt, mint te.

ROBESPIERRE: Hol?
SAINT-JUST: Magamban.
ROBESPIERRE (elbámul): Magadban? 

Akinek egész élete példája a lemondásnak és 
a fenséges önfeláldozásnak?
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SAINT-JUST: Mit tudsz te arról?
ROBESPIERRE: Valami ifjúkori bűn? . .
SAINT-*JUST (sötéten): Az örvény szélén 

állottam és mélyén láttam leskelődni a bűnt, 
amely már-már elnyelt. Akkor megesküdtem, 
hogy el fogom pusztítani a világban épp úgy, 
mint magamban.

ROBESPIERRE: Én néha belefáradok 
ebbe a küzdelembe, az ellenség mindent elbo
nt áradatjával. Át tudjuk mi alakítani az 
emberiséget? Biztositani fogjuk az uralmat a 
mi álmunknak?

SAINT-JUST: Azon a napon, amikor 
meggyőződöm róla, hogy müvemet nem tu
dom befejezni, megölöm magam.

ÉLÉONORE (kinyitja az ajtót): Billaud- 
Varennes és Vadier vannak itt.

Ö TÖ D IK  JE L E N E T .

(Robespierre, Saint-Just, Billaud-Varennes, 
Vadier.)

(Billaud-Varennes lehorgasztott fővel, sö
téten, agyonfáradva, zavaros szemmel jön, 
Vadier gúnyos, keserű. Robespierre és Saint- 
Just felemelkednek, nagyon hidegen csak a 
fejükkel intenek kurtán és szárazon, de kezet 
nem nyújtanak.)

BILLAUD: Üdv és testvériség.
VADIER: Saint-Just. Nahát akkor meg



74

indul a dolog. Pótolni fogjuk az elmulasztott 
időt (mind a ketten leülnek, Saint-Jnst fel-alá 
jár, Robespierre az ablakhoz 'támaszkodva 
áll. Rövid szünet.).

BILLAUD: A guillotine! Nagyon is sokáig 
vártál Robespierre, veszedelemben vagyunk. 
Ha Danton még holnap él, akkor a szabadság 
elveszett.

ROBESPIERRE: Uj híreid vannak?
BILLAUD (papirosok a kezében): Ide

nézz! Az áruló folytatja munkáját.
ROBESPIERRE: Kicsoda?
VADIER • Barátod, Maximilien! Camille, 

a kedves Camille!
ROBESPIERRE: Már megint irt?
BILLAUD: Éppen most koboztuk el eze

ket a levonatokat. Olvasd csak!
VADIER (a kezét dörzsöli): A Vieux Cor- 

delier hetedik száma. A jó apostol Credójá- 
nak folytatása.

ROBESPIERRE: Bolond. Hát nem tud
hallgatni.

BILLAUD: A guillotint!
SAINT-JUST (olvas Robespierre-rel 

együtt): Utcalány, valami beteges ösztön 
hajtja, hogy megfoecstelenitse magát.

ROBESPIERRE: És Danton?
BILLAUD: Danton mozog. Nagyhangú 

beszédeket mond a Palais-Royalban. Szidja 
Vádiért, engem, mind a hazafiakat. Des-
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moulins vele van, az asztal körül ülnek Wes- 
termannal és kis r kígyókkal. Trágár gyaláz
kodó beszédeket mondanak a jóléti bizottság 
ellen, a nép köréjük gyülekszik és nevet.

SAINT-JUST: Hallod, Robespierre!
ROBESPIERRE (megvetön): Nincs vesze- 

delém. Amíg Danton kiitta borát, nekünk 
időnk van nyugoidlfan tanácskozni. (Egy pil
lantással a papírokra.) Hát ez az esztelen ön
ként rohan vesztébe?

VADIER: Ezúttal, kedvesem, túltette ma
gát a guillotinon.

BILLAUD: A feje iis ugyanezt az utat 
fogja megtenni.

SAINT-JUST (olvas): A konventet Néró
val és Tiberiusszal hasonlítja össze.

BILLAUD (olvas): Azt meri mondani, 
hogy mi Custinet Pitt parancsára üldöztük és 
pedig nem azért, mert Custine áruló volt, ha
nem mert nem eleget árult el.

VADIER (olvas): „A jóléti bizottság a 
nemzetgyűlést egy olyan parlament szégyenle
tes helyzetébe fogja dönteni, amelynek enge
detlen tagjait a Bastillebe zárják."

ROBESPIERRE (az olvasottat felülvizs
gálva): Itt nem az van, hogy fogja, hanem 
hogy fogná.

VADIER: Az egyre megy.
BILLAUD (olvasva): ,,Ki akadályozza 

meg a bizottságot, hogy megsemmisítse a köz
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társaságot, ha a képviselőket, akiket nem vá
sárolhat meg, a Luxembourgba küldi."

ROBESPIERRE (ellenőrizve): Itt az van, 
hogy küldheti és nem küldi.

BILLAUD (türelmetlenül): Ugyan ne ok- 
vetetlenkedj örökké.

SAINT-JUST (olvas): Van arca azt állí
tani, hogy „a hadihivatalokat, a hadsereg leg
főbb állásait azoknak a színésznőknek a test
véreivel töltik be, akik szeretőik".

VADIER: A nemzet védelmét demorali
zálja, a nemzetet a külföld szemében lealacso- 
nyitjá; semmi nem tartóztatja vissza, ha egy
szer elszabadul fecsegő nyelve és lángban áll 
a dadogása.

BILLAUD: És az egész históriát a jóság
hoz intézett szózatba csomagolja, frázisokba 
az emberi érzésről.

VADIER: Cukrozott könnyek, bonbon- 
versek.

SAINT-JUST: Érzékeny emberek, rosz- 
szabbak az egyiptomi csapásnál. Egyetlen zsar
nok sem kerül az emberiségnek több gyászába 
és bajába, ök is érzékeny embereknek tartot
ták magukat, a girondista árulók, akik egész 
Franciaországon keresztül hordozták a lázadás 
fáklyáját

ROBESPIERRE: Desmoulins gyönge és 
gyerekes, de nem lázadó. Ifjúkori barátom 
volt, én ismerem őt.
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BILLAUD: Robespierre barátjainak privi
légiumai vannak?

VADIER (pompásan mulat a füzet tartal
mún): Hallgass csak ide, Maximilien, ez neked 
való. Ugylátszik, hogy Pitt utasításaira cselek
szel, ha bezárod a nyilvános házakat, ha buz- 
gólkodol az erkölcsök meg tisztításán és a kéj
nők kiűzésén, mert ezzel megfosztod a kor
mányt egyik legerősebb támaszától, az erköl
csök lazaságától. Hallod, te érinthetetlen. En
nek csak meg fogsz örülni?

SAINT-JUST: Ez az aljas, tettető lélek.
BILLAUD: A guillotint. (Fejével az asz

talra bukik, mint egy levágott ökör.)
ROBESPIERRE: Elájult?
VADIER (közömbösen): Gyöngeségi ro

ham.
SAINT-JUST (kinyitja az ablakot, Billaud 

magához tér): Beteg vagy, Billaud?
BILLAUD (nyers hangon): Ki vagy, gaz

ember? Nem bírom tovább, tiz éjszaka nem 
aludtam. ,

VADIER: Az éjszakáit a jóléti bizottság
ban tölti, a nappalait a nemzetgyűlésben.

ROBESPIERRE: Túlságos sokat dolgozol. 
Nem volna jó, ha valaki néhány napra helyet
tesítene?

BILLAUD: Az én munkámat nem lehet 
rögtönözni. A megyékkel tárgyalni, minden 
szálat egy kézben tartani, azt senki sem birja,
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csak én. Ha én szünetelek, asszék u száló- 
dik az egész szövevény. Nem, nekem helye
men kell maradnom, amig fölfordulok.

SAI NT - J U S T: Mindannyian (belehalun k 
föladatunkba.

BILLAUD: Ó természet, te engem nem 
alkottál e viharok számára. Lelkem összefa- 
csarodolt a gyilkos sivatagi szelek leheletétől, 
az egyedülvalóságra születtél, én érzékeny 
szivem, a barátságra, egy gyöngéd család meg
ható szeretetére.

VADIER (gúnyosan): Billaud, ne legyünk 
mind egyszerre olyan meghatottak.

BILLAUD (hevesen): Tisztítsuk meg a le
vegőt. Desmoulinst a guillotinra.

ROBESPIERRE: Nekem kell példát ad
nom. Átadom nektek Desmoulinst.

VADIER (gúnyosan): Brutus, te nagy 
lélek, te erényes férfiú, tudtam én jól, hogy 
nem fogsz habozni, ha arról van szó, hogy 
egy barátodtól szabadulj.

ROBESPIERRE: Dejsmoulins sorsa össze 
vain nőve egy más ember sorsával.

BILLAUD: Félsz Danton nevét kimon
dani?

ROBESPIERRE: Félek a köztársaság egy 
talizmánját összetörni.

VADIER: Szerencsedisznaját.
ROBESPIERRE: Danton nekem ellensé

gem, de amiképp a barátságnak nincs szerepe
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tárgyalásaimban, azonképp az ellenséges érzés 
sem befolyásolhatja Ítéletemet. Mielőtt meg
kezdjük a küzdelmet, gondoljuk meg higgad
tan a veszedelmeket, amelyeket megkockáz
tatunk, ha a köztársaság ez erősségét lerom
boljuk.

B1LLAUD: Megvásárolható erősség.
VADIER: A forradalom madárijesztője. 

Nyilvános veszedelmek alkalmából a szörnyű 
bálványképet viszik elül, hogy az ellenséget 
megszalaisszák. De azért a bálványíképtől leg
inkább azok félnek, akik hordozzák. Undok 
arcától visszariad a sziahafdság.

ROBESPIERRE: Nem lehet tagadni,
Európa ismeri és rettegi e vonásokat.

VADIER (gúnyosan): Az igaz, mint jó
samsculotte szívesen megmutatja a világnak:

*

Amit Caesar bátran Nikomednek megad, 
Midőn közöttük még a barátság virult,
Amit a görög hős a múltban megcsodált,
S ami a Pantheonba juttatta Hadriánt.

SAINT-JUST (hevesen): Hagyd abba 
piszkos gúnyolódásodat. Vagy a romlottságnak 
csak a romlottság javára üzensz hadat?

VADIER: Csak nem akarsz arra kény- 
szeriteni, hogy Rousseauból szavaljak?

ROBESPIERRE (igyekszik pártatlannak 
maradni, de meggyőződés nélkül): Azt hiszem,
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illő volna, ha nem feledkeznénk meg Danton 
egykori érdemeiről.

SAINT-JUST: Mennél több jót tett egy 
ember, annál inkább köteles tovább is jót 
tenni. Jaj annak, aki a nép ügyét védelmezte 
és aztán elpártolt tőle. Bünősebb az annál, 
aki mindig ellene volt. Mert a jót felismerte 
és szabad akaratából árulta el.

BOBESPIERRE: Hébert halála fellází
totta a közvéleményt. A rendőri jelentésekből 
kiderül, hogy ellenségeink a hirtelen kijózano
dott nép zavarát arra használják föl, hogy 
megrendítsék igaz barátaiban való bizodalmát. 
Ma minden gyanús, még Marat emléke is. 
Óvatosan kell cselekednünk és vigyáznunk 
kell, hogy belső meghasonlásunkkai ne növel
jük a gyanút.

SAINT-JUST: Vessünk véget a gyanú
nak, a gyanúsak halálával.

VADIER (félre, lenéző tekintettel Robes- 
pierre): A nyomorult, hogy reszket kedves 
arisztokratáinak hajaszálát meggörbiteni, 
Cromwell többséget biztosit magának; eh, ha 
ez tovább is igy megy, száz varangyos bókát 
fejeztetek le ennek a pocsolyájából.

ROBESPIERREí: Az ilyen fő nem esik 
le anélkül, hogy az állam megrendülne.

BILLAUD (gyanakodva és hevesen): Ta
lán félsz, Rohespierre?

VADIER (az uszítás szándékával): Kér
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dezd meg, Billaud, nem akarja-e Dantont ván
kosnak felhasználni, amely mögött fedezéket 
keres a golyók elől.

BILLAUD (brutálisan): Beszélj őszintén, 
félsz, hogy Danton bukása téged is mezte
lenre vetkőztet? Úgy állsz melléje, mint egy 
védőpajzs elé.

ROBESPIERRE: Ezeket a perfid rágal
makat megvetem. Mit törődöm én a veszély- 
lyel? Nem ragaszkodom az élethez. De ta
pasztalásom van a múltból és előrelátom a jö
vőt. Ti őrjöngő zsarnokok vagytok. Gyülöl- 
ködéstek elvakit és őrültté tesz benneteket. Ti 
csak magatokra gondoltok, a köztársaságra 
soha.

SAINT-JUST: Vizsgáljuk meg csak szen
vedélyesség nélkül, mit várhat a köztársaság 
az összeesküvőiktől? És ne azt kérdezzük, 
vannak-e Dantonnak tehetségei, hanem hogy 
e tehetségek a köztársaságnak javára van- 
nak-e? Honnan indul ki három hónap óta 
minden támadás ,a forradalom ellen? Dan
tontól. Ki Íratta meg Philippeaux-val a jó
léti bizottság elleni leveleket? Danton. Ki 
inspirálja Desmoulinst mérget okádó gúny ira
taira? Danton. A Vieux Cordelier minden szá
mát elébe terjesztik, megvitatják vele, sőt ő 
korrigálja a füzeteket. Ha a folyóviz meg 
van mérgezve, a forrásnál kell elbánnunk a 
méreggel. Hol van Danton őszintesége? Hol

Danton. 6
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van bátorsága? Mit tett egy esztendő óta a 
köztársaságért?

ROBESPIERRE (úgy tesz, mintha lassan- 
kint meggyőződött volna és társaitól ragad
tatná magát az elhatározásra. A tettetés s 
az őszinteség vegyületével): Igaz, sohasem 
ernetl szót a megtámadott hegypárt érdekében.

SAINT-JUST: Azt nem, annál inkább 
Desmoulins és a vele összeesküdt generálisok 
érdekében. A jakobinusok vádolják és te, 
Robespierre, védted őt. Volt-e melletted csak 
egy szava, amikor te voltál vád alatt?

ROBESPIERRE: Nem volt. Látta, hogy 
egyedül vagyok, kiszolgáltatva a girondisták 
rágalmainak és ezt mondta barátainak: 
„Maga akarja a vesztét, hát pusztuljon. Eszem 
ágában sincs, hogy osztozkodjam sorsában.ík 
De hiszen nem énrólam van itt szó.

BILLAUD (Robespierrehez): Te magad 
beszélted nekem, hogy mindent elkövetett a 
girondisták megmentésére és hogy tönkre
tegye Hanriot-t, aki elfogatta az árulókat.

ROBESPIERRE: Ez igaz.
SAINT-JUST: Te magad ismételted előt

tem, amit neked cinikusan megvallott, milyen 
gazságokat követett el titkárával, Fabre-ral 
együtt rövid igazságügy miniszterkedése alatt.

ROBESPIERRE: Elismerem.
SAINT-JUST: Barátja volt Lafayette- 

nek. Mirabeau megvásárolta. Összeköttetés
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ben volt Dumouriez-vel és WimpfTennel. Hi- 
zelgett Orléansnak. A köztársaságnak min
den ellensége bizalmas barátságban volt vele.

ROBESPIERRE: Ne túlozzunk!
SAINT-JUST: Te magad mondtad igy 

nekem. Honnan tudnék én ezekről a tények
ről, ha nem tőled hallottam volna?

ROBESPIERRE: Kétségkívül, de . . .
BILLAUD (hevesen): Tagadod?
ROBESPIERRE: Nem tagadhatom. Dan

ton minden este pontosan megjelent a roya
lista összejöveteleken, ahol maga Oriéans ké
szítette a puncsot. Ott volt Fahre és Wimpf- 
fen is. Bele próbálták vonni ebbe a körbe a 
hegypárt képviselőd! is, hogy elcsábítsák vagy 
kompromittálják őket. De hisz ez nevetséges 
semmiség.

BILLAUD: Ellenkezőleg! Főbenjáró bűn
tény! Nyilvánvaló összeesküvés!

ROBESPIERRE: Most eszembe jut eg,v 
jelentéktelen apróság. Azt mondják, a mi
nap kérkedett vele, ha bevádolják, akkor a 
dauphin-nel fog bennünket elgáncsolná.

BILLAUD: Disznó, gazember! Ezt
mondta! És te még véded?

ROBESPIERRE: Az imént itt járt Wes- 
termann. Dantonnal és lázadással fenyegiettt 
meg.

BILLAUD: És mi még össze-vissza beszé
lünk! És a tigrisek még nincsenek zár alatt!

6*



ROBESPIERRE: Hát akarjátok?
SAINT-JUST: A haza akarja.
VADIER (félre f gúnyosan): Gazfickó! 

Nem győzi bevárni. Fölfordul a türelmetlen
ségtől. És még itt kéreti magát.

ROBESPIERRE: Nagy ember volt. Leg
alább is megvolt benne a nagyságnak, sőt néha 
csaknem az erénynek magatartása.

SAINT-JUST: Semmi sem hasonlít úgy 
az erényhez, mint a nagy bűn.

VADIER (éles gunynyal): A halotti be
szédet majd elmondhatod később, Maximi- 
lien. Előbb megássuk a vermet a bestiának.

SAINT-JUST: Vadier, szeretnélek figyel
meztetni a halálnak tartozó tiszteletre.

BILLAUD: De hiszen él még a fickó.
SAINT-JUST: Danton ki van törölve az 

élők sorából.
BILLAUD: Ki vállalja a vádat?
VADIER: Saint-Just. Ez a fiatalember ki

válóképpen alkalmas rá. Minden mondata 
olyan, mint a lehulló bárd csapása.

SAINT-JUST: Nagyon fogok örülni, ha 
megmérkőzhetem a szörnyeteggel.

ROBESPIERRE (írásokat szed elő, ame
lyeket Saint-Justnak ad át): Itt vannak az 
akták teljesen elkészítve.

VADIER (félre): Minden barátja számára 
ilyen készen tartogatja ezt a csomót.

ROBESPIERRE: Ne tiszteljük meg Dán-
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tont azzal, hogy ellene külön pert indítunk; 
ez nagyon is ráirányítaná a nemzet szemét.

BILLAUD: Fullasszuk bele egy generális 
vádba.

VADIER: És kit adunk melléje, hogy 
együtt nyeljék le a lakomát?

SAINT-JUST: Mindazokat, akik >a sza
badság megrontására törtek, akár pénzzel, 
akár erkölcsükkel, akár szellemükkel.

VADIER: Beszéljünk szabatosan. Ezek a 
laza fogalmak nyugtalanít ók.

ROBESPIERRE: Danton szerette az ara
nyat. Hát legyen az arany a sírásója. Keverjük 
bele a bankaffaire-be. Üljön egy pádon az ál
lami pénzek tolvajaival. Ott majd újra találko
zik a barátjával, titkárával, Fabre d’Églan- 
tine-jával.

VADIER: Fabre, Ghalbot, a zsidó arisz
tokrácia, az osztrák bankárok, a Frey-ek, 
Diedrichsenek, — pompás. Az ügy kezd kifor
málódni.

BILLAUD: Ajánlatos lesz a vád alatt levő 
Hérault-t is hozzájuk csapni, az emigránsok 
barátját.

SAINT-JUST: Mindenekelőtt Philippeaux-t, 
a hadsereg megbontóját, a fegyelem megron- 
tóját.

ROBESPIERRE: És Westermannt, a vé
res kardot, aki mindig kész a lázadásra. Ké
szen vagyunk?
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VADIER: A drága Camille-ról megfeled
keztél.

ROBESPIERRE: Nem volna jobb Bour- 
don vagy Legendlre, a klikk szószólói a bizott
ságban ?

VADIER: Nem. Camille.
BILLAUD: Camille.
SAINT-JUST: Legyen igazság.
ROBESPIERRE: Hát vigyétek.
SAINT-JUST: Adieu. Megyek a jelentést 

előkészíteni. Holnap a konventben el taposom 
őket.

VADIER: Hohó, megállj, fiatalember. Ko
rod természetes vigyázatlansága elragad magá
val. Mit, te Dantont a törvényszék elé akarod 
idézni?

SAINT-JUST: Danton elhiteti magával, 
hogy senki sem meri őt szemtől szembe tá
madni. Majd én kigyógyitom ebből a képzelő
désből.

VADIER* A bátorság itt nem elegendő, fia
tal barátom. Tüdő, tüdő kell ide, amely tulhar- 
sogja a bika ordítását.

SAINT-JUST: Az igazság ur a viharok 
fölött.

ROBESPIERRE: De mi nem tehetjük ki
a köztársaságot egy párviadal eshetősé
geinek.

SAINT-JUST: Hát mi történjék?
ROBESPIERRE (nem felel)
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BILLAUD: Dantont még az éjszaka el kell 
fogni.

SAINT-JUST (hevesen): Soha!
VADIER: Aki a célt óhajtja, ne riadjon 

vissza az eszközöktől.
SAINT-JUST: Én nem verekszem lefegy- 

verzett ellenséggel. Állítsatok szemtől-szembe 
Dantonnal; az ilyen küzdelem díszére válik a 
köztársaságnak; a ti javaslatotok megbecstele- 
niti; én ezt az indítványt visszavágom.

BILLAUD: Csak semmi ceremóniát a nép 
ellenségeivel!

VADIER: A politikában a haszontalan 
vakmerőség — ostobaság, sőt néha árulás.

SAINT-JUST: Én pedig nem akarom (he
vesen földhöz vágja kalapját).

BILLAUD (szigorúan): Neked tehát a rég 
várt párbaj a fontos, nem a köztársaság?

SAINT-JUST: Az ilyen elhatározások le
gyenek veszedelmesek: ez szenteli meg őket. 
A forradalom heroikus vállalkozás, — akik 
fölidézik, azok a vesztőhely és a halhatatlan
ság között haladnak előre. Gonosztévők vol
nánk, ha nem volnánk készek minden pilla
natban a magunk életét épp úgy föláldozni, 
mint a másokét.

VADIER: Csak te légy nyugodt, eleget 
teszel még föl a kockára. Danton még a bör
tönből is föl tudja lázitani a népet. És abban
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biztos lehetsz: ha ő marad fölül, akkor téged 
tesz lakat alá.

SAINT-JUST: Én megvetem a port, 
amelyből teremtettem. Lelkem az egyetlen 
javam, amely az én birtokom. És én áthaladok 
a véráztatta világon anélkül, hogy beszeny- 
nyezném lelkem tisztaságát.

BILLAUD (kemény és megvető szi
gorúsággal): Az önbecsülés egoizmus, Hogy 
Saint-Just lelke beszennyeződik-e, vagy nem, 
ahhoz semmi közünk. Mentsük meg a köztár
saságot!

SAINT-JUST (tekintetével kikérdezi Ro- 
bespierret): Robespierre!

ROBESPIERRE: Barátom, nyugtasd meg 
lelkedet. A forradalom viharai nem a hagyo
mányos törvényeknek vannak alávetve; nem 
lehet a köznapi morál mértékével mérni azt 
az erőt, amely ujjáteremti a világot és uj 
alapon újra építi a közerkölcsöt. Természe
tesen igazságosaknak kell lennünk;-de az igaz
ságosság mértéke itt nem az egyes ember lelki- 
ismerete, hanem a közlelkiismeret. A népben 
van a mi világosságunk, az ő üdve a mi tör
vényünk. — Csak egy kérdést kellene fölvet
nünk: akarja-e a nép Danton bukását? Ha ez 
a kérdés eldőlt, akkor minden eldőlt; a csatát 
úgy kell megvívnunk, hogy mi maradjunk a 
győztesek. Diáda!maskodjék az igazságosság és 
az, ami helyes és méltányos. Mi nem vár
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hajunk. Dantont azonnal ártalmatlanná kell 
tennünk. Ha merő nagylelkűségből meghagy
nék fegyvereit, akkor a gyilkos tőrének tárnok 
föl nyílt mellünket. Akkor a katonai és a finan
ciális hatalmiak ragadnák magukhoz a forra
dalom gyeplőit; száz esztendős polgárháború 
pusztítaná hazánkat; és a nép átkai tapadná
nak emlékezetünkhöz, amelyet az emberi 
nemnek szeretettel kell megőriznie.

BILLAUD: Győzelem minden áron! Ra
gyogjon minden a mi diktatúránk rettentő 
fényétől!

VADIER: Nem arról van itt szó, hogy egy 
embert a töHvény betűi szerint elitéljünk, 'hanem 
hogy az egész Európát jakobinussá tegyük.

SAINT-JUST (két kezével megragadja mel
lét, mint Dávid Robespierre-je a Jeu du Paume 
híres esküképén): Ó, köztársaság, vedd hát 
a becsületemet, ha már ezt kívánod tőlem, 
végy engem, igyál föl, nyelj el mindenestül!

BILLAUD (reszketve és dadogva): Talán 
a köztársaság ebben a pillanatban fulladt 
meg . . .  az eszméink halva születtek . . . 
talán évszázadokra meghal az Értelem . . . 
Gyorsan!

ROBESPIERRE: Fogassátok el Dantont. 
(Aláír.)

BILLAUD (lázasan aláírja).
SAINT-JUST (aláírja): Szabadság, te

éretted!
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BILLAUD: Nem fogja a kon vént a játékot 
elrontani?

ROBESPIERRE (megvetéssel): A konvent 
mindig kész tagjait a közjóért föláldozni.

VADIER (aláírja): Én magamra vállalom 
a dolgot.

ROBESPIERRE (sóhajt): A forradalom 
súlya nehezebbé lesz váltunkon.

VADIER (félre): A tigris komédiázik, de 
kéjjel nyalja véres talpát.

ROBESPIERRE: tSzomom kényszerűség. 
Megcsonkítjuk a köztársaságot, hogy meg
mentsük.

SAINT-JUST (sötéten és exaltáltan): Jé
zus, a filozófus, ezt hirdette tanítványainak: 
,,Hogyha a te jobib szemed azt miveli, hogy 
megbotránikozzál, vájd ki azt és vesd el tőled, 
mert jobb néked, hogy egy a te tagjaid közül 
elvesszen, hogy sem az egész tested gyehennára 
vettessék. És ha a te jobbkezed megbotránkoz
tat téged, vágd el azt és vesd el tőled; jobb 
néked, hogy a te tagjaid közül egy elveszszem, 
hogysem mind a te egész tested gyehennára 
vettessék. “ És én azt mondom: ha a barátod 
romlott s megrontja a köztársaságot, akkor 
szaggasd ki a köztársaságból; és ha a testvéred 
romlott és megrontja a köztársaságot, akkor 
szaggasd ki a köztársaságból. És ha a köztár
saság vére és a tulajdon véred omlik a nyílt 
sebből, hát hadd omoljon. Vagy legyen tiszta
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a köztársaság, vagy pusztuljon) el! A köztársa
ság az erény. Ahol szenny van, ott a köztár
saság nincs többé!

VADIER (félre): Meg vannak őrülve. 
Megérettek a kényszerzubbonyra. Akinek a leg- 
síirgősebb, az bújjon bele először. (Menni 
akar.)

0

BILLAUD: Várj, még alá kell Írnom.
VADIER: Hiszen már aláírtad.
BILLAUD: Mikor? . . . Nem emlékszem 

rá . . .  Mit tettem? Helyesen cselekedtem? .. . 
Tristis est anima mea . . . Ah, kinyujtózni a 
réten, a friss földön; beszivni az erdők balzsa
mos illatát, fűzfák szegélyezte patak mellett. . . 
Pihenni . . . pihenni! . . .

ROBESPIERRE: A köztársaság alapitói 
csak a sírban találnak pihenőre.

—  Függöny.



HARMADIK FELVONÁS.
(A forradálami törvényszék.)

(FöuquiertTinville közvádló, Hermán elnök. A tön 
vény szék, zsandárok, nép. A vádlottak padján Dánt 
tón, DesmoulinS' Hérault, Philippeaux, W esten  
mann, Chabot, a Freyttestvérek (néma személyek); 
Fabre d‘Églantine széken ül köztük. Az első karzat 
tón Dávid festő néhány barátjával. A terem ablakai 
nyitva vannak. Kívülről behallatszik a tömeg zavat 
i*os lármája. IdörőUidőre az ajtó egy ablakában az 
elnök mögött megjelenik Vadier feje, aki ellenőrzi 
a pör lefolyását. Az ajtó mellett áll Hanriot tábort 
nők. Hermán és FouquienTinville időnkint nyugtat 
tanul tekintenek rá. Kérdéseket intéznek Chabot- 
hoz és a Freyttestvérekhez. Danton haragosan fészt 
kelődik. Desmculins megrendültnek látszik. Hérault 
nagyon csöndes, mosolyogva néz körül. Philippeaux 
összeszoritott ajakkal és merev szemmel készül az 
ellentámadásra. A beteges Fabre erőtlenül hanyatlott 
székébe. — A nép mohón tolong és bámul. Minden 
fordulatot a pör folyamán úgy kisér, mint egy met 
lodráma közönsége: mulat s egyszersmind meg 

van hatva.)

AZ ELNÖK (a F reg-testvérekhez): Ti
vagytok Pitt kémei. (A nép: „Gyalázatosak! 
Árulók! Meg vannak fizetve!") Meg akartátok 
vesztegetni a konventet. Hogy spekulációito
kat és rabló terveteket előmozdítsátok, az 
volt a szándékotoké hogy megvásároljátok a
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nép képviselőit. Minden lelkiismeretet pénzér
tékben mértetek le.

DANTON (mennydörögve): Elnök, kérem 
a szót. (A nép mozgolódik, érdeklődik, lökdö
sődik, hogy lásson: „Danton . . . Danton . . . 
Danton beszél!“)

AZ ELNÖK: Majd önre is rákerül a sor, 
Danton.

DANTON: Mit keresek ezen a szemét
dombon? Mi közöm van ezekkel a tolva
jokkal?

AZ ELNÖK: Majd megtudja.
DANTON: A velem született előkelőség 

nem engedi, hogy ezzel a szemétnéppel végez
zek. Ezt ti is tudjátok és hallgatásomat arra 
használjátok ki, hogy engem egy tető alá hoz
zatok a nép gondolatában ezekkel a ronda 
bankárokkal, ezzel a napvilágtól félő csőcse
lékkel, evvel a bandával, amely állami pénze
ket sikkaszt és zsarol. (A nép kacag: „Hallot
tad? . . . Most elönti a pulykaméreg“ .. .)

HÉRAULT: Ne izgasd föl magadat, Danton.
AZ ELNÖK: Tartsa tiszteletben a bírósá

got. Majd mindjárt tisztázhatja magáit.
FOUQUIER-TIN VILLE: Viselkedj nyu

godtan, Danton. Te is, mint vádlottársaid, a 
megvesztegetés vádja alatt állsz és meg kell fe
lelnéd a fádra.

DANTON: Danton bűnét nem lehet a
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csőcselék gaztetteihez hozzákapcsolni. Leg
alább add meg neki az első helyet. Danton 
sohasem lehet a második sem a bűnben, sem 
az erényben. (A nép: „Nagyszerű fickó! Majd 
mindjárt meglátod“ . . .)

PHILIPPEAUX: Legyen eszed! Hallgass!
AZ ELNÖK (a Freg-testvérekhez): Ti 

zsidó származásnak vagytok, Csehországban 
születtetek. A nevetek Tropuska. Később fölvet
tétek a Schönfeld nevet és ezen a néven 
Ausztriában nemeslevelet vásároltatok. Onnan 
Franciaországiba jöttetek. Most Frey-nek ne
vezitek magatokat. Egyik húgotok megkeresz
telik edett (nevetség a népben), valami német 
báró tartja ki. A másik férjhez ment Chabot- 
lioz, az egykori kapucinushoz (fokozódó ne
vetés), aki most a konvent tagja. Társultatok 
néhány szintén kétséges származású kalandor- 
dórral’ Diedriohsennel, aki Holsteinban szü
letett, bankhivatalnok Becsből, Guzmannal, 
akit a spanyolnak neveznek és aki német bá
rónak adta ki magát; d‘Espagnac-knl, az egy
kori abbéval, aki most hadseregszállitó. Né
hány megvásárolt képviselő bűnös segítsége 
előmozdította uzsorás üzleteteiteket. Chabot 
volt a közbenjárótok kollégáinál. Ö maga 
150.000 livre-ben szabta meg az árát. (Közbe
kiáltások.) Elvállalta a ti megbizástokból, 
hogy 100.000 livret Fabre d’Églantine-nak ad 
át. (Egy leány: „Látod, az ott, a karosszék
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ben!“) Ezért a pénzért Fabre meghamisította a 
konvent végzését az Inldfiai Társaság likvidá
lása ügyében. Körözni fogom az eredetit a bíró
ság tagjai között. (A nép: „Danton fölhúzza az 
orrát. A dolog nem elég finom neki“.)

VADIER (halkan kinyitja az ajtón lévő 
kis ablakot és jelet ad Hanriot tábornoknak3 
aki az ajtó mellett áll): Jól megy minden. 
Hanriot?

HANRIOT (halkan): Megy, megy.
VADIER (Fouquier-re és a törvényszékre 

mutatva): Nem csinálnak ostobaságokat?
HANRIOT Ne félj, szemmel tartom őket.
VADIER: Nagyon jó, ne habozz és ha a 

vádló megereszti a gyeplőt, akkor ragadd meg 
te. (Bezárja a kis ablakot.)

HÉ RAULT (kinéz a tömegbe): Hogy bá
mul a tömeg ránk.

DANTON (szégyenkezve^ erőltetett neve
téssel: Nincsen hozzászokva, hogy ezt a bika
főt a szégyenpadion lássa. Nem is közönséges 
látványosság ez, Danton, akit ezek a vásári 
csepii rágok hoztak terítékre. Ha-ha-ha. Ne
vetni kell. (Dávid előveszi rajzolómappáját a 
zsebéből: „Hagyj kérlek, ezt a szájat meg kell 
örökitenem!“ Rajzolja Dantont.) Nézd csak, 
Dávid' van odafönn, a nyelve lóg ki a szájából, 
tajtékzik a dühtől, mint egy veszett kutya! — 
(Dávid: '„Az utókor hajoljon meg e gorilla- 
koponya előtt!*1) Ördög és pokol, Desmoulins,
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tartsd magad. Szedd össze magad, az ördögbe 
is. A nép szeme rajtunk függ.

CAMILLE: Óh Danton, sohasem fogom 
viszontlátni Lucilet.

DANTON: Csak előre, még ma éjszaka 
nála alszol.

CAMILLE: Ments meg, Danton. Ránts ki 
ebből a hínárból. Azt sem tudom már, hogy 
mit teszek, vádleni sem tudom majd magamat.

DANTON: Gyöngébb vagy, mint egy 
asszony, bátorság! Gondold meg, hogy világ- 
történelmet csinálunk.

CAMILLE: Ah, fütyülök a világtörténe
lemre (Egy fiatal írnok megcsipked egy leányt 
az e korbeli népdal szerint: Kisasszonyom,
nem táncol vélem?" A leány ráüt: .tIIohö, mit 
akarsz te k u v a s z a z  írnok folytatja: „S a 
leány fehér kezét hagyja".)

DANTON: Ha azt akarod, hogy Lucilet 
viszontlásd, akkor ne vágj olyan képet, mint 
egy tettenért bűnös. Mit nézel?

CAMILLE: Nézd Danton . . . Ott . . .
DANTON: Mi az, mit mutatsz?
CAMILLE: Ott . . .  az ablak mellett . . . 

az a fiatal ember.
DANTON: Az a szemtelen fickó a sze

mébe hulló hajfürttel, ez az Írnok, aki most 
egy asszonyba belecsipett?

CAMILLE: Nem . . . semmi, halluoinál- 
tam. Láttam . . . Magamat láttam . . .
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DANTON: Magadat?
CAMILLE: Hirtelen magamat láttam az 

ő helyén, ahogy végignéztem a girondisták 
pőrét, az én áldozataimat. Oh Danton! (Ez idő 
alatt az állítólag Fabre által hamisított akta 
körüljárt a bíróság tagjainak kezén.)

AZ ELNÖK: Fabre, megmarad továbbra 
is a tagadás mellett? (A nép, amely a pör fél
beszakításai közben mulat, hirtelen elhallgat 
és mindenkit lepisszeg.)

FABRE (nagyon csöndesen, bágyadtan, 
gúnyosan): Egészen fölösleges, hogy újból el
kezdjem önigazolásomat. Hiszen úgy sem 
hallgattok rám, ti már a határozatot meghoz
tátok. Épen most bizonyítottam be, hogy a 
dekrétum lelkiismeretes vázlatán, amelyet én 
szerkesztettem, árulók változtattak. Hozzá
írtak és kitöröltek belőle, úgy, hogy egész jel
lemét megváltoztatták. Ez mindenki előtt vilá
gos, aki az iratokat előítélet nélkül tekinti 
meg. Csakhogy itt nem ez történik. Tudom, 
hogy már előre el vagyok ítélve. Az az én sze
rencsétlenségem, hogy nem tetszem Robes- 
pierrenek, és nektek nagyon sziveteken van, 
hogy sebzett önszeretetére flastromot rakjatok. 
Életem el van veszve, hát hadd legyen! Nagyon 
is elhasználtam, nagyon is sok szenvedést okoz 
nekem, hogysem miatta még nagyon meg
erőltetném magamat.

FOUQUIER-TINVILLE: Te meggyalázod
D anton . 7



98

a bíróságot és rágalmazod Róbespierret. Nem
Robespierre vádol téged megvesztegethetőség
gel, hanem Cambon. Nem Robespierre vádol 
téged összeesküvéssel, Ihiamem Billaud-Varen- 
nes. Ismerjük ármánykodö természetedet. Csak 
arra való vagy, hogy gaz komplottokat szer
vezz és rossz darabokat irj.

FABRE: Megállj csak! Ne sutor ultra 
crepidam. Tisztelt Uraim! Önöket hívom fel 
tanuul, nem jól mulattak darabjaimnál? (Ne
vetés.) Fouquier levághatja fejemet, de Phi- 
linte-met nem. (Nevetés, valaki a háttérben: 
„Mi azy mit mondott?“)

FOUQUIER-TIN VILLE: Valami beteges 
ösztön úgy láttatta veled a nemzetgyűlést, 
mint valami színházat. A lélek titkos hajtó
erőit kerested és játékot űztél velrük. Mindent 
kihasználtál, egyiknek a becsvágyát, a másik
nak a tunyaságát. Nyugtalanság, irigység, — 
mind jól illett a számvetésedbe. Ez a szemér
metlen ügyeskedés téged egy valóságos ellen- 
forradalom fejévé tett. Lehet, hogy arcátlan
ságod és veszekedő természeted ingerelt, hogy 
megdönsd a fönálló rendet, talán az emberi 
ész egészségtelen megvetése sugall, de még 
inkább lehet, hogy ismert arisztokrata hajla
mod és (kapzsiságod kapott már régóta Piti
től borravalót, hogy megrontsd a köztársasá
got. (Mormogás; Dávid: „Nézd, nézd csak . . . 
igen . . . igen?“) Már 92-ben rájöttek, hogy
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kon spirál sz az ellenséggel. Danton elküldött 
Dumouriezhez, ama gyalázatos cselekedetek 
miatt, amelyek Poroszországot megmentették 
a romlástól. (Zugás ) De ez aztán a többi vád
lotthoz vezet bennünket. (A tömeg mozgásba 
jő, nagy érdeklődés.) Nem foglalkozom veled 
tovább, mert nekik olyan sürgős, hogy arcuk
ról letépjem az álorcát. Majd még visszatérek 
hozzád és megmutatom a csomót, amely e 
szörnyűséges cselszövés minden szálát egye
síti (Mozgás a vádlottak között, a nép figyel
mesebb lesz, Danton néhány bátorító szót 
mond övéinek.)

FABRE (impertinensül Foiiquierhez): A 
terv rosszul vau csinálva, az intrika zavaros, 
túlságos ■ sok a szereplő személy, nem lehet 
tudni, honnan jönnek és nagyon is jól lehet 
tudni, hova törekszenek. Fölösleges ilyen sok 
szót fecsérelni. A darabod mizerábilisen silány, 
Fouquier! Sokkal okosabban tennéd, ha rög
tön levágatnád a fejemet, úgy is fáj a 
fogam (nevetés).

AZ ELNÖK (Héraiüt-hoz): Vádlott, a 
nevét és személyi adatait. (A tömeg; „Hát ez 
ki?“ „Ki ez a kis urfi?“ „Hérault“)

HÉRAULT: Néhai Hérault-Séchelles, egy
kori főállamügyész; én elnököltem ebben a 
teremben. Egykori elnöke a konventnek. Én 
hirdettem ki az ő nevében a köztársaság alkot
mányát. Egykori tagja a jóléti bizottságnak,

7*
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egykori barátja Saint Just-nek és Couthonnak, 
akik meggyilkolnak. (Egy hang: „Milyen szép 
emberi")

AZ ELNÖK: Ön arisztokratai, az Ön 
vagyona az udvarral való összeköttetéséből 
szármázik és ama naptól datálódik, amikor 
Polignac bevezette Önt Capetné asszonynál. 
Ön sohasem szakította meg viszonyát az 
emigránsokkal. Ön barátja volt az osztrák 
Proly-nak, aki Kaunitz herceg fattya és a múlt 
hónalpban lefejeztetett. Ön a jóléti bizottság 
titkait elárulta és fontos iratokat kiszolgálta
tott idegen udvaroknak. A törvény ellenére ön 
Gatusniak, az egykori hadbiztosnak, aki mint 
emigráns és összeesküvő, törvényes üldözés 
alatt állott menedéket adott. Ön oly messze- 
ment a merészségben, hogy követelte kiadatá
sát és elvállalta védelmét a Le Pelletier szek
cióban, ahol elfogták. („Ilyen arisztokrata 
csürhe!" Egy kötögető asszony. „Ez még a régi 
korszakból való kikent urfi!“)

HÉRAULT: Egyetlen pont (kivételével,
hogy én valaha államtitkokat elárultam 
volna, mert ezt határozottan tagadom és bizo
nyítékokat követelek, minden egyéb rendben 
van. Nyíltan beismerem.

AZ ELNÖK: Mi a mentsége?
HÉRAULT: Nincs mentségem. Barátaim 

voltak. Semmiféle állami határozat nem aka
dályozhatott meg abban, hogy szeressem Őket
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és támogatásukra legyek, ha szükségük Van 
rám.

AZ ELNÖK: Ön a konvent elnöke volt. 
Önnek az volt a liszté, hogy példát adjon a 
nemzetnek a törvények iránti engedelmességre.

HÉRAULT: Példát adok neki arra, hogy 
haljon meg kötelességeiért.

AZ ELNÖK: Nincs más mondanivalója?
HÉRAULT: Nincs.
FOUQUIN-T1NVILLE: A legközelebbit, 

Hermán! (Mindenfelé a tömegben Desmoulins 
nevét ismétlik: „Itt imn Desmoulins . . . Des- 
moulins . . . Camille . . . Camille/')

(Majd hirtelen csönd.)
AZ ELNÖK: Neve, keresztneve, állása?
CAMILLE (zavartan): Lucie — Camille 

— Simplice Desmoulins, a konvent tagja.
AZ ELNÖK: Kora?
CAMILLE: Jézusnak, a sanIsdulóttenak 

kora, mikor feláldoztatott: harminchároméves 
vagyok. (Résztvevő és elégületlen morajlás. 
Egy kötözgető asszony: „Az istenkáromló!i()

AZ ELNÖK: ön azzal van vádolva, hogy 
gyalázta a köztársaságot, ön leszólta az ál
lami cselekedeteket. A glóriát, amelyben 
élünk, összeíhasonlitotta a római császárok 
gyalázatosságaival, ön újra felélesztette az 
arisztokraták reményeit. Gyanút támasztott 
rendszabályaink szükségessége ellen. Akadá
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lyozta a nemzeti önvédelem müvét. Tettetett 
humanitással, amelynek egész múltja ellent 
mond, ön meg akarta nyitni a börtönöket a 
gyanúsok előtt, hogy a köztársaságot az ellen
forradalom hosszuállásának áradatjába fojtsa 
bele. Mi a felelete?

CAMILLE (nagyon meg van zavarodva, 
megpróbál felelni, dadog, kezét homlokához 
emeli, tele aggodalommal, barátai nyugtalanul 
néznek rá): Kérem a bíróság elnézését, nem 
tudom, mi van velem, nem tudok be
szélni. (Két leány: „Mi van vele, mi baja 
van?“)

AZ ELNÖK: Elismeri azokat a tényeket, 
melyekkel vádolják?

CAMILLE: Nem, nem.
AZ ELNÖK: Hát védje magát.
CAMILLE: Nem tudom, bocsássanak 

meg* olyan gyöngeség fogott e.. (Egy férfi: 
„A szeme kifordul.“ Egy kötögető asszony: 
,A kisasszony görcsöket k a p o t t E g y  leány: 

„Szegény kicsike, egészen halványt Barátai 
szorgoskodnak körülötte. Leült, nehezen lé
lekzik és zsebkendőjével törölgeti homlokát. 
Az elnök vállát vonja.)

FOUQUÍER-TINVILLE: Beismered, igen 
vagy nem?

PH1LIPPEAUX: Olvassa fel az inkrimi
nált helyeket!

DANTON: Igen, olvasd fel! Merd a nép
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nek felolvasni, majd ak'kor megtudja a nép, 
melyik oldalon vannak a barátai?

AZ ELNÖK: Eléggé pontosan jellemez
tem okét Nem volna helyénvaló ilyen ve
szedelmes szavakat újra hangoztatni.

DANTON: Kinek veszedelmes ez? A ban
ditáknak? (A tömegben helyeslő kiváncsi 
mozgalom.)

FOITQU1ER TINVILLE Ezt a komédiát 
előre kieszelték. Gyerünk tovább.

CAMILLE (félelemmel): Nagyon szé
gyenkezem, mindenkitől bocsánatot kérek. 
Már több éjszaka nem aludtam. Megtörtek 
azok a rágalmak, amelyeknek áldozata va
gyok. Nem vagyok ura magiamnak. Nem 
tudok jól beszélni. Adjanak egy kis haladé
kot, szédülök. (Egy leány: „Nyissátok föl a 
nyakrai>alóját.*‘ A kötögető asszony: „Ez is 
férfi, olyan lágy, mint a viasz!(t)

FOUQUIER-TINVILLE: Nincs veszte
getni való időnk.

DANTON: Hány órára kell a fejünket 
szállítanod? Nem várhatsz, hóhér?

PHILIPPEAUX: Majd várni fogsz Des- 
moulinsre. Még nincs jogotok az emberéke* 
kihallgatás nélkül lefejezni. (Tömeg: „Igen, 
igen.")

FABRE: Tudod, milyen érzékeny a be
nyomásokra. Ki akarod használni a gyenge
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ségét, hogy megfojtsd. De azt nem teszed meg, 
amíg mi élünk.

HÉRAULT (gúnyosan): Mint Commodus 
császár, aki lovassági karddal felfegyverezve, 
ellenfelének posztóval bevont tőrt adott a ke
zébe és igy kényszeritette párbajra.

AZ ELNÖK: Nyugalom.
A NÉGY VÁDLOTT: Maradj nyugton 

magad, te hóhér! Nép, védd meg a jogainkat, 
az önvédelem szent jogát! (Mozgás a népben: 
,:Brávó!“)

DANTON (erősen megragadja Destnou- 
lins kezét): Előre fiam, légy bátor.

CAMILLE (még nagyon bágyadt, de is
mét ura önmagának, megszorítja Danton ke
zét, rámosolyog és feláll): Köszönöm, bará
taim. Érthetetlen gyöngeségem már mulóban 
van. A ti vonzalmatok ismét élettel tölt el. 
(Mindenki előretolakszik, hogy lássa őt.) Lát
játok, szörnyetegek, ebből nektek sohasem 
lesz részetek. Ilyen baráti szerétéiből, mint 
amely engem ölel. Megvádoltok, mert nyíltan 
és szabadon megmondtam véleményemet. Én 
pedig örök dicsőségemnek tartom ezt. Hiven 
a köztársasághoz, amelyet én alapítottam, 
szabad fogok maradni bármily áron is. Azt 
mondjátok, hogy én gyaláztam a szabadságot? 
Én azt mondottam: a szabadság boldogság, a 
szabadság áz ész, a szabadság az egyenlőség,
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a szabadság az igazságosság. Ez az én gyaláz- 
kodásom. Nép, éhből Ítélj, hogy milyen dicsérő 
beszédekre tartanak ők igényt. (Brávó.)

AZ ELNÖK: Ön ne forduljon a néphez.
CAMILLE: Hát kihez forduljak? Talán 

az arisztokratákhoz? (Az írnok: „Istenemre, eb
ben igaza van!“) Én szelíd kormányzatot köve
teltem, azt kívántam, hogy ez a nép végre érezze 
a szabadság gyümölcseit, amelyeket mintha 
csak azért hódított volna meg, hogy egy marok
nyi gazember ármánykodásait kielégítse. Én 
azt akartam, hogy az emberek szűnjenek meg 
viszálykodásukkal. Hogy a szeretet egyetlen 
nagy testvériségben egyesült családot alkos
son belőlük. Úgy látom, az ilyen kívánság ma 
bűn. De én ezt az őrjöngő politikát gazságnak 
nevezem, amely lealacsonyítja a nemzetet, 
meggyalázza a népet, mert a világegyetem 
szemeláttára kényszeríti, hogy kezét ártatla
nok vérébe mártsa. (Mozgás, a tömeg Desmou- 
líns szavait szenvedélyes figyelemmel követi.)

AZ ELNÖK: Ön nem vádló, hanem vád
lott.

CAMILLE: Hát jó, akkor be vádolom ma
gamat, ha úgy tetszik. Vádolom magam azzal, 
hogy nem mindig gondolkodtam úgy, mint 
ma. Nagyon is sokáig hittem a gyűlöletben. A 
küzdelem szenvedélye elvakitott, magam is 
sok rosszat cselekedtem. Szítottam a boszu
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tüzét. írásaim nem egyszer élesítették a guil- 
lotin vasát. Az én szavam volt az, amely ártat
lan embereket idejuttatott. Ez az én bűnöm, 
az én igazi bűnöm. Ebben veletek osztozom 
és ezért lakolok ma.

AZ ELNÖK: Kiről beszél ön?
FOUQUIER-TINVILLE: Kinek a halá

lát sajnálod?
PHILIPPEAUX: Hallgass, Desmoulins!
FABRE: Vigyázz, csapda!
DANTON: Szerencsétlen fickó, nyeld le a 

tulajdon nyelvedet.
CAMILLE: A girondistákról beszélek. (A 

nép nyugtalanná lesz. Danid: „Már vall, már 
ualtr)

AZ ELNÖK: A vádlott beismeri, hogy 
résztvett a girondisták összeesküvéseiben.

CAMILLE (vállát vonja): Hiszen az én 
leleplezéseimre ítélték el őket.

FOUQUIER-TINVILLE: De ezt ma saj
nálod?

CAMILLE (anélkül, hogy felelne): Oh, 
barátaim! Szeretnék ugv szólani hozzátok, 
mint Brutus Ciceróhoz: Nagyon is félünk a 
haláltól, â  számkivetéstől és a szegénységtől, 
nimium timemus mortem et exilium et 
paupertatem. Hát megéri ez az élet azt, 
hogy a becsület rovására meghosszabbítsuk? 
Egy sincs közülünk, aki el ne érkezett volna 
pályafutása csúcspontjára. Ránk már csak
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a leszállás vár ezer mélységen keresztül, a 
legjelentéktelenebb ember sem kerülheti el a 
mélységeket. Ez a leszállás nem kínál vi
rágzó tájakkal, nyugvópontokkal, amelyeknél 
ne jutott volna ezerszerte drágább ama Sala
mon királynak, aki hétszáz asszonya közepeit, 
a boldogság egész rongyos mivoltát lábbal ta
posta és azt mondta: Úgy találtam, hogy a 
holtak boldogabbak az élőknél és a legboldo
gabb az, aki soha meg nem született. (Leül.)

DANTON: Te ostoba, mindnyájunknak 
kitöröd a nyakát. (Átöleli. Egy fiatal leány: 
„Az nem baj, azért mégis nagyon drága." 
Dantont értesítik, hogy most ő kerül sorra. 
Feláll és közeledik az emelvényhez. Viha
ros mozgalom a tömegben. Hangzavar: „Itl 
van . . . nézzétek csak . . .“)

AZ ELNÖK (Dantonhoz): Vádlott, a ne
vét, keresztnevét, korát, állását és lakását.

DANTON (csengő hangon): Lakásom? 
Nemsokára a semmiségben. Nevem — a Pan- 
tbéonban. (Mindenki megremeg, egy férfi lel
kesen: „Ha! gondolod?“ Nagy mozgás a tö
megben, össze-vissza beszélnek, helyeslés. Az 
elnök szavai után halotti csönd.)

AZ ELNÖK: ön ismeri a törvényt. Fe
leljen úgy, ahogy illő.

DANTON: Nevem Georges-Jacques Dan
ton. Harmincnégy éves vagyok. Születtem 
Arcis-Sur-Aubeban. Ügyvéd vagyok, a kon-
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vént tagja. Lakásom Paris, Rue des Corde- 
liers.

AZ ELNÖK: Danton, a nemzetgyűlés önt 
azzal vádolja, hogy Mirabeauval és Dumoii- 
riez-vel konspirált, hogy ismerte ezeknek sza
badságellenes terveit és titokban előmozdította 
őket.

DANTON (mennydörgő kacagásba tör 
ki. A nép dühöng a nevetéstől, frenetikus de
rültség vesz erőt az egész tömegen. A meg
riadt bírák, a nép és maguk a vádlottak is 
előrehajolnak, hogy lássák Dantont, mind
nyájukra ráragad az ő kacagása. Az egész te
rem csak úgy reng a homéroszi kacajtól. Dan
ton öklével a korlátra csap, nevetve): Sza
badság konspirál a szabadság ellen? Danton 
konspirál Danton ellen? Óh, ti gazemberek! 
Nézzetek az arcomba. Ttt, ez a szabadság. 
(Két kezébe fogja fejét.) Erre az arcra ütötte 
rá a szabadság vad bélyegét. E szemek lán
goló tüzében lobog fel a szabadság vulkáni 
erővel. Ebben a hangban lakozik, amelynek 
orditásától a zsarnokok palotái alapjukban 
megrendülnek. Vegyétek fejemet és szögez
zétek a köztársaság pajzsára. Akkor a Me
dúza fejéhez hasonlóan a szabadság ellensé
geit ijedtükben meg fogja ölni. (A nép tapsol.)

AZ ELNÖK: Ne zengjen itt magának dics
himnuszokat. Védje magát!

DANTON: Olyan ember, mint én, nem
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védi magát. Cselekedeteim beszélnek ma
gukért. Nincs mit védenem, nincs mit magya
ráznom. Az én életemben nincs semmi titkolt, 
én nem burkolódzom titkokba, hogy egy öreg 
asszonnyal fajtalankodjam, mint Robespierre. 
(Kacagás, egy asszony dühösen: „Pfuj, a pisz
kos száju“.) Az én ajtóm tárva-nyitva áll, az 
én ágyaimon mines függöny; egész Francia- 
ország tudja, mikor iszom és mikor szeretek. 
A népből származtam, bűneim és erényeim a 
népé. Én nem takarok el semmit sem előle. 
Meztelen és csupaszon mutatkozom meg a vi
lágnak. (Dávid: „Sardanapal, talán még kér- 
kedel is szemérmetlenségeddel?“)

AZ ELNÖK: Danton, ez az arcátlan be
széd dlurván sérti a bíróságot. Az ön piszkos 
kifejezései bizonyítják lelke alacsonylságát. Az 
önmérséklet az ártatlanság jele, a vakmerő
ség a bűn jele.

DANTON: Ha a vakmerőség bűn, akkor 
én szeretettel ölelem a bűnt, Elnök! Megcsó
kolom a száját, neked pedig átengedem az 
erényt. Engem nem izgatnak Pharaó sovány 
tehenei. Szeretem, a vakmerőséget és még kér
kedem is vele. A vakmerőséget izmos ölelések
kel, nehéz keblekkel, amelyekből hősök táp
lálkoznak. A forradalom a vakmerőség gyer
meke. ő  rontotta le a Bastille!, ő vetette az 
én hangom által Paris .népét a királyság ellen. 
Ö ragadta meg az én karommal a megkurtitott
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Lajos levágott fejét kövér fülénél fogva és 
vágta a zsarnokok és istenük képébe. (Bravó!)

AZ ELNÖK: Ezek a heves kifakadások 
nem visznek semmire. Figyelmeztetem önt a 
szabatosain megformiulázott vádakra, amelye
ket ön ellen intéztek és felszólítom, hogy a 
legnagyobb pontossággal és minden elkalan
dozás nélkül feleljen rájuk.

DANTON: Hát lehet egy magamfajta for
radalmártól józan, hideg választ várni? Az én 
lelkem olyan, mint a megolvadt érc, amely a 
kohóban forrong. Lel keimbe be van öntve a 
szabadság szobra. És engem be akartok zárni 
a kalitkába, mint egy mókust? Engem ki akar
tok kérdezni a katekizmusból? De én széjjel
tépem a hálót, amelybe bele akartok rántani. 
Mellem szétfeszíti a szűk inget. Azt mondjá
tok, hogy vádolnak? Hol vannak vádlóim? 
Ide velük és én szégyennel és gyalázattal fo
gom őket elárasztani, ahogy megérdemlik. 
(A nép legnagyobb része helyesel, Dávid és 
barátai tiltakoznak.)

AZ ELNÖK: Még egyszer, Danton, ön vét 
a nemzet képviselői ellen, a törvényszék ellen 
és a nép felsége ellen, amelynek joga van öntől 
tetteiért számadást követelni. Marat vádlott 
volt, mint ön, és ő nem llázadt föl vádlói ellen. 
A tényekkel nem szegezett szembe atlétikai és 
retorikai őrjöngéseket. Igyekezett igazolni ma
gát és ez sikerült neki. Nem ajánlhatok önnek
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jobb példát, mint ezt a nagy polgárt. (Egy át
ható asszonyi hang: „A mártir!“)

DANTON: Hát lealázkodom annyira, hogy 
igazoljam magamat és alkalmazkodom ahhoz 
a tervhez, amelyet Saint-Just gondolt k i .. . Ha 
átolvasom a gyalázatosságok e listáját, meg
remeg a belsőm. Hogy engem megvásárolt Mi- 
rabeau, Orleans, Dumouriez. Engem? Hiszen 
mindig ellenük küzdöttem! Én hiúsítottam 
meg Mirabeau terveit, ha veszedelmeseknek 
tartottam őket a szabadságra. Én védtem meg 
Marat-t vele szemben. Én Dumouriez-vei csak 
azért találkoztam, hogy számon kérjem tőle az 
eltókozolt milliókat. Sejtettem terveit és híze
legtem e fickó hiúságának csak azért, hogy e 
terveket meghiúsíthassam. Talán a legvégsőig 
kellett volna űznöm akkor, amikor a köztár
saság üdvét a kezében tartotta? Igen, elküldöt- 
tem hozzá Fabret, igen, megígértem, hogy ge
neralissimus lesz belőle, de ugyanakkor meg
bíztam Billaud-t, hogy éberebben vigyázzon 
rá. Talán azt vetitek szememre, hogy egy áru
lónak hazudtam? Egészen más bűnöket is el
követtem én a hazáért. Az államot nem lehet 
sekrestyés erényékkel megvédeni. Minden bűnt 
magamra vállaltam volna ingadozás nélkül, ha 
ez szükséges lett volna, hogy megmentselek 
benneteket, mindnyájatokat, a bírákat, a né
pet. Ti alávaló csalók, akik engem mertek vá
dolni! Hogy én konspiráltam a királysággal?



112

Igazában úgy emlékszem, hogy a monarchista 
hatalom helyreállítását én vittem keresztül 
augusztus 10-én, a föderalisták diadalát május 
31-én, a poroszok győzelmét Valmy-nál. 
(„Ebben igaza van, meghiszem azt!(t) Vád
lóim, hát hozzák ide őket elém, szeretnék azok
ról a gazfickókról beszélni, akik a köztársasá
got vesztébe döntik. Fontos tényeket kell le
lepleznem. Megkövetelem, hogy meghallgassa
nak!. („Hát persze!“ Dávid: „Nem kell annyit 
komédiázni, le a fejével\)

AZ ELNÖK: Ezek az illetlen kifakadiálsok 
csak ártanak az ön ügyének. Az ön vádlói 
közbesz ülésben állanak. Előbb igazolja ön 
magát. Aliiig a vádlott nem tisztázta magát a 
gyanútól, addig vádjainak nincs értéke. Nem
csak az ön köztársasági érzülete kérdéses. Az 
egész jellemét vádolják. Botrányos erkölcseit, 
kicsapongásait, tékozló hajiamét, rablásait, 
sikkasztásait.

DANTON: Ne add ki egyszerre minidén 
kártyádat. Dugd be egy kicsit ékesszólásod 
hordáját. (Nevetés.) Csapold le csöppenként 
hogy semmi se vesszen kárba belőle. Mivel vá
doltok? Hogy szeretem az életet, hogy élvezem? 
Hát ez igaz! Szeretem az életet. Semmiféle 
arrasi vagy genfi pedánsnak nem fog sikerülni, 
hogy megrontsa azt az örömet, amelly a pezs
gőben forr és a szőlővenyige rügyeiben ,si az 
ember természetes ösztöneiben. Talán pirul
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jak az erőm miatt? A természet nekem atléta 
alakot és hatalmas szükségleteket szabott ki. 
Nem vagyok olyan szerencsétlen, hogy egy 
kiváltságos idegsorvadásos fajtához tartozzam. 
Bizony én egy megőrlő életpálya viharai kö
zött is teljesen megőriztem velem született élet
erőmet. De hát miért panaszkodtok? Ez az élet
erő mentett meg benneteket. Mit bánjátok, 
hogy éjszakáimat a Palais-Royalban töltöm el? 
Azért én a szabadságtól nem vontam el a neki 
járó gyöngédséget. Az én ágyékaim ereje ele
gendő minden ölelésre. Ti elitélitek a gyö
nyört? Hát mi az, talán Franciaország szüzes
ségi fogadalmat tett? És mindannyian egy 
zsémbes iskolamester vesszeje alá kerültünk? 
Vagy azért, mert egy öreg rókának kurta a 
farka, elveszítsük mi is a miénket? (Hatalmas, 
hosszantartó kacagás.)

AZ ELNÖK: Azzal vádolják önt, hogy 
az önre bizott állami pénzek egy részét a 
maga használatára elsikkasztotta. Ön mulat
ságainak költségét a titkos alapokból fedezte. 
Ön kiszipolyozta Belgiumot és Brüsszelből 
három kocsi zsákmányt hozott magával.

DANTON: Ezekre a balga hazugságokra 
már feleltem. Mikor a köztársaság meghatal
mazottja voltam, ötven milliót utaltak a ke
zemhez. Ezt elismerem. Fölajánlottam, hogy 
erről pontosan elszámolok. Cambon titkos 
kiadásokra 400.000 livret adott ide. Ebből

SDanton.
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200.000-et előzetes könyvelés nélkül kifizet
tem. Faihrenak és Billaudnak carte blanche-1 
adtam. Ezek az alapok voltak az emeltyűk, 
amelyek segitségével a megyéket lábraállitot- 
tam. Ami a volt hercegnő fehérneműjéről 
szóló nevetséges mesét illeti, amelyet én állí
tólag magammal hoztam Belgiumiból, minek 
utána a névjelet eltávolitottam belőle, hát 
nézzenek rám, úgy festek én, mint egy zseb
kendőtolvaj? A podgyászomat kinyitották 
Bethune-ben. Jegyzőkönyvet vettek fel. Semmi 
sem volt benne, csak az én dolgaim és egy 
női fehórnemüdarab. Talán ez sérti annyira 
Robespierre szemérmetességét? (Kacagás.) Ez 
az, amit szememre lobbantanak?

AZ ELNÖK: Az a buja és költséges élet, 
amelyet ön két év óta él, bizonyitéka annak, 
hogy sikkasztott. Az Ön mérsékelt vagyona 
ezt nem engedte volna meg, ha vagyonát az ál
lamkincstár megrablásával nem hizlalta 
volna.

DANTON: Abból a pénzből, amelyért 
eladtam az ügyvédségemet, az arcisi kerület
ben birtokot vásároltam. Az anyámnak, a 
mostohaiapámnak és annak a derék polgár- 
asszonynak, aki szoptatott, kis járadékot biz- 
tositottam. Ezek az összegek nem haladják 
meg a forradalom előtti hivatalom értékét. 
Ami párisi vagy arcisi életmódomat illeti, hát
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iiz meglehet, hogy nem kötöttem magam a 
zsugori takarékossághoz. Én bizony nem 
kény szentem vendégeimet Madame Duplay 
káposztalevesére, ha olykor-olykor megláto
gatnak. Magammal épp úgy nem tudok fös- 
vénykedni, mint másokkal. Hát nem szégyen- 
litek Dantont azért zaklatni, amit eszik és 
iszik? Gyalázatos álszenteskedés készül a 
nemzetet megfertőztetni. Ez elpirul a termé
szet előtt. Az energia megfélemlíti és a szabad 
mozgás elől elrejti ábrázatát. Negati v eré
nyek pótolják másfajta erényeit. Ha valaki
nek rossz gyomra és eltompult érzékei van
nak, ha beéri egy kis sajttal és keskeny ágy
ban alszik, akkor ti már a Megvesztegethetet- 
lennek nevezitek ‘és ez a szó felmenti őt az 
alól a kötelezettség alól, hogy bátorságról és 
szellemről tegyen tanúságot. Én undorodom 
ezektől a sápkóros erényektől. Az erény nagy
ságot jelent -magunknak és a hazának. Ha 
már az a szerencsétek van, hogy egy nagy 
ember él köztetek, hát ne hányjátok fel neki 
a kenyerét. Szükségletek, szenvedélyek, áldo
zatok egészen más méretek szerint vannak 
meg bennem, mint másokban. Achilles egy 
ökör hátulját ette meg egy ebédre. Ha Danton
nak bőséges táplálékra van szüksége, hogy a 
kályháját fütse, hát dobjatok tüzelőt abba a 
kályhába számolgatás nélkül, mert ott ég az

8*
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a tűz, amely távol tartja tőletek a ragadozókat, 
amelyek a köztársaság körül leskelődnek. 
(Helyeslő mozgás.)

AZ ELNÖK: Tehát ön beismeri azokat a 
pazarlásokat, amelyekkel vádolják?

DANTON: Hazudsz, tagadom őket. 
(Dcwid: „Ez a száj hős hogyan ordít. Bár a 
torka kiszakadna.“) Kényelmesen éltem, tisz
tességesen, takarékosan, de nem kutyálkodtam 
azokkal a pénzekkel, amelyek rám voltak 
bizva. Megadtam Dantonnak, ami Dantont 
megillette. Hazátok ide a tanukat, akiket én 
kértem és minden kétséget el fogunk oszlatni. 
Ezek nem olyan vádak, amelyek bizonytalan
ságban maradhatnak. Csakis a szabatos ki
fejtés pontról pontra vethet véget ennek a 
pörnek. Hol vannak ezek a tanuk? Miért vo
nakodnak idehivatni őket? (Hangok: „A tanú- 
kat?“ Dávid egyik szomszédjának: „Nem 
hallgatsz, vigyázz, még véded az árulókat, 
vigyázz a fejedre!“)

AZ ELNÖK: Túl erőltette a hangját, Dan
ton, pihenje kissé ki magát.

DANTON: Nem tesz semmit. Folytat
hatom.

AZ ELNÖK: Majd azután több nyuga
lommal láthat hozzá önigazolásához.

DANTON (dühöngve): Nyugodt vagyok! 
A tanúimat! Három napja követelem őket.
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Egyetlenegyet sem idéztek meg. Felszólítom 
a közvádlót, jelentse ki a nép előtt, mért ta
gadják meg tőlem az igazságot. (Fölkiáltások: 

.4 tanukat!“)
FOUQUIER-TINVILLE: Én nem ellenez

tem megidézésüket. Most sem ellenzem, egy
általában nem.

DANTON: Hát hozasd ide őket. A te 
parancsod nélkül nem történik semmi.

FOUQUIER-TINVILLE: Én tehát enge
dőimet adok, hogy felszólítsák a tanukat. 
(Helyeslés.) De nem azokat, akiket a vádlot
tak a konventhen megneveztek; mert a vád
dal az egész nemzetgyűlés azonosítja magát 
és nevetséges volna föltenni, hogy vádlóitok 
maguk fognak versengve dolgozni a ti igazo
lástokon, faképpen a népképviselők, a legfőbb 
hatalom birlalói, akik csak a népnek tartoz
nak számadással.

HÉRAULT: Nagyszerű jezsuita fogás! 
(Nevet Fabre-ral együtt.)

DANTON: Eszerint tehát a kollégáim 
meggyilkolhatnak és én a gyilkosaimat nem 
is vonhatom kérdőre?

FOUQUIER-TINVILLE: Hogy mered a 
n em z etgyiil ést meggy al á z n i ?

PHILIPPEAUX: Hát csak a forma ked- 
viért vagyunk itt? Néma szerepre kényszeríte
nek bennünket?

CAMILLE: Te hallod, nép, hogy félnek
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az igazságtól. Reszketnek a tanúvallomások 
erejétől. (Mozgás.)

AZ ELNÖK: Ne szóljon a néphez.
PHILIPPEAUX: A nép egyetlen biránk. 

Ti semmik vagytok a nép nélkül (Helyeslés.)
CAMILLE: Föllebbezek a kon vendhez! 

(Föl kiált ás ok: „A konvent!“)
DANTON: Meg akartok bennünket kö

tözni. De ez nem fog nektek sikerülni. Az 
én hangom meg fogja rázni Párist lelke leg- 
hensejéig. Világosságot! Világosságot! (A nép: 
„Világosságot!<( A nép mozgása egyre nagyobb 
hullámot vetett, mióta Danton először köve
telte tanúi kihallgatását. Most hatalmas vihar 
tör ki, bravózás, kiabálás, amelyben minden 
érthető szó elvész.)

AZ ELNÖK: Csönd legyen!
A NÉP: A tanukat! (Crescendo.) A tanu

kat! A tanukat! (Dávidot és barátait, akik til
takoznak, jól elverik.)

A BÍRÁK (a legnagyobb zavarban.)
FOUQUIER-TINVILLE: Ideje lesz ennék 

a botrányos jelenetnek véget vetni. Majd át
írok a köiiventnek és közlöm vele kérelme
tekét. A konventnek engedelmeskedni fogunk. 
(A nép tapsol. Fouquier-Tinville és Hermán 
tanátcskoznak, írnak, halkan elolvassák, amit 
írtak.)

CAMILLE (magán kívül): Győztünk!
DANTON: Meg fogjuk semmisíteni ezt a
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gaz népet. A földön fognak fetrengenií, az 
orrukkal a tulajdon ganajukban. (Nevetés. 
A nép mulat és vitatkozik.) Ha a francia nép 
olyan, amilyennek lennie kell, akkor még 
majd én fogok ennek a csürhének kegyelmet 
kérni.

PHILIPPEAUX: Kegyelmet azoknak, akik 
vesztünket akarják?

CAMILLE (vidáman): E] mit, kinevez
zük Saint-Just-öt nép,tanítónak Blérancourtba 
és Robespierre-t egyházfinak Saint-Ómenbe. 
(Nevetés.)

HÉRAULT (vállat vonva): Javíthatatlan 
fickók vagytok. Ti még a kordélyon is re
ménykedni fogtok.

DANTON: Hülye állatok! Dantont és 
Desmoulinst vádolták azzal, hogy a köztársa
ság ellen küzdenek. Talán Barére az igiaizi 
hazafi mostanában, mi? (Azok a csoportok, 
amelyekhez Danton szavával fordult és az es
küdtek nevetnek.) Franciaország nem haj
landó lenyelni ezeket a vaskos hazugságokat. 
(Az egyik esküdthöz:) összeesküvőknek tarta
nak bennünket? No nézzetek ide: nevet, nem 
hiszi. írd föl, hogy nevetett.

FOUQUIER-TINVILLE (félbe szákit ja
munkáját): Hagyjuk abba ezt a privát társal
gást. A törvény nem engedi.

DANTON: Ne tanítsd apádat gyereket 
csinálni. (Nevetés, vig mulatozás, mialatt Dán
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tón barátaival beszél.) Én alkottam ezt a tör
vényszéket; tudom én itt a törvényt.

CAMILLE: Megint gyönyörűséget találok 
a világosságban. Egy pillanat előtt még mint
ha kilobbant, mintha meghalt volna, mint a 
sírban.

DANTON: Nem a világosság támad uj 
életre, hanem te magad. Az imént nem a leg- 
rózsásabb állapotban voltál.

CAMILLE: Ez a gyöngeség úgy megalá
zott. A testem erőtelen.

DANTONÉ Menj, te komédiás! Az asszo- 
nvok kegyét akartad meghóditan/i? Sikerült. 
Nézd odafönn azt a kis lányt, hogyan kacér
kodik veled.

'HÉRALTLT (halkan): Szegény barátaim, 
sajnállak benneteket.

DANTON: Miért, szép fiacskám?
HÉRAULT: Ti itt isztok a medve bőrére, 

holott a magatokét már lenyúzták.
DANTON: Az én bőrömet? Hát hiszen 

tudom, vannak műértők, akik pályáznak erre 
a bőrre. Saint-Just-öt a nyavalya kitöri érte. 
Hát jó, jöjjön ide, vigye el. Ha sikerül neki, 
azt sem bánom, ha az ágya elé szőnyeget 
csináltat belőle.

HÉRAULT: Mire ez a sok parádé? (Vál
lát vonja és elhallqat. Ez idő alatt Fouquier- 
Tinville levelet irt. a melyet egy őrszolgá
latban lévő katona átvesz és elvisz.)
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AZ ELNÖKÉ Amíg a konvent válasza 
megérkezik, folytatni fogjuk a kihallgatást. 
(A zsandárok felszólítják a vádlottakat, hogy 
foglalták el helyüket. A nép: „Psztt Pszt!“ 
Az elnök Philip peaux-hoz): Neve, keresztneve, 
személyi adatai?

PHILIPPEAUX: Pierre-Nicolas Pbilip- 
peaux, a le-mansi felebbviteli bíróság egykori 
bírája, a konvent tagja.

AZ ELNÖK: Kora?
PHILIPPEAUX: Harmincöt éves.
AZ ELNÖK: A Vendée-ba való kikülde

tése alkalmából ön megkísérelte a nemzeti 
védelem megbénítását ;■ gyalázatos pamfleijei
vel meg akarta rontani a jóléti bizottság bi
telét; résztvett Danton és Fabre összeesküvé
sében a királyság helyreállítására.

PHILIPPEAUX: Kiszolgáltattam néhány 
tábornokot rablógazdálkodásáért a közmegbot
ránkozásnak. Ez kötelességem volt: tehát tel- 
j esi tetteim.

AZ ELNÖK: önnek az volt a köteles
sége, hogy a Franciaország létéért vívott ir
galmatlan küzdelemben a nemzeti védelem 
minden módját erősítse. Ön a nemzeti védel
met meghiúsította.

PHILIPPEAUX: Ronsin és Rossignol az 
emberiség szégyenfoltjai. (Dávid: „Persze, ö is 
vendée-i!“)
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FOUQUIER-TINVILLE:# Te a hazának, 
nem az emberiségnek képviselője voltál.

PHILIPPEAUX: Az én hazám az embe
riség. (Bravó kiáltások és ellenmondások.)

AZ ELNÖK: Ezek a royalisták, akiket 
Rossignol eltaposott s akik iránt ön oly nagy 
részvétet érez, ezek tiszteletben tartották az 
emberiséget ? #

PHILIPPEAUX: A bűnt nem menti 
semmi.

FOUQUIER-TINVILLE: Csak a győzelem. 
(Dávid: „Bravó, Fouquier!“ „Úgy van!te
,,Bravo!“)

PHILIPPEAUX: Vádló, én megvádollak.
CAMILLE: Ezeket a gyalázatos szava

kat tudtára adom! a népnek.
FOUQUIER-TINVILLE (vállát vonja): 

ítéljen a nép! fA nép véleménye megoszlik, 
tapsolnak Fouquier-nak és zajongva mu
latnak.)

DANTON (halkan Desmoulinshez): Hall
gass, te boldogtalan! Te vetsz gáncsot nekem 
a beszédeddel!

CAMILLE (elcsodálkozva): Hogyan?
DANTON: Nem ugyanezt mondtam én is 

százszor?
AZ ELNÖK (Westermannhoz): Vádlott, 

álljon föl! (Érdeklődő zugás: „Westermann . . . 
Westermann . . .“)
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WESTERMANN: Én vagyok soron? 
Menny kőbe is, hát előre!

AZ ELNÖK: Neve.
WESTERMANN: Úgyis tudod.
AZ ELNÖK: A nevet!
WESTERMANN (vállát vonja): Szatócs 

népség. Kérdezd meg a népet!
AZ ELNÖK: ön Frangois-Joseph Wes- 

tenmann, elzászi származásai, dandár parancs
nok. Negyvenkét éves. Az a gyanú, hogy ön 
az összeesküvés fegyvere. Danton azért hi
vatta vissza Párisba, hogy az ellenforradalom 
csapatainak élére álljon, ön alávaló kegyet
lenségeket követett el hadseregében, ön volt 
a dhatiilloni vereség oka. Egyetértésben Phi- 
lippeaux-val, ön arra tört, hogy jó hazafiakat 
elejtsen, holott iaiz lett volna a kötelessége, 
hogy védje őket. Előélete szánalmas. Három
szor állt vád alatt lopás miatt.

WESTERMANN: Hazudsz, disznó! (Ne
vetés.)

AZ ELNÖK: A bíróság megsértése miatt 
visszavitelem a börtönbe és kihallgatás nél
kül fogom az Ítéletet kimondani.

WESTERMANN: Tizenöt esztendős ko
romban katona voltam. Augusztus' 10-én, mi
kor a Tuilleriákat bevettük, én vezéreltem a 
népet. Harcoltam Jemmapes-nál. Dumoiiriez 
Hollandiáiban cserben hagyott, mikor ellen
ségtől voltam körülvéve. És én légiómat visz-
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sza vittem Anvers-be. Azután lementem a 
Vendóe-ba. Végeztem Charette és Cathelmau 
rablóbandáival. Savenav, Ancenis, le Mans az 
ő hulláikkal vannak trágyázva. Ezek a disznók 
csak kegyetlenséggel vádolnak? Még nem 
is mondanak eleget: oly veszettül bántam el 
velük, mint egy megvadult ember a merő gyá
vákkal. Kellenek bizonyitékok? Hát itt van
nak: Ponltorsonban elrendeltem, hogy lovas
ságom lőjjön megfutamodó katonáimra. Cha- 
tillonban egy gyáva pimasz tisztnek a képét 
tulajdon kardommal vagdostam össze. Képes 
lettem volna elégettetni a hadseregemet, hogy 
győzzek . . . Azt mondod, fosztogattam? Mi 
közöd hozzá? Hülyék vagytok. A katonai 
mesterségemet űztem; nem vagyok pultlovag. 
A kötelességem az, hogy a hazáimat minden 
módon megvédjem. Ezt a kötelességet har
minc évig teljesitettem. Nem takarékoskodtam 
sem a véremmel, sem a verejtékemimel. Hét
szer sebesültem meg, minidig élűiről. Csak 
egyszer ért a támadás hátulról, orvul: a ti vád
irattok. (Nevetés és bravó kiáltások.)

AZ ELNÖK: Ön tanuk jelenlétében is 
többizben hangosan gyalázta a konventet. 
Azzal fenyegetődzött, hogy a palotát ha
lomra löveti a képviselők feje fölött.

WESTERMANN: Ez igaz. Utálom ezt a 
gyanakvó, fecsegő csőcselléket, amely kicsi
nyes féltékenykedésével megmérgez minden
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tettet. Mondtam igenis, hogy a konventnek 
nem ártana egy vesszősöprü, sőt magam kí
nálkoztam, hogy alaposan kitakarítom a 
szemetet. (Nevetés, tiltakozás.)

FOUQUIER-TIN'VILLE: (Beismered az 
összeesküvést?

WESTERMANN: Mit beszélsz itt össze
esküvésről? Én magam gondolkodtam. Egye
dül cselekedtem. Én ezek közül itt egynek 
sem vagyok barátja. Egyszer-másszor beszél
tem Dantonmial; becsülöm a tetterejét. De 
azért ő is ügyvéd és az ügyvédekhez nincs 
bizalmam. Franciaországot nem mentheti 
meg a sok fecsegés, hanem csak a kard. (Ke
vés helyeslés, sok tiltakozás. Némelyek tap
solni kezdenek, de aztán abbahagyják s « 
megbotránkozókhoz csatlakoznak.)

ELNÖK: Elég. Az ügy egészen világos.
WESTERMANN: Vigyetek a bánd alá. A 

guillotine is csak éles kard. Én tcjsak! egyet 
kérek: fektessetek a hátamra. Hadd nézzek 
szembe a késsel. (Taps, izgalom. A hangulat 
Westermann mellett van, de mindenki érzi, 
hogy figyelik s mástól várja az iniciativát, 
amely nem jön.)

VADIER és B1LLAUD (belépnek. Fou- 
quier-Tinville föláll és kezet fog velük. Zaj a 
népben: „Itt a felelet! A felelet. A konvent vá
lasza!“)
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I3ILLAUD (félig hangosan): A gazembe
rek! Markunkban vannak!

VADIER (félig hangosan Fouquier-Tin- 
ville-hez): Ez, ez kell nekik.

FOUQUIER-TINVILLE (ugyanúgy): Ez 
igazán szükséges volt. (Mozgás, majd mély 
csönd. Fouquier-Tinville állva olvas, a kon- 
vent két embere mellette áll). A nemzeti kon- 
tverifc tudomásul vette a jóléti bizottságnak és 
a közbiztossági bizottságnak jelentését és ha
tározza, hogy a forradalmi törvényszék foly
tassa a vizsgálatot! Danton és tettestársai ösz- 
szeesküvése tárgyában {néma, mély mozga
lom) sí hogy az elnök minden a törvény által 
megjelölt eszközt alkalmazzon tekintélye fenn
tartására s a vádLottak minden olyan kisér- 
letének elfojtására, amelynek célja a hallga
tóságiban a nyugalmat megzavarni és az igaz
ságszolgáltatás menetét akadályozni. Hatá
rozza továbbá, hogy az összeesküvés minden 
olyan vádlottjának, aki a nemzeti igazságszol
gáltatással szembeszáll vagy azt kisebbiti, 
nyomban szüntessék meg a tárgyalását. (Me
redt rémület. Majd hirtelen zajos mozgás, 
nagy elevenség, a tömeg suttog és pisszeg, 
majd kitör: „Ördögbe is, ez már sok!“ Zajos 
beszélgetések. A vádlottak előbb le vannak 
sújtva, aztán heves kitörésekkel könnyűének 
magukon.)
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CAMILLE: Gyalázatosság! Megfojtanak 
bennünkjet! („Igen, igaza van!“)

PHILIPPEAUX: Ezek nem bírák. Ezek 
rnjétez árosok!

DANTON (F ougnier-T invillehez): Nem 
olvastad végig. Itt még valaminek következ
nie kell. A feleletnek! A válasznak ami köve
telésünkre! („Igen! Hol a válasz?!“)

AZ ELNÖK: Csönd legyen!
FOUQUIER TINVILLE (fagyos csönd

ben): A kon,vént a következő levelet hozza 
közbudomásra, amelyet a bizottságok a rend
őrfőnökség utján kaptak, hogy a törvényszék 
megtudja, milyen veszedelem fenyegeti a sza
badságot. (Kíváncsiság. Az emberek egymást 
kérdik. Fouquier-Tinvilte olvas): „Párisi köz- 
ségjíanácsa. Mi, a rendőrhatóság vezetői a 
Luxembourg-öörtön főporkolábjának egy hoz
zánk intézett levelére rögtön elmentünk a ne
vezett intézeíjbe s elővezettettük Laflotte pol
gárt, a köztársaságnak volt firenzei követét, 
aki körülbelül hat nap óta a nevezett intézet 
foglya. Ez vallotta, hogy mialatt tegnap hat 
és hét óra között Arthur Dillőn tábornok pol
gár szobájában tartózkodott, a nevezett Dil- 
lon félrevonta s azt mondta neki, hogy szembe 
kell szállani az elnyomással s akiknek helyén 
jván az eszük és, szivük, azoknak a Luxem
bourgban és más börtönökben is, össze kel
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lene fogniok. Desmoailins felesége ezer tallért 
bocsát neki rendelkezésére, bogy ezzel láza
dást rendezzenek a forradalmi törvényszék 
ellen . . (Mozgás.)

CAMILLE (magán kívül): Ezek a nyo
morultak! Nem elég nekik, líogy engem meg
gyilkolnak, még a feleségemet is meg kell 
gyilkolniok! (Haját tépi).

DANTON (öklével fenyegeti Fouquier- 
Tinvillet): Gyalázat, aljas bitangok! Ezt az 
összeesküvést dk találták ki, hogy elveszitse- 
nek bennünket. (A nép helyesel, meg van bot- 
ránkozva. A zaj Fouquier-Tinville fölolvasása 
alatt nőtt ön-nő s végre hallatlanul hevessé fo
kozódik).

FOUQUIER-TINVILLE (tovább olvas,
győzi a lármát, majd sikerül neki a közönség 
figyelmét ismét lekötni): „Laflotte elhatá
rozta, hogy szinleg hozzájuk csatlakozik, 
hogy pontosan kiitudja tervüket. Abban a hit
ben, hogy Laflotte-ot már meg is nyerte gya
lázatos komplottjának, Dillon kifejtette előtte 
a különböző tervek részleteit. Laf! „ rendel
kezésére áll a jóléti bizottságnak, >gy lelep
lezze a részleteket44. (A nép izgalma elnyeli 
hangját).

CAMILLE (csaknem őrülten): Szörnye
tegek! Kannibálok! (Széttépi a kezében lévő 
papirt és Fouquier-Tinville fejéhez vágja. A 
néphez): Segibség! Segitség! (Vad zaj).
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DANTON (harsona szóval): Gyávák ,és 
orgyilkosok! Kötözzetek mindjárt a pádhoz, 
vegyetek egy konyhakést és vágjátok föl az 
ereinket! (A nép meg van hatva, ujjongva kö
szönti és tapsolja. „Mindjárt megpattan!" „Taj- 
tékzik!“ „Nagyszerű fickók‘ „Micsoda harag!(í 
„Bravó!")

PHILIPPE AUX: Zsarnokság!
DANTON: Nép! Legyilkolnak hennünket 

és téged velünk együtt mészárolnak le! Meg
gyilkolják Dantont! Páris, emelkedj föl! Lá
zadj föl! (Két hang a háttérben, utána mind: 

Zsarnokság!")
WESTERMANN: Fegyverre!. (Óriási zu

gás benn és kint. Az egész nép: „Fegyverre!")
FOUQUIER-TINVILLE (halvány, meg

rendült, a két konventtaghoz) : Mit tegyünk? 
Minden pillanatban erőszakosságra kerülhet 
a sor.

BILLAUD: Rablóbanda ! . . . Hanriot, 
űrittesd ki a termet !

VAD1ER : Ez jeladás volna a harcra. S 
ki tudja, T; * jnaradnánk-e fölül?

FOUQ ER-TTNVILLE (kinéz az abla
kon) : A tömeg a Szajnaparton fékevesztett. 
Betörhetik a kaput.

DANTON : Nép, mi képesek vagyunk 
mindenre ! Királyokon, Európa hadain győ
zedelmeskedtünk ! Föl a csatára ! Törjük le a 
zsarnokokot!

Danton. 9
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VADIER (Fouquier-Tinvillehez); Min
denekelőtt vitesd vissza őket a börtönbe ! Ezt 
az orditozó majmot itt takarítsd el az útból !

DANTON (öklével fenyegeti Vadier-t) : 
Nézzétek ezeket a gyáva gyilkosokat ! Mind
halálig a nyomunkban lesznek . .. Vadier ! 
Vadier ! Te kutya !. Gyere hát. Ha már ember- 
evősdit játszotok, hát úgy gyertek ökölre, pró
báljátok elvenni az életemet.

VADIER (Fouquier-Tinville-hez): Vádló, 
hajtsd végre a határozatot! („Lámpavasray 
VadierD

FOUQUIER-TIN VILLE (az asztalra üt; 
a zaj elül): Az a határtalan szemtelenség, 
amellyel a vádlottak védik magukat, a pisz- 
kolódások, a fenyegetődzések, amelyekkel a 
törvényszéket merészkedtek illetni, arra bír
nak bennünket, hogy súlyos vétségüknek 
megfelelő rendszabályokkal éljünk. Ennélfogva 
indítványozom, hogy a vádlottak távollétében 
tegyük föl a bűnösségre vonatkozó kérdéseket 
és hirdessük ki az* ítéletet. (Megrökönyödés, 
néma izgalom, majd a nép elkezd mozgolódni 
és beszélni, az egész záró jelenet alatt lázas 
izgalomban van.)

AZ ELNÖK: A törvényszék az indítványt 
tanácskozás tárgyává fogja tenni. A vádlottak 
üljenek le.

DANTON (mintha nem értette volna meg; 
közel a gutaütéshez, állati üvöltésben tör ki).
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VADIER (félhangon): Ordíts csak, jó 
öregem, ordíts ! Te veled végeztünk.

HÉRAULT (fölkel, egy porszemet lepeckel 
ruhájúról) : Készen vagyunk.

DANTON (engedi, hogy a zsandárok 
visszahurcolják padjához, megtörve le rogy) : 
Vége a játéknak. . .  (A hevesség őrületében 
egyszerre észbe kap.) Békesség, Danton, békes
ség. A te sorsod betelt.

CAMILLE (kiabálva): Én Robespierre 
barátja vagyok. Az nem lehet, hogy engem 
elítéltek.

WESTERMANN (Dantonhoz): Tartsd 
vissza ezt a bolondot, hogy itt be ne mocskolja 
magát.

DANTON (megzavarodva): Őrültek mind. 
Boldogtalan ország, mi lesz belőled, ha ettől 
a főtől megrabolnak !

HÉRAULT (Desmoulinshez): Előre, ba
rátom ! Mutassuk meg, hogy tudunk meghalni!

DANTON : Eleget éltünk, hogy a dicső
ség ölén elszunnyadjunk. El a vérpadra!

CAMILLE: A feleségem! A fiam! Soha 
sem látlak többé benneteket ! Nem . . .  az nem 
lehet. . . Barátaim, segítség, segítség !

AZ ELNÖK : Vigyétek el a vádlottakat.
DANTON : Ugyan hallgass már, hagyd 

ezt a ronda csőcseléket.
HÉRAULT (mintha sietne véget vetni az 

egésznek, Fabrehoz lép, anélkül, hogy bevárná
9*
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a zsandárokat, akik a vádlottakat fölkelésre 
intik): Add a karodat, barátom. Most hát vége 
lesz szenvedéseidnek.

FABRE: Szép kis komédia volt ez a 
halál előtt.

DANTON : No, Fabre, nem akarlak meg
bántani, de ez a dráma leveri a tieidet.

FABRE : Nem olvastad az utolsó darabo
mat. Egész jó dolgok voltak benne. Csak attól 
reszketek, hogy Collot d’Herbois meg fogja 
semmisíteni a kéziratot. Olyan féltékeny rám.

DANTON : Vigasztalódjál, odalenn mind 
azt fogjuk csinálni, amit te csináltál egész 
életedben.

FABRE : Mit?
DANTON : Szappanbuborékot fujunk.
HÉRAULT : Holnap a konvent nagyon 

üres lesz. Már a puszta gondolatra is ásita- 
nom kell, hogy akik túlélnek bennünket, azok 
kénytelenek lesznek jó fiuk módjára végig
hallgatni Robespierret és Saint-Just-öt, Saiint- 
Just-öt és Robespierret. Aki elalszik, az halál
lal lakói.

DANTON : Nem fogják őket sokáig hall
gatni. Én megnyitom a vermet és hozom ma
gam után Robespierret.

FABRE: És mégis szerettem volna látni, 
hogyan fejlődik bizonyos kisebbrendü gaz
fickók jelleme: Barras, Tallien, Fouché.
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No de nem szabad sokat kívánni. Gyerünk, 
Hérault. (Elmennek.)

CAMILLE (a paciba fog ódzik, a zsandá- 
rok elragadják.) Én nem akarok elmenni.
Meg akartok ölni a börtönben! Segítség, Se
gítség! Védjetek meg, én is megvédtelek tite
ket . . . Én nem megyek el innen. Szörnye
tegek! Gyávák! Gyilkosok! . . . Ó Lucile, 
Horace, drágáim, kedveseim! (A nép: ,,Nem, 
ez mégis sok!(< ,,Ez már gyávaság!16 „Szegény 
fiú, ne bántsd! Ezt nem lehet elitélni!ic A tö
meg meg van hatva, cselekednék is, de nem 
mer; érezni mégis a lázadás szelét. Az ordí
tozó Camillet kiviszik.)

DANTON (megrendültén): Hát én? Nincs 
nekem is feleségem és gyermekem? (össze
szedi magát.) Előre, Danton. Semmi gyen
geség!

WESTERMANN: Mért nem használod ki 
a nép megrendültségét? Hiszen már készen áll 
a kitörésre.

DANTON: Ez a csőcselék? Ugyan hagyj 
el! Ripacs komédiások publikuma! Mulatnak 
a szinjátékon, amelyet előadnak nekik; sem
mire sé jók, csak hölgy a győzelem árián tep— S 
soljanak. Nagyon is hozzászoktattam őket, 
hogy én cselekedjem helyettük.

WESTERMANN: Hát cselekedjél!
DANTON: Most már késő. És aztán?

C
/
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Fütyülök rá. A köztársaság elveszett. Én in
kább előtte megyek a halálba.

WESTERMANN: Tt(t van) habozásod 
gyümölcse! Mért nem előzted meg Rofoes- 
pierret?

DANTON: A mi kettőnk feje nélkül nem 
élhet a forradalom. Csák ngv védhettem volna 
magamat, ha őt megölöm. Johban szeretem 
a forradalmat, mint enmagamat. 

WESTERMANN (el)
PHLIPPEAUX: Jer, Danton. Fölemelő 

gondolat ngy meghalnunk, ahogy éltünk.
DANTON: Én minden bűnt elkövettem a 

szabadságért. A magam vállára raktam mind
ama rettentő föladatokat, amelyektől a töb
biek képmutatása visszariadt. Mindent föl 
áldoztam a forradalomnak és ma látom — 
hiába. Ez az asszonyi állat megcsalt. Ma föl
áldoz engem: holnap föláldozza Robespierret; 
odaveti magát az első kalandornak, aki az 
ágyára fekszik. — Semmit se tesz. Én nem 
bánok semmit. Szerettem a forradamat, rend
jén van, hogy érette eldobtam a becsülete
met. Szánom a szegény ördögöket, akik nem 
tudják, milyen jól esik vele ölelkezni. Ha 
egyszer megcsókoltuk a szabadságot, ezt az 
isteni szajhát, akkor meghalhatunk, mert él
tünk. (El Philippeaiix-val)

FOUQUIER-TINVILLE: Kérem a tör-
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vény szék nyilatkozatát, eléggé tájokozoftnak 
érzi-e magát?

AZ ELNÖK: A törvényszék visszavonni, 
hogy erről tanácskozzék. (A törvényszék 
visszavonul. A tömeg határozatlanul és rossz
kedvűen hullámzik. Kívülről hallatszik Dam 
tón hangja és a tömeg kiáltása. A tömeg az 
ablakhoz fordul. A törvényszék néhány tagja 
is kinéz. A teremben lévők ismétlik a kívülről 
hallott szavakat, előbb félhangon, azután erő
sebben. Az írnok kihajol az ablakon: „Most, 
most jönnek erre!“ A nép tolong, hogy lássa 
őket. „Nézzétek csak, nézzétek . . “)

FOUQUIER-TIN VILLE: Kezdődik a
hecc. Izekre fognak tépni bennünket.

VADIER: Meg kell akadályoznunk, hogy 
ez az orditozás befolyásolja az eSküdtsizék 
szellemét. Gyerünk, világosítsuk föl őket! 
(Mennek. Tiltakozó, tüntető kiáltások Vadier 
és Fouquier-Tinville ellen, akik a tanácskozó 
terembe lépnek. Az írnok: „Desmoulins üvölt 
és kapálódzikk‘ A nép: „Halljuk! Halljuk!“ 
Danton hangja kívülről A nép künt: „Éljen 
Danton! Lámpavasra Fouquier-val!(í A te
remben lévő tömeg ismétli: „Éljen Danton! 
Vesszen Fouquier!“ Egy része a közönségnek, 
amely nem fért az ablakhoz: „Nem úgy, Va
dier! Ez nem járja! Ez nem igazság!Ci Az ír
nok az ablaknál: „Egy zsandárt lerántottak
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a lováról!“ A nép: „Helyes! Ne ítéljék e l!. . . 
A többit nem bánjuk, hanem Dantont ne! Sza
badságot Dantonnak! Bocsássák el Dantont/“ 
Siketitő zaj bent és kunt).

AZ ELNÖK (tehetetlenül)]: Polgárok . . . 
A törvényszék szentsége. . .  Az igazságszol
gáltatás tekintélye (A zaj elnyomja szavát. 
„Danton! Dantont követeljük!6*).

AZ ELNÖK: Legéizolnak bennünket. 
Le fognlaik mindenkit mészárolni. (Az ajtó 
felé hátrál, kezével a kilincsen. A dühöngő 
tömeg széjjelzuzza a padokat, behatol a tör

vényszéki helyiségbe és halálos fenyegetések
ben tör ki. „Danton! . . .  A bizottság le
gyilkolja a hazafiakat! Halál a bizottságra!")

. SAINT-JUST (belép, a nép hirtelen elhall
gat riadtan. „Saint-Jüst. . . Saint-Just. . “ A 
tömeg megborzad. Egy fiatalember, aki éppen 
kiáltani akarta: „Szabadságot Dantonnak!", 
a mondat közepén nyitva felejti száját. Saint- 
Just hidegen és keményen farkasszemet néz 
a néppel. A tömeg hátrál. Néhány másod
percre fagyos csönd. Aztán újra zajongás, de 
már nem oly hevesen. Egy asszony egyedül 
kiáltja: „Szabadságot Dantonnak, Saint-Just!" 
Több hang: „Kegyelmet Dantonnak!" Nyug
talanság.)

VADIER (Saint-Just mögött belépett s ki
használja a pillanatnyi nyugalmat): Polgá
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rok, a köztársaság közélelmezési bizottsága . . . 
(A nép pisszeg: „Mi? Mi az? Csönd legyen!")

VADIER (folytatja): . . .  tudatja a kö
zönséggel, hogy ma este liszt és tűzifa érke
zett a bercy-i kikötőbe. (Nagy lárma, zűrzavar. 
Tolongás kifelé. „Hagyj békén!" „De 
csak utánam, mi?" „Nekem sürgős dol
gom van." „És nekem?" „Te várhatsz." 
„Ördögbe is!" „Szaporánk6 „Hadd né
zem, hol lesz a vége!" Két öreg polgár: 
„Csak kedélyesen! Hadd ordítsanak. Aki las
san jár, tovább ér!‘6)

VADIER (gúnyos tekintettel a tömegre): 
A .s z ív  jó. De a gyomor még jobb.

A TÖRVÉNYSZÉK (visszatér. Az egy
hangú kérdések elvesznek a távozóban lévő 
tömeg zsivajéiban. A külső zaj lassankint el
apadHermán egyre érthetőbbé válik. Az íté
letet már halálos csöndben hirdetik ki).

AZ ELNÖK (az esküdtekhez): Polgárok, 
esküdtek. Itt egy összeesküvéssel van dolgunk, 
amelynek az volt a célja, hogy a népképvise-. 
letet megrágalmazza és aláássa, a monarchiát 
visszaállítsa és a köztársasági kormányt meg
vesztegetéssel megbuktassa. Részes volt Geor- 
ges-Jacques Danton ügyvéd és a nemzeti kon- 
vent képviselője ebben az összeesküvésben?

AZ ESKÜDTEK FEJE: Igen.
AZ ELNÖK: Részes volt Lucile-Simplice-
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Camille Desmoulins ügyvéd, a konvent tagja 
ebben az összeesküvésben?

AZ ESKÜDTEK FEJE: Igen.
AZ ELNÖK: Részes volt Marié-Jean Hé- 

rault-Séchelles főügyész, a konvent tagja ebben 
az összeesküvésben?

AZ ESKÜDTEK FEJE: Igen.
AZ ELNÖK: Részes volt Philippe-Fran- 

gois-Nazaire Fabre, másképp d’Églantine, a 
konvent tagja ebben az összeesküvésben?

AZ ESKÜDTEK FEJE: Igen.
AZ ELNÖK: Részes volt Pierre-Nicolas 

Philippeaux volt biró. a konvent tagja ebben 
az összeesküvésben?

AZ ESKÜDTEK FEJE* Igen.
AZ ELNÖK: Részes volt Frangois-Joseph 

Westermann tábornok ebben az összeeskü
vésben ?

AZ ESKÜDTEK FEJE: Igen.
FOUQUIER-TINVILLE: Indítványozom 

a törvény alkalmazását.
AZ ELNÖK: E tények teljes megismerése 

alapján a törvényszék Georges-Jaques Dan
tonba, Lucile-Simplice-Camille Desmoulins-re, 
Marié-Jean Hérault-Séchelles-re, Philippe-
Frangois-Nazaire Fabre-ra, másképp d’Églan- 
tine-re, Pierre-Nicolas Philippeaux-ra és Fran- 
gois-Joseph Westermannra kimondja a halálos 
ítéletet; elrendeljük, hogy ezt az ítéletet előttük 
a Conciergerie-börtön két rácsa között a tör
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vény szék titkára hozza tudomásukra. Végre
hajtatott a mai napon, Germinat 16-án a Place 
de la Révolution-on. (A tömeg széjjelszóródik. 
Dávid és barátai: „Gyerünk hát. A tulok már 
a földön hever. Meghívjuk magunkat a torra. 
Éljen a konvent!“ Elmennek. Két öreg polgár 
félhangon: „Mit szólsz hozzá? — Jobb hall
gatni. Ha az ember megvénül, sokat megér:* 
Vállat vonva, fejüket csóválva, aggodalmasko
dón el.)

SAINT-JUST, VADIER, BILLAUD (elül 
megállónak, egymásra néznek, engesztelhet el 
len gyűlölettel).

VADIER: A rohadt kolosszus ledőlt. A 
köztársaság föllélegzik.

BILLAUD (vad tekintettel Saint-Jüstre): 
A köztársaság nem lesz addig szabad, inig a 
diktátorok ki nem pusztulták.

SAINT-JUST (keményen Vadier-hoz és 
Billaud-hoz): A köztársaság nem lesz addig 
tiszta, mig a ragadozó keselyük ki nem pusz
tultak.

VADIER (gúnyosan): A köztársaság nem 
lesz addig szabad, a köztársaság nem lesz addig 
tiszta, mig a köztársaság el nem pusztul.

SAINT-JUST: Az eszmének nincs szük
sége az emberre. A népék meghalnak, hogy 
Isten éljen.

— Függöny. —





A VILÁGIRODALOM FILLÉREKÉRT!

A MODERN 
KÖNYVTÁR

JELENTŐSÉGE A MAGYAR 
IRODALOMBAN!

A Modern Könyvtár a magyar könyvkiadásnak egyik 
legérdekesebb és legértékesebb gyűjteményes vállalata. 
Irodalmi és kulturális értékeket nyújt, a haladás és a 
művészi fejlődés levegőjét árasztja magából. Szépiro
dalmi kötetei között a magyar literatura számottevő 
alkotásait találjuk, fordított regényei, elbeszélései pe
dig díszei a modern világirodalomnak. De nemcsak a 
szépirodalom, a regény és az elbeszélés, vers és szín
darab, a tárca és a humoreszk talál bő képviseletre a 
vállalatban, hanem komoly és úttörő irodalmi, művé
szeti s mindenkit közelről érintő szociális és egyéb 
tanulmányok is, melyeket a művelt embernek jórészt 
ismernie kell. Olcsó pénzért — valóban fillérekért — 
lehet megszerezni a Modern Könyvtár minden füzetét. 
Az olvasni szerető közönség tehát csak önmagának 
tesz szolgálatot, ha a Modern Könyvtárból választ 

szórakoztató és komoly olvasmányt.
A Modern Könyvtár füzetei és teljes jegyzéke minden 
könyvkereskedésben megszerezhető. Kívánatra készség

gel elküldi a kiadó
ATH ENAEUM  IRODALMI ÉS NYOM DAI 
RÉSZVÉNYTÁRSULAT IS (BUDAPEST, 
VII. KERÜLET, ERZSÉBET-KÖRUT 7).

EDDIG KB. 600 SZÁM JELENT MEG.



A Modern Könyvtár újabb kötetei:
NIETZSCHE: A VÍDÁM TUDOMÁNY.

5 6 8 -7 0 .  kötet. — Ara 3 K 60 f.
A komor tépelődésekkel telt nagy filozófus »VIDÁM TUDOMÁNYa-a 
a legérdekesebb és legkülönösebb aforizmák gyűjteménye. Mindenképpen 
érdekes könyv, úgyszólván minden erkölcsi, esztétikai, sőt logikai érték 
átértékelője. Az élethez való rajongó ragaszkodás, a magával és a világ
gal tehetetlen pesszimizmustól való elfordulás, az igaz szépre való szom- 
juhozás szólal meg ezekben a rövid, csattanós aforizmákban. A Modern 
Könyvtárnak ez az új kötete közelebb fogja hozni Nietzsche egyénisé
gét, rapszódikus és mégis mélységes gondolkodását, tisztán csillogó 
Költészetét és rendületlen, meg pem félemlíthető és meg nem veszteget
hető igazságérzetét. A fordítás nehéz munkáját Sebestyén Károly kitünően 

végezte el. *

KNUT HAMSUN: A SZERELEM RABSZOLGÁI.
5 7 4 -7 5 . kötet. -  Ara 2 K 40 f.

A nagy északi írónak hat elbeszélését tartalmazza ez a kötet. Knut 
Hamsun sajátos írásművészete és érdekes világfelfogása tükröződik 
valamennyiben. Inkább a lélek pontos rajzára fekteti a súlyt és alak
jainak különös beállítására. Sokszor szólaltatja meg az érzések lágy 
akkordjait is, de cselekményei és előadása mindig közelebb áll az élet 
fanyar és* igazságtalannak látszó realitásához. Dr. ifj. B ókay  János 
mesteri fordításban ültette át Knut Hamsun novelláit magyar nyelvre.

PORITZKY: NOVELLÁK.
5 7 1 -7 3 . kötet. -  Ara 3 K 60 f.

Apró lélekrajzai a körülöttünk sürgő-forgó emberek egyes különös 
típusainak. Mindegyik alakjában van valami különös, valami nagyon 
emberi és valami nagyon tragikus. Ezekből az elemekből természetesen 
a legtöbbnyire apró drámák tevődnek össze. Poritzky értékes írói tulaj
donsága, hogy úgy témáival, mint előadásával az olvasó érdeklődését 
állandóan ébren tudja tartani. A kitűnő fordítás Sztrokay  Kálmán 

művészi munkája.

FLERS, CAILLAVET ÉS REY: A LEGSZEBB 
KALAND.

591—94. kötet. — Ára 6 korona.
A jeles francia színműírók ötletes darabja H elta i Jenő pompás fordí

tásában éppoly élvezetes olvasmány, mint mulattató vígjáték.

AZ A T H E N A E U M  KIADÁSA.
K A PH A T Ó K  M IN D E N  K Ö N Y V K ER ESK ED ÉSB EN .



SZÍNI GYULA: A SMARAGD
ÉS EGYÉB ELBESZÉLÉSEK.

5 7 6 -7 9 . kötet. -  Ára 5 K 6 0  f.
Színi ebben a kis kötetben ritkaságokat, különösségeket gyűjt és mond 
el rövidre fogva, szinte az anekdota technikájával. Minden darabban 
az emberi léleknek valamely furcsaságáról van szó, valami meglepő 
emberi érzésről, mely valahol ott táncol az apróka szeszély és a beteges 
nagy indulat között. Néha határos már az őrültséggel, mint az öreg 
smaragd-bolond történetében, aki a világ legdrágább ékköveként őriz 
egy értéktelen kavicsot, vagy egy enyhe caprice csak, mint a dán táncos
nőben. Néhol a véletlen játszik bele e mindig kissé fantasztikus 
históriákba, melyekben némiképpen új köntösben találkozunk Színivel, 
akinek halk és diszkrétséget kereső tónusait most erősebb színesség 
valtja fel. Friss, invenciózus apróságok ezek a kis novellák, melyekhez 
tinóin megfigyelések és választékos formák adnak jó keretet, együtt 

pedig érdekes olvasmányt.

BALZAC; KÉT ELBESZÉLÉS.
SARRASINE. -  FACINO CANE.
5 8 0 -8 1 . kötet. -  Ára 3 K 20 f.

*$arrasine<t a ríme az első elbeszélésnek, amely a fantasztikusnak és 
realista elemnek pompás vegyülete. Középkori, Borgia-vágású alakok- 
naK belehelyezése egy előkejo párisi szalon légkörébe, valóban Balzac 
tollára méltó bizarr téma. Épp így a »Facino C ane«, a Párisba vető- 
ooti vak olasz zenésznek a szerelem égőn piros színfoltiaival tarkított 
sótét históriája is több, mint érdekes. Balzac írásművészete mind a két 
nagyszerű témából remekművet alkotott. A stílusos fordítás K oszto lán yi 

Dezső művészi munkája.

BKÓDY SÁNDOR; EGY FÉRFI VALLOMÁSAI.
5 4 4 -4 7 . kötet. -  Ára 4 K 20 f.

A szerelem változatainak hivatott előadója az illusztris szerző. Elmesél 
•ickünk egy csomó szerelmi történetet, igénytelen novellákba rejtve el 
azt a sok témát, ami nagyobb szabású regények számára is kiválóan 
alkalmas lenne. A férfi vallomásaiból a női psziché pompás rajza bonta
kozik ki, amelyet minden elbeszélés egy-egy markáns vonással gazdagít.

PONTOPPIDAN; MÁRTHA AZ ÖRDÖG LEÁNYA.
5 6 3 - 6 5 .  kötet. -  Ára 3 K 60 f.

P vn topp idan t Magyarországon úgyszólván nem ismerik, pedig hazájá
ban a legnagyobb elbeszélők  közé számítják. Mindig érdekes, sokszor 
a fantasztikus határát érintő témái közül a legkitűnőbbek közé tartozik 
a »Mártha az ördög leányao, amely Schöpflin  Aladár szép fordításában 
került a magyar közönség elé. Nemcsak élvezetes olvasmány, hanem 
valóban értékes, irodalmi becsű mű ez a regény, amely megjelenésekor 

nagy könyvsikert aratott.

AZ A T H E N A E U M  K IA D Á SA .
K A PH A T Ó K  M IN D E N  K Ö N Y V K E R ESK E D É SB EN .



W ILDE: A KRITIKUS MINT MŰVÉSZ.
5 5 4 -5 7 . kötet. — Ára 4 K 20  f.

Wilde a kritikát a művészetek leikéből lelkedzett külön művészetnek 
tartotta és magasztos eszményképe volt a kritikusról. Hadat üzent az 
angol kritikának, hogy verje, gúnyolja és megtorolja a sok felületes
séget, tudatlanságot és lelkiismeretlenséget, amivel a bírálók a mű
alkotásokhoz nyúlni merészkedtek. Ennek a harcnak a szolgálatában 
íródott a fenti könyv, amely két párbeszédes formában megírt élvezetes 
értekezést tartalmaz. Kápráztató szellemességek, borotvaéles következ
tetések és szikrázó paradoxonok Wilde hatásos fegyverei. H a la s i 

Andor szép fordítása külön említést érdemel.

MERESKOVSZKIJ: MICHELANGELO.
ELBESZÉLÉS A RENESZÁNSZ KORÁBÓL. 

588—90. kötet. — Ára 4 korona.
A «Leonardo da Vinci« halhatatlan szerzője a fenti című kötetében a 
reneszánsz másik művész-óriásának, Michelangelónak élettörténetét 
dolgozza fel Itt is érdekes, regényszerű előadásban látjuk elvonulni a 
művész életét születésétől haláláig. Mereskovszky korfestő és lélek
analizáló tehetsége, de írói készsége is ezt a művét szintén a világ
irodalom legkiválóbb alkotásai közé emelik. Sebestyén  Ede kitűnő 

fordításban bocsátja a »Michelangelo«-t a magyar közönség elé.

SZEGEDI ISTVÁN: GYÖNGYVIRÁG
5 5 8 -5 9 .  kötet. -  Ára 1 K 80 f.

Egy új költő bátor hangja csendül meg a lírán. Finom, leheletszerű 
érzéseinek minden rezdülését híven interpretálja modern, újszerű ver
selése. Mintha drága Chopin-akkordokat hallanánk ki dalaiból, halk 
pianókat, amelyek olykor a crescendóig fokozódnak. Minden verse csupa 
érzés, minden szakasza a vér lüktetése és minden sora a szív apró 

szenzációja.

P. LOUYS ÉS P. FRONDAIE s AZ ASSZONY ÉS 
A BÁBU.

SZÍNMŰ 4 FELVONÁSBAN, ÖT K ÉPBEN.
5 4 1 -4 3 . kötet. -  Ára 2 K 10 f.

A H elta i Jenő nagyszerű fordításában a budapesti Vígszínházban oly 
zajos és tartós sikert aratott színmű nyomtatásban is állandóan leköti 

az olvasó érdeklődését.

AZ A TH E N A EU M  KIADÁSA.
K A PH A T Ó K  M IN D g ^iS éi& Y V K E R E S K E D É S B E N .





Ara tő  korona.
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