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BORBÉLY 
 

Robespierre felriad az iménti rémálomból. Lakásában ül, a székben – egy borbély 

dolgozik a frizuráján . A borbély lepúderezi az elkészült frizurát. 

 

BORBÉLY El tetszett aludni a Robespierre úrnak. 

ROBESPIERRE (megnézi magát a tükörben) Ez már túlzás. Úgy nézek ki, 

mint egy gigantikus elvirágzott kutyatej.  

BORBÉLY Ez a szokásos frizurája. Csak mostanában kissé beesett az 

arca...  

ROBESPIERRE Legyen szíves kezdeni vele valamit. Ilyen külsővel nem 

létezik, hogy komolyan vegyék az embert. 

BORBÉLY Nincs még egy kliensem, akinek ilyen sűrű haja volna. 

Beletörik a fésű. 

ROBESPIERRE Apropó, kliensek… Megint a Nagy Bíróról suttognak az 

éjszakában. 

BORBÉLY (zavartan) Annyi képtelenséget beszélnek... 

ROBESPIERRE No, hadd hallom. Lehet, hogy én magam vagyok az a 

titokzatos személy? 

BORBÉLY Isten ments! Idáig még nem vetemedtek a fecsegők. 

ROBESPIERRE Hanem? 

BORBÉLY Azt mondják, hogy... Danton. 

(Robespierre megmerevedik. Kínos csend) 

ROBESPIERRE Hol hallotta? 

BORBÉLY (egyre nagyobb kínban) Bocsásson meg, polgártárs... Én 

nem... nem tehetem... hogy úgy mondjam, ez... nem… 

ROBESPIERRE (közönyösen) No, mindegy.  

BORBÉLY Nos, azt hiszem, készen vagyunk. 

(Odanyújtja a tükröt, amit Robespierre eltol magától) 

ROBESPIERRE Nem, inkább ne lássam magam. Köszönöm. 

(A borbély meghajol és távozik.)  

ROBESPIERRE (Egy idő után) Hagyd abba. Hagyd abba... hagyd abba. Léo... 

hagyd abba! 

ELÉONORE Vétkeztem az elveid ellen. 

ROBESPIERRE (csodálkozva) Az elveim ellen? Te? 

ELÉONORE „Napvilágnál a szerelem mindennemű megnyilvánulása 

tapintatlanságra és rossz ízlésre vall.”  

ROBESPIERRE A munka emberének agresszív elvei. Ha hinni tudnék ebben a 

te borzasztó önzésedben... Léo: a forradalom eltart még 
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néhány évszázadig. Soha nem leszek szabad, érted? Soha. – 

Húsz évvel idősebbnek nézek ki a koromnál… Pillanatokon 

belül roncs leszek – mint a legzüllöttebb libertinus! 

ELÉONORE És akkor mi van, chéri? Ha elhagysz, akkor majd a Konvent 

karzatáról foglak bámulni egész nap. 

ROBESPIERRE Már nem vagyok férfi. Átváltozom… valami személytelen, 

idomtalan, lángba borult aggyá. – Már nem szeretlek. A szó 

szoros értelmében közömbös vagyok irántad. Gondolj bele: az 

egyetlen kapocs, ami egyszer-egyszer, néhány percre hozzád 

köt, ez az alacsonyrendű éhség, a vágyam. Az állati 

kimerültségtől. És tudod, Léo, hogy néha akárki, egy 

vaktában fölszedett szajha betölti ezt a helyet… és semmi 

különbség? Idejövök hozzád, mert ahhoz sincs erőm, hogy 

elsétáljak három háztömböt? 

ELÉONORE Azért vagyok, hogy ne kószálj a városban, ha fáradt vagy. És 

össze ne szedj valami fertőzést.  

ROBESPIERRE De jó a magánembereknek!... És milyen borzasztó kár érted, 

Léo! 

ELÉONORE De ez a két hét még az enyém, Maxime... Nekem adod! 

Megígérted! 

ROBESPIERRE (kinéz az ablakon) Két hétig... tizennégy napig… szabad 

ember vagyok. Hülye lehetek, nem felelek semmiért. 

(Saint-Just lép be.) 

SAINT-JUST Magadhoz tértél – máris felkeltél. Nagyszerű. (Nem várja 

meg, amíg hellyel kínálják, leül) A Közbiztonsági Tanácstól. 

(Robespierre elveszi az iratot, gyorsan átfutja) 

ELÉONORE (nyugtalanul, félénken) Maxime, mondd... 

ROBESPIERRE Pssszt... 

ELÉONORE (sziszegve) Kígyó... 

ROBESPIERRE (füttyent, majd tovább olvas, és energikusan felnéz) Vége a 

vakációmnak. (Eléonore lehunyja a szemét, elfordul és az 

ablakhoz megy) Fél órán belül a Tanácsban kell lennem... 

Kérem, polgártásnő, adjon egy csésze kávét. Ha nincs kenyér, 

az nem baj. 

ELÉONORE Máris. (kimegy) 

SAINT-JUST Látod, hogy igazam volt? Ha egy héttel ezelőtt szabad kezet 

adsz nekem, most nyugalmunk lenne. Így meg isten tudja, mi 

sül ki ebből. 

ROBESPIERRE Nem történt semmi, és nem is fog történni. Ezek csak az 

hébertisták. 

SAINT-JUST Csak!... 

ROBESPIERRE Csak! A Forradalmi Hadsereget feloszlatjuk, pár embert 

bezárunk. Voilá. 
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SAINT-JUST Maxime, eddig türelemmel figyeltelek, de most már kezdek 

aggódni. Honnan ez a fene nagy bizalom? Ez az 

engedékenység? 

ROBESPIERRE Ez az iszonyom a vérontástól, ezt akartad mondani? Nos, azért 

van, mert a terror határán állunk, pajtás. 

SAINT-JUST Danton visszajött vidékről. 

ROBESPIERRE És ha visszajött? Danton forradalmár, vagy legalábbis az volt.  

SAINT-JUST Danton bálvány. És ezért veszélyes. 

ROBESPIERRE Feláldozni, vagy elveszíteni a bálványokat annyit jelent, mint 

elpusztítani a forradalmat, méghozzá csírájában: az emberi 

lelkekben. Mert akkor a hitük vész el. A hit – az emberi lélek 

felébresztése az igavonó állatban. (Elteszi a körömreszelőt, és 

aszimmetrikus mosollyal néz barátjára) El tudod képzelni a 

francia népet, amint a forradalmi rend fegyverei kényszerítik 

arra, hogy szabad legyen?... 

SAINT-JUST (tompa csönd után) Ez a mértéktelen teoretizálás 

életveszélyes. A jövő század kedvéért nem áldozhatjuk fel a 

holnapot. 

(Eléonore jön, reggelit hoz.)  

ROBESPIERRE Köszönöm szépen… ez igazi kenyér, polgártársnő? Istenek 

eledele, légy áldott!  

ELÉONORE De cukor nincs. 

ROBESPIERRE Antoine, cukor nincs, megvendégeljelek ezzel a szurokkal? 

SAINT-JUST Nagyon hálás leszek. Nem aludtam, fáradt és rosszkedvű 

vagyok.  

(Eléonore távozik.) 

ROBESPIERRE (kitölti a kávét) Mindegy, Saint-Just. Ne veszítsük el az 

arányérzékünket. 

SAINT-JUST (amíg a másik kenyeret vág, elgondolkodva kortyolgatja a 

kávét) Három napja egész Párizs közeli fordulatról és a Nagy 

Bíró diktatúrájáról suttog. 

ROBESPIERRE (letette a cipót és a kést. Izgatottabban) Ezúttal ki?... 

SAINT-JUST Senki nem mondja ki a nevét. Ami azt jelenti... 

(Iszik, egy szelet kenyeret vesz, de nem veszi le a szemét a barátjáról) 

ROBESPIERRE Megőrült ez a barom? Országos katasztrófa árán menti az 

irháját... 

SAINT-JUST Idd a kávét, mert kihűl… Maxime – a régi, hajlíthatatlan 

Robespierre-hez szólok most: sok mindentől megkíméljük a 

társadalmat, ha Dantont is ártalmatlanná tesszük. Most 

azonnal. 
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ROBESPIERRE (határozottan) Dantonhoz nem nyúlunk, Saint-Just. Danton 

kivégzése zsákutca… Kész szerencse, hogy valójában nem is 

veszélyes. (Leül) 

SAINT-JUST Mit beszélsz? 

ROBESPIERRE (eszik és iszik) Danton veszélytelen, mert mint intellektus, egy 

nulla. Csak az elfajzott gondolat veszélyes, főleg, ha ügyes 

szavakkal társul. 

SAINT-JUST Drága barátom: és akkor... Camille?... 

ROBESPIERRE (végleg elmegy az étvágya) Persze... Camille. (Szünet) Ez 

aztán ért hozzá, hogy eszmét fabrikáljon Danton számára... 

Micsoda szamár, te jó Isten! Tehetséges csecsemő! 

SAINT-JUST (a Vieux Cordelier legújabb számát leteszi Robespierre elé) 

Camille… 

ROBESPIERRE Ahá, a “Vieux Cordelier”. Csak ennyi? Camille gyerek, 

mindig nevetett rajtatok.  

SAINT-JUST Itt, olvasd, itt. (Mutatja)  

ROBESPIERRE (olvas) “Robespierre, ez a véres Messiás a maga Kálvária-

hegyén áldozatot mutat be, de őt nem áldozzák fel. Lábainál 

mint Mária és Magdolna állnak a guillotine apácái. Saint-Just 

Szent Jánosként a kebelén pihen, és ő adja tudtul a 

Konventnek a Mester apokaliptikus kinyilatkoztatásait; a fejét 

úgy hordja, mint egy monstranciát.” 

SAINT-JUST (élesebben) Camille megy a kés alá, hozzájárulsz vagy sem. 

ROBESPIERRE (lassan odafordítja a fejét. Néhány pillanatig némán feszül 

egymásnak a két akarat) ...Nem. (Újabb döccenés) Nem 

rendezünk értelmetlen mészárlást, amíg van egyszerűbb 

megoldás. 

SAINT-JUST (fojtottan) Tudod, szeretném megismerni ezt a te egyszerűbb 

megoldásodat. 

ROBESPIERRE (feláll, egyre ingerültebb) Csak arról van szó, ugye, hogy 

befogjuk Camille száját. Lecsukatjuk tehát a kiadóját. A 

hetedik szám nem jelenik meg. Ugyanakkor bíróság elé 

állítjuk az hébertistákat. Ha Danton ettől sem tér észhez, akkor 

beszámíthatatlan.  

SAINT-JUST A végét elolvastad, Maxime? Neked szól. (mutatja) „A 

parókás hentes, aki nem hallja a tények hívó szavát…” 

ROBESPIERRE (felderülve) Ezt ő mondja nekem? Éppen ő?! Ennek a 

csodagyereknek a szemtelensége nem ismer határokat! 

Fhhuuu! Tényleg ilyen hideg lett hirtelen? 

SAINT-JUST Mi, hideg? (olyan közel áll hozzá, hogy megérzi 

természetellenes forróságát) Szóval megint lázad van. 

ROBESPIERRE Semmiség. Elmúlik. 

SAINT-JUST Elmúlik. Kötve hiszem. Magam veszem kézbe a dolgot.  
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ROBESPIERRE (felöltőt vesz és kesztyűt húz) Nem. Visszatérésem 

biztosíthatja a túlerőnket. (Erőtlenül az ajtófélfának dől) Öt 

hét!!... 

SAINT-JUST (szomorúan) Félrebeszélsz? 

ROBESPIERRE (nevetésben tör ki, amely nem feltétlenül nyugtatja meg 

barátját) Most már nem, drága barátom... épp hogy 

kijózanodtam. 

SAINT-JUST (követve a távozót) Adja isten...  

 

 

TITKOSÜGYNÖK 
 

Danton a díványon alszik. Az Idegen nesztelenül belép, megáll fölötte. 

 

DANTON (kinyitja az ajtót, kikiált) Louise! Louise!! 

(Gyors, halk léptek)  

LOUISE (jelentéktelen kicsi asszonyka, hálóingben) Mit akarsz? 

DANTON Louison... bocsáss meg. (Átöleli) Látod, egyetlenem... annyi 

bajom van mostanában... Annyi a nyugtalanító dolog... néha 

elvesztem a fejem. Azután megbánom. Ne haragudj rám. 

(Meg akarja csókolni) 

LOUISE (elhúzódik) Nem haragszom, csak hagyj békén. 

DANTON Mi ez már megint? Én bocsánatot kérek egy semmiségért, 

mint ha isten tudja mekkorát vétkeztem volna, te meg ellöksz 

magadtól, mint a bélpoklost? Elég ebből az örökös 

komédiából!!! (Erőszakosan magához szorítja) 

LOUISE (felnéz rá) Miért nem ütsz meg mindjárt? Ez is a jogaid közé 

tartozik, nem? 

DANTON (hirtelen megenyhül. Szomorú mosollyal) Megérdemelnéd... 

(Ismét magához vonja) Tudom, hogy nem szeretsz... De 

szégyent azért nem hozok rád. Danton feleségének lenni nem 

valami alávalóság, gyermekem... Csak három napot várj, és 

meglátod... mennyit ér ez a te szörnyeteg férjed. (Két 

tenyerébe fogja az asszony arcát; gyengéden és áthatóan) 

Louise... azt akarom, hogy egész Franciaország asszonya légy. 

LOUISE (riadtan feláll; kiáltásában egyfajta plebejus józanság) 

Elment az eszed? 

DANTON Mi az, félsz? Félsz mellettem? Legyen merszed neked is 

megőrülni! Igen, neked is! (szenvedélyesen megcsókolja) No, 

megbocsátottál? (Az asszony beletörődve vállat von; Danton 

bal kezével a gyertyáért nyúl) Na, gyere – oltsuk el a lámpát, 

hogy ne láss engem... 
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LOUISE (valósággal megdermed a kezei közt) Georges... annyira fáradt 

vagyok... pár napja egyre rosszabbul érzem magam... 

Georges, kérlek... (egy köhögőroham megakasztja a beszédét. 

Elfordítja a fejét) Kérlek, könyörülj rajtam!...Terhes vagyok. 

DANTON (nagyon gyengéden fogja, nyugtalanul) Egyetlen gyermekem! 

Tényleg sápadtabb vagy... Louison, drágám… (Louise vállat 

von, jelezvén, hogy nem tudja. Danton arca felragyog az 

örömtől) Ó… Csak nem?!... Mióta?! 

LOUISE (közel az őrjöngéshez) Tegnap óta, ma reggel óta, mit tudom 

én mióta… 

DANTON (megdermed; nagyon nyugodtan) Bocsáss meg, drága... menj, 

aludj jól. 

(Elengedi, megcsókolja a haját, olyan gyengéden, hogy Louise nem is érzi az érintését. 

Az asszony kimegy. Danton az asztalnál áll, grimaszok közepette a nyakkendőjét 

igazgatja.) 

 

IDEGEN Megbocsát, de inkább nem mutatkozom be, C Two. 

DANTON (egy ideig kábultan áll, aztán megnézi, zárva-e mindkét ajtó) 

Nos? 

IDEGEN (lapos csomagot és igazolványt vesz elő) Pi Two alias Twelve 

küldi a Germinal tizennyolcadikai dekrétumért. Szíveskedjék 

nyugtázni. 

DANTON (még egyszer az ablak felé pillant. A lámpánál kinyitja a 

csomagot) Mi... angol font?! És ki váltja be nekem? 

IDEGEN Ez már az ön dolga. Akadályozta volna meg kedvenc 

feketézője lecsukatását. 

DANTON (még mindig a csomaggal foglalatoskodva) Egész 

Franciaország ismeri az írásomat. Nem adok elismervényt. 

IDEGEN Ahogy óhajtja. Ez esetben szíveskedjék visszaadni a tízezer 

fontot . Tudja, a könyvelésre különösen kényes vagyok. 

(Az Idegen felveszi és elteszi a csomagot. Nem mozdul) 

IDEGEN Ez még nem minden, C Two: a miniszter ismeri az ön 

jelenlegi helyzetét. Mivel nem szeretné tovább súlyosbítani, a 

jövőben felmenti kötelezettségei alól. A Central Office a 

továbbiakban nem fogad el öntől sem jelentéseket, sem 

javaslatokat. 

DANTON (fel-alá járkál, kezét összekulcsolva a hátán. Kis szünet után) 

Mondjuk ki nyíltan: a miniszterelnök úr (az Idegen 

figyelmeztetően sziszeg) megköszöni a szolgálataimat. 

IDEGEN Nem én fogalmaztam így. 

DANTON (megáll) Nyilván olyasmit hallott, hogy hanyatlóban a 

csillagom. Nyugtassa meg, a Dantonnal kötött 

megállapodások mindig kétoldalúak. (leül) 
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IDEGEN Pontosan ez az, C Two. Egy megállapodás mindig kétoldalú. 

De ha az egyik fél felveszi a pénzt és nem teljesíti a 

feltételeket... 

DANTON Én! Én nem teljesítem!!! Nem én teremtettem, sugalmaztam, 

és terjesztem a „Vieux Cordelier”-t? Egymillióan olvassák! 

IDEGEN És felmerül a kérdés: kinek dolgozik? Bizonyos, hogy 

nekünk? Vagy ellenségünknek, a Bourbonoknak?  

DANTON Bourbonoknak, te! 

IDEGEN Akiknek odaígérte a koronát?... 

DANTON (nekiugrik) Hitvány féreg... 

(A látogató váratlan élénkséggel elugrik előle, és a szoba közepén terem) 

IDEGEN (hangosan) Vagy netán a németeknek... 

DANTON (sziszegve) Elhallgass, kutya! 

IDEGEN (az asztal választja el Dantontól) Aha!... (újra fojtottan) Vagy 

egyszerűen saját magának? Mivel a Köztársaság már nem 

szolgálja többé? (arrébb megy) A lojalitás alapelveit 

szigorúbban kéne vennie azoknak, Danton… akik 

hivatásszerűen űzik az árulást.  

(Danton villámgyors pofonnal válaszol. Az Idegen az asztal mellé zuhan. A kalapja 

leesett. Danton az arcába világít. Az Idegen nyugodtan feláll)  

IDEGEN Még mindig ugyanaz az otromba állat... Viszonozhatnám, de 

nem akarom idecsődíteni a szomszédokat. (Kifelé indul, az 

ajtóban visszafordul) Egyszóval, C Two, ne számítson angol 

segítségre, ha eljön az idő, hogy külföldre kell szöknie. 

(Kimegy, hangtalanul becsukja maga mögött az ajtót.) 

DANTON (utána kiabál) God save the Queen! 

 

 

KÖZJÓLÉTI BIZOTTSÁG 
 

Ülésterem a Közjóléti Bizottságban. 

 

RI Polgártársak! Tegnap egy bizonyos újságban a szerző nyíltan 

fegyverbe szólít ellenünk, a Közjóléti Bizottság ellen. 

Polgártársak: vádolom Dantont és frakcióját, mint a 

franciaországi ellenforradalom gócát. (feszült csönd) 

ROBESPIERRE Mi?! Legfontosabb személyiségeitől fosztanád meg a 

forradalmat? (Zűrzavar, kiáltozás) 

LD Ez tényleg megőrült! 

RA Polgártársak! 

VCs Magadnál vagy? 
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RI Danton, mint forradalmi személyiség? 

ROBESPIERRE Emlékezzetek ennek az embernek a tetteire, akit most kész 

lennétek elítélni. 

HZS Jaj, ugyan már! 

VCs Emlékszünk, emlékszünk a mars mezei mészárlásra, ahová 

úgy vezette Párizs lakóit, mint egy birkanyájat… 

LD … Azután vidékre szökött. 

RA És a korrupciós botrányra a Kelet-Indiai Társasággal… 

RI Jobb, ha nem akarod, hogy emlékezzünk, Robespierre. 

ROBESPIERRE Egyetlen vádpontra sincs törvény előtt helytálló 

bizonyítékunk. (tiltakozás és helyeslés) 

VCs Ügyvédretorika, Robespierre! 

RI Cáfolhatatlan tényeket tudunk mondani! 

ROBESPIERRE Polgártársak! Semmiképp nem érthetek egyet azzal, hogy 

Dantont bíróság elé állítsuk.  

HZs Robespierre... te félsz!... 

ROBESPIERRE Barátaim, Danton csupán egy személy. Mi vagyunk a 

Forradalom.  

HZs Ugyan, Robespierre! Ez politika, nem lovagköltészet. 

ROBESPIERRE Igazad van, fejeket levágni sokkal egyszerűbb. – Higgyétek el, 

meg vagyok győződve róla, hogy Danton mindig jóhiszeműen 

cselekedett. (Kitör a nevetés. Taps) 

 Lecsapni rá, most, amikor éppen fegyvertelen, barbár dolog 

lenne… 

VCs (gyűlölködve) Gyönyörű lelked van, barátom. 

SAINT-JUST (mintegy magának) Fegyvertelen... óriási! 

ROBESPIERRE Így van! Egyetlen komoly fegyvere a „Vieux Cordelier” volt. 

Egy tollvonással elvettük tőle a lapot. Danton fegyvertelen. 

LD Hogyne. Holnap Camille majd megjelenteti a „Párizsi Kurír”-

t, és kezdődik elölről. Fegyvertelen! 

ROBESPIERRE Nem számít. Danton egyszerű ösztönlény, gyengén fejlett 

erkölcsi érzékkel. Nem képes gondolkodni, nem tud írni. Elég, 

ha... 

RI Ha megszabadulunk Camille-tól. (Feszült csend) 

ROBESPIERRE (egy pillanatra eláll a lélegzete) Ha megnyerjük Camille-t. 

Gyújtani tud minden írásával.  

RA És hogyan gondolod e költői szándékot megvalósítani? 

(A zűrzavarban újabb alak bukkan fel) 

RI Isten hozott. Épp Dantonról vitatkozunk. Robespierre 

mindenáron védeni akarja. 
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TZ (megdöbbentően kellemes hang, tipikus magas állású 

rendőrtisztviselő) Mint a Kelet-Indiai Társaság zsarolási 

ügyében folytatott nyomozás vezetője, közölhetem önökkel, 

hogy maga Danton közvetített a küldöttek és a bankárok 

között. Bizonyítékaink vannak. 

ROBESPIERRE Ismerem a te bizonyítékaidat.  

TZ A jegyzőkönyvek bármikor a rendelkezésedre állnak. (Hosszú 

csend) 

HZs Ó, Robespierre! A te egykor tévedhetetlen intuíciód!... 

RI (a mozdulatlan Robespierre-hez) Mi van veled? Imádkozol? 

ROBESPIERRE (Minden szem rá szegeződik.) Jól van. Magam sem hiszek 

Danton feddhetetlenségében. (Felhördülés) 

HZs Akkor meg...? Mi a fenét akarsz? 

ROBESPIERRE Mert még ha csaló és áruló is... akkor sem érthetek egyet a 

kivégzésével. – Igazad van: a politika nem lovagköltészet. Az 

igazságosság a mindenható Isten kiváltsága. Mi nem érhetjük 

el soha. Nekünk harcolnunk kell. A Forradalmi Törvényszék 

nem igazságos. (tiltakozó hangok) A Törvényszék nem jogi 

apparátus, hanem fegyver. Az a dolga, hogy leszámoljon az 

ellenséggel, nem pedig, hogy megbüntesse a vétkest. Ezt 

tudomásul kell vennünk. Danton bűntársait elpusztítjuk, de őt, 

a főbűnöst nem bántjuk. (moraj) Ha Dantont kivégezzük, a 

polgárságot ellenforradalomba hajtjuk. A Konventet ellenünk 

fordítjuk, a nép kiábrándul a forradalomból. Csak terrorral 

tudunk kormányozni. A terrort, uraim, a kétségbeesés szüli. 

(Teljes csend) Igen: félek. Félek a terrortól. Olyannyira, hogy 

kész vagyok a megalkuvásra, a jogtalanságra, bármire, hogy 

megóvjam tőle Franciaországot. A haza java hitványságot 

kíván tőlünk: a hitvány, áruló Dantont kénytelenek vagyunk 

felmenteni. (csend) 

 Danton kapitulációja egyébként is csak napok kérdése. 

TZ (lassan) És ha... nem, Robespierre? 

ROBESPIERRE (kis csönd után) Akkor meghal. – Gyere, Saint-Just. 

VCs Hová mentek? 

ROBESPIERRE Elbeszélgetünk a Konventtel.  

(Kimennek) 

HZs Valósággal szerelmes abba a rühes kutya Dantonba. 

TZ Barátaim, az igazság az, hogy valójában egyikünk sem ismeri 

Robespierre-t. Csak Isten tudja, mi rejtőzik agresszív tekintete 

mögött… 
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A KONVENT ELŐSZOBÁJA 

 
Széles folyosó, afféle dohányzó, oldalt a Konvent üléstermébe nyíló ajtóval. 

 

DANTON Mi van? 

WESTERMANN Te még nem tudod?  

WESTERMANN Csőd minden vonalon. 

DANTON Szólalj már meg értelmesen! 

WESTERMANN A Bizottság szimatot kapott. Már három szekciót feloszlattak. 

DANTON (elgondolkodva áll) Hm... hogy épp most... Ki gondolta 

volna... (Járkálni kezd) 

WESTERMANN Egy órával ezelőtt vagy tizenötüket letartóztatták... Vincent-

t… Ronsin-t, Hébert-t... mit tudom én. Ide hallgass, Nagy 

Bíró: Robespierre visszatért. Pár perccel ezelőtt láttam a 

Konvent parkjában... 

DANTON (szórakozottan) Ühüm… 

WESTERMANN Georges, hallgasd meg, mit javaslok! (Danton mászkál, 

szórakozott, alig figyel rá) Egész Párizs felkészült a puccsra, 

mint a puskaporos hordó! Én meg itt vagyok, és meg tudom 

gyújtani a kanócot! Most azonnal! Felkelés! A tömeg a 

Konvent ellen vonul, és végez a vezetőkkel. Főleg a 

Bizottságokkal! 

DANTON Nagyszerű. Sok szerencsét. 

WESTERMANN (várakozásteljes csend után) Vannak kapcsolataim, akik 

készek beengedni az angolokat. Danton, ilyen alkalom csak 

egyszer adódik. 

DANTON Behívni az angolt! Az örök ellenséget beereszteni 

Franciaország szívébe! Augusztus tizedikének városát az 

angolok bérenceinek prédájára hagyni! Te Júdás! 

WESTERMANN (az első sokk után) Danton!... Alig egy hete mondtad, hogy az 

angolokat be kell vonni a puccsba! 

DANTON Ostoba! Egy hete! A haza megmentése akkor még az 

ellenséggel való megegyezéstől függött! Ma… egészen más a 

helyzet. Most Franciaország képes könyörtelenül leszámolni 

ezzel az aljas nációval! Egy szót se többet. Megmondtam. 

WESTERMANN Nem érted, hogy mi történik itt? Nekünk támadnak, és ami a 

te rovásodon van… 

DANTON Mi van az én rovásomon? 

WESTERMANN Nem is tudom… Megvádolnak, hogy Danton diktatúrát akart! 

Nem is kell több. Ha ezt kimondják, azonnal véged. 

DANTON Ki merne elítélni? Én döntöttem meg a királyságot… 
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WESTERMANN Georges! Most vagy soha, én mondom neked! Most vagy 

soha! (rángatja) 

DANTON Na! (kitépi magát) Tudod, West… Csoda, hogy még szabad 

vagy. (Szünet. Félig magában) Gyanús csoda. (Nevetésben tör 

ki) De megértem, hisz a barátom vagy. A barátaimat nem 

merik lecsukni.  

(Camille Desmoulins toppan be izgatottan, Legendre-ral) 

CAMILLE (lihegve) Georges!...  

DANTON Mi bajod van? 

CAMILLE A titkosrendőrség! Desenne-t letartóztatták! A Cordelier-t 

elkobozták. A nyomdászt elvitték. 

WESTERMANN (jelentőségteljesen Dantonra néz) Most már nyugodt vagyok. 

Mindennek vége. 

DANTON Legalább köszönhetnél, Camille. 

CAMILLE (hisztérikusan) Danton, mit csináljak én most? 

DANTON Először is szégyelld magad. Úgy viselkedsz, mint egy kislány. 

CAMILLE Gondold el, az az átokverte hetedik szám ott hever a 

nyomdában! Ha a Bizottság kezébe kerül, nekem végem. 

(lerogy, arcát a kezébe temeti) Ó, Georges, Georges, minek 

vettél rá, hogy ilyen ocsmányságokat írjak!?  

DANTON (örül, hogy van kin kitölteni a mérgét) Mert nem tudtam, hogy 

ilyen gyáva alakkal van dolgom!... Kérlek, parancsolj, eredj el 

Robespierre-hez, borulj a lába elé, esküdj meg, hogy én 

kényszerítettelek...  

CAMILLE (talpra szökken) Georges! Miért bántasz ilyen kegyetlenül? 

(valamelyest lehiggad) Meggyőztem az embereket, hogy elég 

volt a terrorból. Most rajtad a sor, neked kell tenned valamit, 

vagy az én tettemnek nincs semmi értelme!  

LEGENDRE Danton! Most oda kell vágni, de erősen! 

DANTON Miért? 

LEGENDRE Désenne-t elfogták. 

DANTON Igen, van fülem, hallottam. 

WESTERMANN Te nem félted a bőröd? 

DANTON De igen, mert csak egy van belőle. És te, mészáros, nem 

félted? 

WESTERMANN Oda kell csapni! 

DANTON Ez nem mészárszék, hanem politika. Maradjatok józanok! 

Camille nevetségessé tette Robespierre-t. Jól tette. Ő meg 

akarja őrizni a tekintélyét. Jó. És mit csinál? Elfogatja a 

nyomdászt, elkoboztatja a lapot. És? – Azt kérdezitek, hogy 

mit csináljunk? Az a lényeg, hogy semmit sem. Nem teszünk 

semmit. Semmit. Értetted, semmit! Bizony! 
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(Belép Delacroix.) 

DELACROIX Hoztam neked egy valódi bolondot, Danton. Odakint vár. Ha 

kifogod magadnak, fantasztikus fegyver lesz a kezedben a 

Konvent ellen. Philippeaux. 

DANTON Philippeaux? Az meg ki az ördög? Mérsékelt, liberális? 

DELACROIX Megbízható ember. És makulátlan. Ilyen kell nekünk. 

(Bevezeti Philippeaux-t.) 

DANTON (látványos gesztussal) Á! Üdvözlöm, Philippeaux! Derék 

dolog, hogy végre eljött közénk. 

PHILIPPEAUX (hűvösen) Még nem tartozom önök közé, uraim. Nem 

ismerem a céljaikat. 

CAMILLE Felszámoljuk a terrort, amely az országot kínozza. 

PHILIPPEAUX (tárgyilagosan) Ezt mondják nyilvánosan. 

DANTON Ön is a Bizottságokat akarja megtámadni?  

PHILIPPEAUX Még nem. 

DANTON (belekarol, sétálnak) Még én is töprengek. 

PHILIPPEAUX Szeretném tudni, hogy önök mit akarnak. 

DANTON Én is.  

PHILIPPEAUX Véget vetnek a terrornak? 

DANTON Meg akarja buktatni a kormányt? 

PHILIPPEAUX Önnel tartok, ha meggyőződöm, hogy nem él vissza a 

hatalmával. 

DANTON Nem vágyom hatalomra. Harmincöt éves vagyok, és 

hatvannak látszom. Elfáradtam, Philippeaux, elfáradtam. 

Szeretnék visszavonulni. De ehhez véget kell vetnem a 

terrornak, mert a megindítói közé tartozom. 

PHILIPPEAUX Nagyon szép, amit mond. De nem tegnap óta ismerem.  

DANTON Na és? 

PHILIPPEAUX Most elege van a politikából, ez igaz. 

DANTON (hevesen) Te akartál velem beszélni, nem én veled! 

DELACROIX Ne veszekedj!  

DANTON Jó. Hallgatom. De röviden. Mit akar? 

PHILIPPEAUX Fel kell számolni a Közjóléti Bizottságot. Túllépte a jogkörét. 

Ezt magán kívül más nem tudja megtenni. Undorodom 

magától, megmondom nyíltan. De úgy döntöttem, hogy 

támogatom.  

DANTON Köszönöm, hogy megtisztel, uram. Köszönöm. És hogy akar 

fellépni? 

PHILIPPEAUX Végső esetben... akár a fegyveres szekciók segítségével. 
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WESTERMANN Pontosan ezt a tervet terjesztettem az imént Danton elé. Az 

hébertisták felkészítettek néhány szekciót a saját céljaikra – 

elegendő kézbe venni és fordítani egyet rajta. 

CAMILLE Micsoda alkalom! Azonnal cselekednünk kell... 

PHILIPPEAUX De tábornok! Akkor hol marad a morális felkészítés? 

Máskülönben a terve puszta államcsíny! 

DELACROIX Ez az egyetlen lehetőség. 

LEGENDRE Legfőbb ideje. 

CAMILLE Még ma! 

PHILIPPEAUX (meggyőzve) Igen. Igazuk van. Holnap már késő… 

WESTERMANN Látjátok! Danton meg nem akarja. 

(általános felháborodás) 

CAMILLE Az Isten szerelmére, Georges! Miért? 

DELACROIX El vagyok képedve. 

DANTON Megmondtam: nem. 

(Pillanatnyi szünet) 

PHILIPPEAUX Mert fél. 

DANTON (felcsattan) Mit mondtál? 

PHILIPPEAUX Hogy fél. Gyáva. 

(Danton nekiugrik. Philippeaux mozdulatlanul vár. Szétválasztják őket) 

DANTON (uralkodva magán) Philippeaux kiművelt skolasztikus, de a 

tömegekkel nem volt dolga. Felkelés! Nem, tisztán 

parlamentáris támadást kell indítani. Robespierre-nek egy 

gyenge pontja van – a titkosrendőrsége. Mindenki gyűlöli. 

Legendre: te indítod a rohamot. Máris bemégy. Kérj szót. 

Támadd meg az egyik legfőbb spiclijét. 

LEGENDRE Héront? 

DANTON Igen, például őt. Beszélj a besúgókról, a házkutatásokról. 

Légy határozott, a nemzet támogat.  

DELACROIX És ennyi elég? 

DANTON Igen, igen, igen. Ez az utolsó esély a szabadságra, hogy mi itt 

vagyunk, más esély nincs, más nincs, csak mi, itt! Bátorság, 

harcostársak!  

LEGENDRE (dörmögve) Az, bátorság... Én vigyem a bőrömet a vásárra, 

szálljak szembe a Bizottsággal... ő meg jó, ha ünnepnapokon 

felszólal a Konventben... Akkor is a Bizottságok 

védelmében… 

DANTON Mit beszélsz, Legendre? Nem hallottam jól.  

LEGENDRE (zavartan) Én? Semmit. 
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DANTON Azt szeretnéd, ha minden gyerek átlátna a terveinken? Ha te 

legyőzöd Héront, én délután háromkor megtámadom 

Robespierre-t(szünet) Sipirc!  

 

 (Legendre habozva bemegy. A többiek, Danton kivételével, 

követik. Danton egyedül marad. Felvillanyozottan járkál. Egy 

idő után résnyire nyitja az ajtót. Bentről tapsvihar, zúgás.) 

LEGENDRE (hangja bentről) Nincs nagyobb veszedelem, a 

Köztársaságnak nincs nagyobb ellensége, mint az a rendőrség, 

amelyet nem látni! Amely szaporítja a besúgókat! Ez a 

rendőrség veszélyezteti az egyén szabadságát, arra kényszeríti 

az apát, hogy ne bízzon a fiában! (tapsvihar) Ezt a rendőrséget 

egy hajdani gonosztevő vezeti, a neve Héron! Aki azzal az 

ürüggyel, hogy közügyekkel foglalkozik, egyéni üzleteket 

intéz el, és nyíltan kedvez azoknak a gazembereknek, akikkel 

körülvette magát! (taps, zúgás, fújolás) Követelem… (Danton 

visszazárja az ajtót.)  

(Camille ragyogó arccal visszajön) 

DANTON No, kicsikém? Dantonnak vége, mi? Eltemették?  

CAMILLE (bűnbánóan) Hogyan kételkedhettem benned egyetlen 

pillanatig is?! 

DANTON (átöleli a vállát) Most egy kis bátorságot gyűjtöttél, igaz? 

Merszed támadt tollat ragadni? 

CAMILLE Danton, az ilyen tréfát még neked sem engedem meg.  

DANTON (megszorongatja) Micsoda, nem engeded meg? (Tovább 

szorítja) Még most sem engeded meg?  

CAMILLE Mmmm... jaj... (Elereszti a szorításból, de azért átölelve tartja 

a vállát)  

DANTON (diadalmasan, félig suttog) Egy hét, és a Nagy Bizottság 

megszűnik létezni. Nyolc nap múlva Párizs választhat az 

Utolsó Ítélet között és énköztem. 

CAMILLE Georges, a haza kétségbeesetten szólít téged. Csak te hallod 

meg a kiáltásukat. Danton, nagy ember vagy. 

DANTON (vidáman hátba vágja) Kis hízelgő! 

CAMILLE (halkan. Idegesen tördeli a kezét) Georges, küldj engem a 

halálba. Meg akarok halni érted. 

DANTON (barátságos nevetésben tör ki) Írj inkább, ahelyett, hogy 

meghalnál. Mire mennék a holttesteddel?  

(Delacroix, Legendre és Philippeaux jön) 

CAMILLE (elébük szalad és megöleli Legendre-t) Bravó, Legendre! 

Bravissimo, testvérek! Alaposan megleckéztetted őket!!! 

Általános ünneplés, amiből Philippeaux kissé kimarad. 
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DELACROIX (Legendre másik oldalán) Vivát, Legendre! Éljen a 

Közbiztonságiak állatszelídítője! Hej, Camille... 

(A magasba emelik az ünnepeltet. Camille levegő után kapkod a nevetéstől) 

CAMILLE Hopp, Legendre! Uff! Nem bírom... (leveti és kendőjével 

legyezi magát) 

LEGENDRE Georges, igazad volt! Lángelme vagy! A nemzet vezetője! 

Megtettem, amit Georges mondott! Most vár ránk igazán 

boldog jövő! Élvezzük a Forradalom áldását! (isznak, 

koccintanak) 

DANTON Kollega, az én ajkam egész Franciaország nevében köszöni. A 

haza felébred hagymázas álmából. 

(Ének, Legendre közben visszamegy a Konvent üléstermébe) 

DELACROIX Vissza az oroszlán barlangjába…! 

WESTERMANN (kifelé kémlel) Szűzanyám, itt van… 

ROBESPIERRE (belép, Saint-Just a nyomában.) … és egész tegnapig még 

csak rügyek voltak. Korai ez még ilyenkor.(Észreveszi 

Dantont, de még csak a hangja sem rezzen meg) Szeszélyes 

tavaszunk van az idén. 

DANTON (üdvözlésre emeli a kezét; csak Robespierre felé) Üdvözlöm, 

kolléga. Koffeinmentes? 

ROBESPIERRE (tökéletes közömbösséggel) Jó napot. 

(Saint-Justtel Danton ellenséges pillantást vált csupán. Átvonulnak a színen. Hallani, 

amint öt másodpercre a Konventben az idő is megáll a szívveréssel együtt. Danton 

balra fordul és olyan félelmetes gyűlölettel néz utánuk, hogy megkeményedő 

arcvonásaiban van valami képtelenül szép) 

LEGENDRE (halálos rémületben belép) Danton... az indítványomat 

akarják... 

DANTON Akkor szedd össze magad és állj ki érte! 

LEGENDRE Én álljak ki érte?... (Philippeaux, még szárazabban, mint 

szokott, a falnak támaszkodik, és keresztbe tett karral figyel) 

Robespierre tajtékzik. Hazaárulással vádolnak minket a 

Közjóléti Bizottságban. Menj be, és tessék, szónokolj, ahogy 

csak tudsz, különben az Isten legyen irgalmas hozzánk! 

DANTON Ne vesztegesd az időt. Hátra arc! 

LEGENDRE (lassan Dantonhoz lép) Danton, nem engem ráz ki a hideg a 

Kelet-Indiai Társaság ügyében folyó vizsgálattól! Danton: én 

nem passzióból támadom meg naponta a Bizottságot! Nem én 

vagyok, aki diktátorrá akarja kikiáltatni magát a 

Közbiztonsági Tanács koponyáira hágva. – Én nem viszem 

miattad vásárra a bőrömet. Menj, és védd meg az 

indítványodat. 
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DANTON (sátáni mosollyal Legendre felé hajol) Menj és mentsd a 

bőröd, Legendre. Ha én segítenék neked, holnap már a 

Bastille-ban csücsülnél. (Legendre kivonul) 

WESTERMANN (kezét tördelve) Irgalmas isten.... (Halkan) Tudtam, tudtam, 

hogy ez lesz a vége! Tudtam... (Bután körbenéz, a kijárat felé 

vánszorog) 

PHILIPPEAUX (tetőtől talpig reszketve) Aljas gazember...  

(Danton megvető pillantást vet rá) 

CAMILLE Philippeaux, megőrültél? 

PHILIPPEAUX (tébolyultan) Szóval hulljon darabokra az állam... hogy 

Danton büntetlenül kézbe kaparinthassa a koronát? Hát ezért 

harcolunk, ezért döglünk meg? Hogy Danton ne kerüljön 

bíróság elé néhány szaros sikkasztóval? Mekkora barom 

vagyok, édes istenem! (keze közé szorítva a fejét) Hogy nem 

láttam át rajtad mindjárt! (Kiköp feléje) Pfuj! 

DANTON (száraz mosollyal) Süllyed a hajó, mi, royalista patkány? 

PHILIPPEAUX (megtorpan; a válla fölött, hevesen) Bár süllyedne el minél 

hamarabb! 

DANTON Szaladj a Bizottságba, és jelents fel! Busásan megjutalmaznak 

érte! 

PHILIPPEAUX Ismernek ők téged, minek nekik az én feljelentésem?! 

Különben ők talán jobbak? (Kimegy. Danton fáradtan a padra 

rogy) 

DELACROIX (odamegy hozzá) Rosszul áll a szénánk, Danton. Rosszabbul 

nem is állhatna. 

DANTON (udvariasan a szemébe néz) Elmenekülsz? 

DELACROIX Attól tartok. Még ma éjjel átjuthatunk a Csatornán. Előnyös 

helyzetben vagy: eredj az angol miniszterhez, egy-kettőre 

megkapod az engedélyt. Gyerünk, kaparj ki ebből 

mindkettőnket, amíg még tiszta az út. 

DANTON Az út zárva, testvér. Végeztem az angolokkal. 

DELACROIX (miután visszanyerte a hangját) Miért, az isten szerelmére? 

DANTON A haza érdeke így kívánta. Franciaország ellensége az én 

ellenségem. 

DELACROIX (megérti) Á, szóval az angolok is lapátra tettek. Kár, Danton, 

nagy kár. (Danton álmosan vállat von) De én nem hagyom 

felkoncolni magam a két szép szemedért. Két napra beteget 

jelentek. Ha addig nem teszel értem valamit, jelentkezem a 

Bizottságnál, és kiszolgáltatok rólad minden adatot. (Menni 

akar)  

DANTON Hé, Lacroix! Hogy áll most a flamand korona árfolyama? 

(Delacroix megtorpan. Bizonytalanul visszafordul, haragtól 

sápadtan. Danton odasétál hozzá, farkasszemet néznek.) 
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Úgyhogy meg ne próbáld eltépni ezt a szép köteléket… meg 

ne próbáld. (hurkot rajzol a levegőbe) 

DELACROIX (szárazon) Meglátjuk. (Megfordul és kimegy) 

(Danton a lócához megy. Az ajtón át kiszűrődik a szónok hangja; kíváncsian résnyire 

tárja, a félfának támaszkodik, és szomorkás mosollyal behallgatózik) 

ROBESPIERRE HANGJA …Önök ismerik őt. Ismerik három áldozatát is. Azt 

mondtátok, “jóhiszeműek”. Íme az ő jóhiszeműségük. 

Uraim! Teret adnának egy frakciónak, amelynek 

sötétben rejtőző vezéreit kizárólag saját érdekeik 

mozgatják, és semmiféle erkölcsi megfontolás nem 

köti őket? – Ébresző, uraim! És ideje ébernek is 

maradni. 

(Heves taps. Danton félig behunyja a szemét, és keserűen nevet. Hirtelen…) 

(Camille odalép) 

ROBESPIERRE HANGJA (túlharsogva a tapsot) Most pedig, uraim, nem 

hiszem, hogy érdemes több szót vesztegetni erre az 

indítványra. Tegyük semmissé, és térjünk át a 

fontosabb kérdésekre. 

(Viharos taps. Danton becsukja az ajtót. Összenéznek.) 

CAMILLE Georges: ha ki kell egyezni Robespierre-rel, hogy 

megmeneküljünk, akkor százszor inkább a halált választom. 

DANTON (megveregeti a vállát) Majd kinövöd, fiacskám. – Nos, az 

indítványunkra ráhúzták a koporsót. Gyere, fiam, menjünk. 

Az a gyanúm, hogy előbb-utóbb erre jár valaki. És most 

annyira undorodom az emberiségtől, hogy még rosszul 

találnék lenni. (Kimennek) 

 

 

VACSORA 

 
Egy kávéház szeparéja. Terített asztal. Danton estélyi öltözetben. Camille Desmoulins, 

Legendre, Delacroix. 

ILLETŐ (virágcsokrot hoz) 

DANTON Nem, nem, nem, nem, nem. Cseréljék ki az egészet. Vigyék 

ezt a csokrot innen! Csak kék virágot hozzanak! Hiszen ő csak 

a kéket szereti! 

(Illető el a csokorral) 

VALAKI (ételeket hord be) Pontyhal barát módra. Töltött uborka, benne 

kék velő. Csibefelfújt, csak a melle, konzervatív mártással. 

Fürjbecsinált, bundában, emigráns módra. Fehér és vörösbor. 

Vérnarancs. 

(Danton félig-meddig odafigyel, ismételgeti az ételek nevét, mindegyikbe bele-beleszik) 
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CAMILLE Tudod, Georges... sajnállak, gondold el: a Feddhetetlen kérte, 

alázatosan kérte Dantont, hogy fogadja kihallgatáson. Fél 

kilencre kellett volna jönni, házikabátban, ahelyett, hogy 

kiöltözöl és várod... érezze legalább, hogy kegyet gyakorolsz! 

DANTON (megint az órára néz. Határozottan) Kifelé, mindnyájan. 

Nyolc óra. Camille, te egyenesen hazamész. 

CAMILLE Georges, könyörülj meg rajtam, ne kergess el! Tanúja akarok 

lenni, ahogy megalázkodik! 

DANTON Idióta. Legendre, te is hazamégy. 

(Valamennyien eltűnnek a hátsó ajtón) 

ROBESPIERRE (belép, tip-top kiöltözve, egészen megfiatalodva. A világfi 

tökéletesen mesterkélt szívélyességével nyújt kezet 

ellenségének)  

DANTON Nahát! Robespierre! 

ROBESPIERRE Jó estét. Megvárattam? Nagyon sajnálom. (Leül) 

DANTON (szintén leül, bizalmatlan, tisztában van társasági 

kultúrájának hiányosságaival) Nem számít. Az a fontos, hogy 

újra együtt vagyunk. Csak te, meg én. (az ételre) Ezt nézd 

meg. Megkóstolod? 

ROBESPIERRE Nem, köszönöm. 

DANTON Pedig finom! Na és ezt? Igazán fejedelmi. 

ROBESPIERRE Nem, köszönöm. 

DANTON Nem? Na és egy kis fügécskét? Nézd, milyen pompás. Nem? 

ROBESPIERRE Jó étvágyat. 

DANTON Diétázol? 

ROBESPIERRE (szívélyes, szinte ifjonci mosollyal) Isten ments! Van még 

időm a cukorbajra meg a gyomorhurutra, nem? 

DANTON (teljesen elbizonytalanodott, egyre rosszkedvűbb) Nem 

mérgezett. 

ROBESPIERRE (ámulattal) Egyszóval vagy gyomorbajos, vagy paranoid? 

(Félig komolyan, kissé halkabban) Mellesleg, érthető, hogy az 

ön szemében én beteg embernek számítok. 

DANTON (pillanatnyi habozás után minden tálat lesöpör az asztalról; 

bort vesz elő) Mit akarsz? 

ROBESPIERRE Beszélni veled, őszintén. 

DANTON Beszéltél velem másképpen?  

ROBESPIERRE Georges, miért támadtattad meg Héront? 

DANTON És te miért fogattad el Désenne-t? És koboztattad el a lapot? 

ROBESPIERRE Meg kell védenem a kormányt. De te… te ezt nem érted meg. 

Összeesküvést szervezel. Te, Georges. 

DANTON Magad is tudod, hogy ez nem igaz. (hamisan nevet) Tiszta 

vagyok, akár a forrás vize. 
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ROBESPIERRE Sok az ellenséged. Mindegyik el akar távolítani. 

DANTON Te is? 

ROBESPIERRE Ha abbahagyod a támadást, szavamat adom, hogy semmitől 

sem kell félned. 

DANTON (nevet) Mert most félnem kell? 

ROBESPIERRE Georges, a manővereid megbénítják a kormányt. Réges-rég 

vesztettél, de nem akarod bevallani magadnak. Bizonyos okok 

arra kényszerítenek bennünket, hogy… megtartsunk, ahelyett, 

hogy… félreállítanánk. Amennyiben hajlandó vagy feladni 

ellenforradalmi magatartásásodat, és papagájodnak, Camille-

nak új melódiát tanítasz be – garantáljuk a biztonságodat. Sőt, 

a nyilvánosság szemében való kedvező megítélésedet is. 

DANTON (egészen megzavarodva) Megfeledkezel magadról, 

Robespierre. Csak a nemzet java érdekel, semmi más. 

ROBESPIERRE (kissé unottan) Danton, nagy szavak nélkül, kérem. Ismerlek. 

DANTON (kitöréssel palástolja nyugtalanságát) Mit jelentsen ez? 

ROBESPIERRE (a kezét bámulja, amit továbbra is térde köré fon) Azt jelenti, 

hogy… átlátok rajtad. Igaz, elég későn, csak az idén ősszel. 

Most már tudom, honnan ered a vagyonod. A diplomáciád az 

ellenséggel, a király életéről, a koronáról, a békéről. Ez a 

mérleg már semmivel sem lehet rosszabb. 

DANTON (erősen tartja magát. Áthajol az asztalon, negédesen) Ki 

beszélte be neked ezt a képtelenséget? 

ROBESPIERRE (elengedi a füle mellett) Tudod, a „nemzet java” kissé 

gusztustalanul hangzik a te szádból. De – bizonyos okokból – 

a mai napig titkoltam elszomorító ismereteimet. És kész 

vagyok továbbra is félrevezetni a közvéleményt, amennyiben 

hajlandó vagy a kormány oldalára állni. 

DANTON Nem tehetem meg. 

ROBESPIERRE Miért? 

DANTON Mert amit a kormány tesz, nem helyeslem. Van hozzá jogom? 

ROBESPIERRE De ahhoz nincs, hogy hirdesd. Főleg neked nincs. 

DANTON Nálam silányabbnak nem hajtok fejet. 

ROBESPIERRE (szinte sajnálkozva) A kormány silányabb nálad? 

DANTON Minden kivételes egyéniség a tömeg fölött áll. (Robespierre 

hirtelen fölemeli a fejét; figyelmesen, keményen néz rá) Vád 

alá helyeztek? Jól van. Így bánok el a rágalmakkal. Épp úgy 

megvetem a kormányt, akárcsak te. Csak én kimondom. 

Mindenkit megvetünk. A Konventet, a Bizottságokat. De 

egyetlen emberrel te is kivételt teszel. Hm? 

ROBESPIERRE (hallgat) 

DANTON És biztosan… nincs… bizonyítékotok. Igaz? 
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ROBESPIERRE (hallgat) 

DANTON Jól van, Robespierre, hagyjuk a nagy szavakat. (tölt) 

Egészségedre! Hiszen nem félsz a méregtől, ugye? 

ROBESPIERRE (iszik) 

DANTON Senki sem fordíthat minket egymással szembe. Senki! Sem 

Bizottság, sem kormány, senki! Ha szétválasztanak 

bennünket, végünk! Ha folytatod a terrort, én nem tartok 

veled. És más sem tart veled. A nép, amely felemelt minket, 

szétzúzza a forradalmat. 

ROBESPIERRE És ki lesz az oka? 

DANTON Én biztos nem. És minden bizonnyal te sem. És ha egyikünk 

sem az oka, a dolgok természete ilyen. 

ROBESPIERRE A dolgok természetében sosem hittem. 

DANTON Na, abban én sem. Nem hittem benne. Végül is az elveink 

azonosak. 

ROBESPIERRE (a fejét rázza) Már nem azok. Megcsináltuk a forradalmat, 

hogy megadjuk a népnek a bátorságot és az egyenlőséget. 

DANTON És te most levágsz minden fejet, ami kimagaslik. Hát ezért 

harcoltunk? 

ROBESPIERRE Én védelmembe veszem a népet. Eddig senki sem védte. 

DANTON Kiktől véded? 

ROBESPIERRE Azoktól védem, akik a zavarosban halászva csak a zsebüket 

tömik. Vannak ilyenek, Georges? 

DANTON Barátom, te úgy akarsz bánni az emberekkel, mintha bábok 

volnának a kezedben. Elfelejted, hogy húsból és vérből 

vagyunk. Elfelejted! Azt akarod, hogy felemelj, a csúcsokra 

emelj minket! De ott nem jut levegőhöz az ember. Az 

eredmény? Megölöd a forradalmat, megfagy. Mindenki 

magadra hagy.  

ROBESPIERRE Akkor te mit akarsz tőlem? 

DANTON (lágyabban, hangjában furcsa melegséggel) Amit most 

mondok, nem fogom mások előtt megismételni. Nem adom 

tudtára úgynevezett barátaimnak. Én… csodállak, istenítelek... 

téged. (Robespierre képtelen tovább rejteni határtalan 

elképedését. Danton mostantól erősen inni kezd.) Mert te még 

nálam is nagyobb vagy. Ki az, aki ilyen engedelmes 

eszközévé formálta az államot?... Tudod, Maxime... 

ROBESPIERRE (ingerülten) Megbocsáss. Azok az idők elmúltak. 

DANTON (némi gőgös keserűséggel) Nos hát, Robespierre. A csőcselék 

feje fölött, mert csőcselék, kész vagyok fejet hajtani – 

kizárólag előtted. 

ROBESPIERRE (rövid gondolkodás után) Legyen. Ez formai kérdés. A 

feltételeket ismertettem már. 
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DANTON (kedvesen, ezúttal óvatosan) De ha támogatnám akcióidat a 

jelenlegi irányban, azzal a bukásodat siettetném. Hisz a te 

politikád a nagyszerű őrület politikája. 

ROBESPIERRE Olyan gyermetegek a kifogásaid, Danton. 

DANTON Hát persze – de hisz a karzathoz szólnak. A te tévedésed 

sokkal mélyebben van. (előrehajol) Izolálod a forradalmat, 

Robespierre! A te csúcsaidon nem lehet lélegezni. Maxime, 

fütyülök én a Bizottságokra. Téged bámullak. Annyira 

szeretném, ha tudnálak követni. De nem akárhova, nem 

akárhova… (gúnyos; kezd berúgni) 

ROBESPIERRE Ha a forradalmi lendületet megállítjuk, akkor megöljük magát 

a forradalmat!  

DANTON Az emberek azt akarják, hogy egyenek és alhassanak békén. 

Ahol nem ehetnek, ott nincs törvény, se szabadság, se 

köztársaság. Vegyük a terrort. Nem a fejekről beszélek, az 

most mindegy. De te irtod a lopást és a korrupciót, pedig ez 

természetes szükséglet, enélkül az állam elpusztul. Olyan 

csődöt teremtesz, hogy száz évre megemlegetik. 

ROBESPIERRE És mit tanácsolsz? 

DANTON Összehangolni a szükségleteket a lehetőségekkel. Egyszóval: 

hozzáférhetővé tenni a forradalmat. Visszavinni az 

emberekhez.  

ROBESPIERRE Danton, te a társadalom öt százalékát képviseled, én a hetven 

százalékát. Azt mondod: hozzáférhetővé tenni a forradalmat. 

Én úgy mondom: elárulni. Inkább a katasztrófát választom, 

mint a csendes szétbomlást. 

DANTON (összehúzza a szemét) De csak így juthatsz el a célba. 

ROBESPIERRE Ezt most nem értem. 

DANTON (széles mosollyal) Valóban nem érted...? 

ROBESPIERRE (idegesen) Az én célom, Danton – hozzáférhetővé tenni az 

emberi lét alapfeltételeit a nemzet hetven százaléka számára. 

DANTON (színpadiasan nevet) Nem egészséges, ha bizonyos emberek 

túl sokáig kormányoznak. 

ROBESPIERRE (először meglepve, aztán hirtelen a semmibe fordítja 

tekintetét; félmosollyal) A hatalomról álmodozol?  

DANTON Nem kell álmodnom róla. A kezemben van. Már megkaptam 

az igazi hatalmat. Az utcát. – De te mit akarsz, Maxime? Még 

most sem veted le a maszkodat? – A Feddhetetlen! A nép! 

Meg az ő lelke! Az a harsogó üresség… Mennyi ember lehet 

köztük? Kettő-három, ha jut ezerre. Annyi se. A többi – 

szemét. És olcsó! És közönséges! Rosszul vagyok tőlük. 

 Milliók, milliárdok. Arra születtek, hogy az a kevés, akinek 

van miből, megteremtse belőlük a maga világát! Jaj, Maxime, 
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ha nem az örökös izzadás és a robot lenne igazi lételemük, 

már rég kipusztultak volna! Ahelyett, hogy szaporodnak, mint 

a nyüvek. Szabadságot adsz nekik – megfulladnak, mint hal a 

szárazon. (Intenziven, szinte ijesztően) Nos, most már te is 

ismersz engem.  

ROBESPIERRE Most... igen. 

DANTON (feláll, öklére támaszkodik) Ó, igen: én is álmodoztam a 

korlátlan hatalomról. Mert mi más csábíthat bennünket, 

zseniális koponyákat? De föladtam. Uralkodni – ezen a 

csürhén? Pepecselni, szórakozni velük? Ehhez rövid az élet! 

 Te tudod, mi a magány. De te önmagadba tudtad fojtani az élő 

léleknek ezt a kiáltását, én nem. Az én idegeim nem vasból 

vannak. Én még tudok… sírni. 

 Te erősebb vagy nálam. Mint a vékony, de tömör acélrúd. 

Nyugodt maszkod mögött csupa gőg… 

 Te vagy ezen a vacak világon az egyetlen... hérosz. Most már 

nem eresztlek. Erőszakkal visszavezetlek a saját utadra. És 

szolgálni foglak. Én, aki királyokat és minisztereket csaltam 

meg... hozzád, tehozzád hű maradok. Hallod? Nézz a 

szemembe, Feddhetetlen. Megfejtettem a titkod. Kifogtam 

rajtad. Most már nincs mit rejtegetned.  

ROBESPIERRE Most én kezdek rosszul lenni.  

DANTON Tessék, próbáld meg. Használd ki ezt a pillanatnyi tébolyt. 

Tégy próbára, és esküszöm, hogy megkapod a koronát. A 

koronát… amiért megveszel... Ami keresztül fogja égetni a 

koponyád… amíg össze nem roskadsz a súlya alatt. 

ROBESPIERRE Te félrebeszélsz... vagy nekem vannak rossz álmaim? 

DANTON (hozzáhajol) Hallgass ide, Maxime... Támaszkodj rám – és 

hagyd ezt a csürhét! (halkabban) A kisgyereket neked 

ajándékozom, Camille-t megkapod, szamárság... (Még 

halkabban) Az egész frakciót a lábadhoz teszem. Csak annyit 

mondj: jó. Ezt az egy semleges szót. Császárrá teszlek. 

Maxime... (Fenyegetően) Beszélj! 

ROBESPIERRE (csendesen feláll) Bocsáss meg. Ideje befejezni ezt a 

bohózatot. 

DANTON (nekiugrik) Te hitvány! Na ki az erősebb?  

ROBESPIERRE (kisebb Dantonnál, aki a gallérját szorongatja) Most már 

értem. Egyszerűen csak ittas vagy. 

DANTON Ittas! Ittas! 

ROBESPIERRE Ne feledd, hogy az utca boldoggá tétele érdekében semmitől 

sem riadok vissza. 

DANTON Te… te! Boldoggá akarod tenni az utcát? Azt se tudod, mi a 

nép! Mit tudsz te a népről, semmit! Nézz a tükörbe! Nem iszol 
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bort, parókát viselsz! A kard láttán mindjárt elájulsz. Nővel 

nem feküdtél le soha. (bámulja; ordít) Ki nevében beszélsz? 

Az emberekről szónokolsz, de nem vagy ember! Báááá! 

Megmondjam neked, mi a nép? Végigjössz velem együtt az 

utcán? (rájön, hogy berúgott, és túl messzire ment) Ó… 

Bocsáss meg. Kegyetlen voltam mindig. És ügyetlen. Az éjjel 

felébredtem… azon töprengtem, szétválasztanak minket, és 

azt hiszik, ellenségek vagyunk. Ez ostobaság, semmi értelme. 

Ebből elég, abba kell hagyatni. 

ROBESPIERRE Akkor tedd meg, amit kérek. 

DANTON Mit akarsz? 

ROBESPIERRE Georges, kérlek, hogy csatlakozz hozzánk. 

DANTON Vidékre mentem töprengeni. Átgondoltam mindent elölről. És 

megmondom őszintén, nagyon őszintén… inkább engem 

öljenek meg, mint én mást. 

ROBESPIERRE Miről beszélsz? Részeg vagy. 

DANTON Ha makacskodsz, Maxime… Látod ezt a fejet? És érzed? (a 

fejére teszi Robespierre kezét) Hamarosan kénytelen leszel 

levágatni. (a pillantása tompa lesz, a feje lebukik; horkol) 

(Robespierre hallgat. Danton a fejét az ölébe támasztva bóbiskol. Egy idő után 

felriad.) 

ROBESPIERRE Bocsáss meg. Tévedtünk mind a ketten! Jó éjszakát. (indul) 

DANTON (utána veti magát, fojtott sikollyal) Maxime...! 

(Robespierre pillantása szinte arcul üti.) 

DANTON És azt tudod, hogy három tanúm van mindenre? Hallottak 

mindent! 

ROBESPIERRE (végigméri) Pontosan ezért nem mondtam semmit. Jó éjszakát. 

(kimegy) 

(Beront Delaxroix és Legendre) 

DANTON (kissé kábán) Na, most a markomban van. A markomban van. 

 

 

SAINT-JUST – ROBESPIERRE 
 

ROBESPIERRE Nem ismertem, ahogy egyikőtök sem ismerte. (hirtelen 

előrehajol) Jaj, Antoine; nem valami vulgáris, hedonista 

disznóval állunk szemben. Micsoda alkotókészség – 

csalhatatlan logika – pompás képzelőerő – és a fundamentuma 

maga az abszurdum. A Sátán elméjét képzelem ilyennek. Ó, 

igen, végzetes hibát követtem el. A járvány forrása kizárólag 

Danton. 

SAINT-JUST Megint ezek a nagy szavak. 
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ROBESPIERRE Elborzaszt, amikor a fiatalság beszél belőled, Antoine. – 

Szavak! Mi más fordította ki alapjaiból Franciaországot 

nyolcvankilencben, ha nem a szavak? 

SAINT-JUST Jó, hát szavak. Mit számítanak a szavai – a te erőddel 

szemben? 

ROBESPIERRE Kedvesem: az igazság mindig szerény, és nehéz elfogadni, 

míg a hazugság messziről tündököl. Az én ideáim erőtlenek 

Danton tirádáihoz képest. 

 Ó, bár hallottad volna! Ezek a csiricsáré színpadi 

mutatványai… mennyire hatásosak! 

 Nem csodálom, hogy ez a ragyogás elhomályosítja Camille 

látását! És mi még azt hittük, ő táplálja eszmékkel Dantont! 

Antoine: ha Dantonban több volna a bátorság, egy hónap alatt 

visszahozná a monarchiát. 

 Ha időt hagyunk rá… talán meg is teszi. (rövid szünet) 

 Nincs más lehetőség. Meg kell ölni, amilyen hamar csak lehet. 

(fölkel) Plenáris ülésre hívom össze a Bizottságot, holnap… 

délutánra. 

SAINT-JUST (szintén fölkel) És most hová, Maxime? … Maxime… ne 

menj oda. 

ROBESPIERRE Miért olyan fontos ez neked, Antoine? 

SAINT-JUST Hát igazán nem ismered? Ez egy kokott, ez nem férfi, ez a 

Desmoulins! Tényleg azt hiszed, hogy kíváncsi lesz a 

mondandódra? Játszadozni fog veled, nyavalyog, áriázik! Te 

meg csak bámulod, ahogy ez a kölyökkutya a kerék alá 

masírozik! És mindent bevallasz neki, csak hogy megmentsd 

– és ezzel jó előre figyelmezteted az egész bandát. 

(Robespierre vállat von) Maxime – Maxime! – Fél évig 

flörtöltél a… hazaárulással… legyen elég végre! 

ROBESPIERRE (higgadtan) Minek nézel engem, Saint-Just? … Nőnek? Hogy 

államtitkokat fecsegnék ki, holmi… ragaszkodás miatt? 

SAINT-JUST Holnap délutánra hívsz össze minket? És miért nem reggelre? 

Miért nem már ma éjjel? 

ROBESPIERRE (föntről lefelé végigpillant rajta; lassan és szisztematikusan, 

tetőtől talpig, csak azután szólal meg) Mert nincs más, amiben 

örömömet lelném. 

(Kimegy; barátja szomorkás mosollyal néz utána)  
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CAMILLE LAKÁSA 
 

Camille-nál. Lucile, 22 éves, lámpa mellett ül és varr. Camille rosszkedvűen beront, 

ledobja a köpenyét és a kalapját, és lerogy. 

 

LUCILE No? (Férje néma tiltakozására) Ó, drágám! Megint 

ostobaságot csináltunk? 

CAMILLE (felveszi szokott pózát: könyökét a térdére támasztja, állát 

pedig az öklére) Jaj, Lucile... (Lucile játékosan rimánkodó 

arcot vág) Nem kéne bolondoznod, mikor én... (Kihúzza 

magát) Pedig, örülnöm kellene!... (Feleségére pillant) 

Végighallgattam két tigris bizalmas beszélgetését. 

LUCILE (elkomolyodik; érdeklődéssel) Ó... Na és? 

CAMILLE (feláll) Hadüzenet! (idegesen fel-alá járkál) 

LUCILE (iszonyattal) Micsoda?!... 

CAMILLE (izgalmában nem is figyel rá) Ahogy mondom! Robespierre 

megérdemli, hogy megleckéztessük! Meg is fogja kapni. Igen, 

örülök. Örülök! 

LUCILE (kétségbeesetten) Dehát hogyan?!... 

CAMILLE Ő is pontosan tudja, hogy nem mérkőzhet meg Dantonnal. 

Különben nem kért volna – igen, Robespierre maga kért – 

kihallgatást. Csak az a baj, hogy Dantonnak nem sikerült 

teljesen megsemmisítenie. Ez dühített föl. Édes Istenem, ha 

engem kért volna!!... 

LUCILE De ide figyelj, Camille... 

CAMILLE (megáll, megfordul) Lucile, emlékszel, hogyan tett 

nevetségessé a klubban? Bohócot csinált belőlem mindenki 

előtt. De most én jövök.  

LUCILE (szinte sikoltva) Camille! Hogy történt? Hiszen magad 

mondtad, hogy Danton egyezkedni kíván! 

CAMILLE (hirtelen magához tér) Tudod… nem igazán értettem. Nem 

hallottam egész tisztán…. Én ebben az egészben nem ismerem 

már ki magam. Nem, én nem vagyok jó politikus. De kit 

érdekel? Jó költő vagyok, és ez talán többet ér, nem, Loulou? 

LUCILE (nyugtalanságtól sápadtan) Persze, de... 

CAMILLE Danton hízelgése egyfajta szarkazmus is lehet!... Mekkora 

szamár vagyok! Most már mindent értek: Danton olyan sértőn 

adta tudtára hitványságát, hogy az a dühöngő pojáca 

visszautasította az egyezséget. Igaz, Georges így elszalasztotta 

az utolsó esélyt, hogy megmentse a fejét!... (Újra körözni 

kezd, kezeit tördelve) 

LUCILE Mégis, mit hallottál?... 
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CAMILLE Nem mindent, de ez elég nyilvánvaló. Mindegy, annál jobb. 

Visszafizetjük neki a megaláztatást, kamatostól! Három 

hónapja várok erre! 

LUCILE (megkapaszkodik az asztalban) És én három hónapja rettegek 

ettől…  

CAMILLE Lucile, ne mondj ilyeneket, mert téged is meggyűlöllek! 

Megyek, átöltözöm. Horace alszik? 

LUCILE (erőt vesz magán) Igen. Nehogy felébreszd! 

(Csengetnek)  

CAMILLE (menekül) Szent isten! Ki lehet az? Loulou, nem vagyok 

itthon. 

(Eltűnik. Kopognak. Lucile a látogató elé megy) 

ROBESPIERRE (belép, meghajol) Itthon van a férje? 

LUCILE (örömteli meglepetés) Hogyne. Rögtön jön. Ha várna egy 

kicsit…  

ROBESPIERRE (leveti és leteszi a köpenyét, sétabotját, kesztyűjét) Örömmel. 

(Lucile hirtelen mindkét kezét megragadja) Hogy van a 

keresztfiam? 

LUCILE Jól. Alszik. (szünet) Maxime... milyen szerencse, hogy idejött 

ma... 

ROBESPIERRE (zavartan) Én… 

LUCILE (igyekszik egész lelkét a tekintetébe sűríteni) Az isten küldte 

magát!... Ugye, nem azért, hogy csúfot űzzön belőlünk?!... 

Hogy megváltozott. Alig merem a keresztnevén szólítani... 

ROBESPIERRE Hát igen. Nagyon megöregedtem.  

LUCILE Ó, nem! Csak... (Ideges nevetéssel) Robespierre magasabbra 

nőtt, mint a Notre-Dame tornya; és Maxime – megszűnt 

létezni. 

ROBESPIERRE (elgondolkodva) Még nem... 

LUCILE Maxime... igaz, hogy rosszabbodott a helyzet? (Robespierre 

bólint, elrejtve meglepetését) Akkor maga az egyetlen 

reménységünk. – Tanácstalan vagyok, Maxime. Kétségbe 

vagyok esve. Camille egy felelőtlen gyerek, akit kézen fogva 

kell vezetni. Én meg nem ismerem ki magam a világban. 

Miért hagyta őt magára, Maxime? 

ROBESPIERRE Isten a tanúm, hogy fordítva volt. 

LUCILE (hitetlenkedve) Igen?... Akkor nyilván tévedtem... (Újból a 

szemébe néz) Legyen még egyszer ember, Maxime! 

Bocsásson meg neki... még ez egyszer! És vigyázzon rá! 

ROBESPIERRE Azon gondolkodom, melyikünk aggódik érte jobban. (Rövid 

szünet) Azt sem tudom, ő bízik-e bennem. Lucile. A maga 

befolyása erősebb az enyémnél. Segítsen nekem!  
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LUCILE Mit kell tennem? 

ROBESPIERRE Mindenáron el kell szakítania Dantontól és a csoportjától. 

LUCILE (ijedten) Én!... De Maxime... én nő vagyok… nem 

avatkozhatom ezekbe a dolgokba! Ez ízléstelen volna, és… 

örökre tönkretenném a kapcsolatunkat! 

ROBESPIERRE Nem jobb inkább a szerelmét feláldozni, mint... az életét? 

LUCILE (iszonyodva hátrál) Az… az… életét... 

ROBESPIERRE Ha Dantonnal marad, Camille a vesztébe rohan. Tudja, mit 

jelent ez? 

(Camille betoppan és megáll) 

CAMILLE Azt hiszem, határozottan megmondtam, hogy nem vagyok 

itthon! 

(Robespierre igyekszik, hogy ne ingerelje tovább, így el sem mosolyodik) 

LUCILE (feláll) Szégyelld magad, Camille. – Magatokra hagylak. 

(Robespierre feláll és meghajol. Lucile kimegy) 

CAMILLE (karba tett kézzel elébe áll) Hogy merészelt idejönni? 

ROBESPIERRE Komoly dolgokról kell beszélnem veled, Camille. De előbb 

ülj le, vagy menj odébb, nagyon kényelmetlen kitekert 

nyakkal beszélgetni.  

(Camille tárgyilagosan leül, megszokott helyzetébe) 

CAMILLE Beszélgetni. Ismerlek. Azért jöttél, hogy meggyötörj. A mi 

beszélgetésünknek semmi értelme. Jobb, ha bele se kezdünk. 

ROBESPIERRE Veszélyben vagy. Azért jöttem, hogy figyelmeztesselek. 

CAMILLE (egy pillanatra elbizonytalanodik) Veszélyben... 

ROBESPIERRE Holnaptól, Camille, háború kezdődik Danton és köztem. 

Kérlek, ne válassz könnyelműen. Nem tudod, mekkora 

veszélyben vagy. Danton barátsága nem épp önzetlen... 

CAMILLE Danton barátsága, Robespierre, először is nem tartozik rád. 

Másodszor: felnőtt vagyok, és meg tudom védeni magam. Egy 

szabadságharcos nem fél a haláltól. 

ROBESPIERRE A halál csekélység. De van más is… például deportálás. 

CAMILLE Nem tudsz megijeszteni. A mi barátságunk erősebb a te 

irigységednél. 

ROBESPIERRE A férfibarátság talán valóban a legnemesebb emberi 

kapcsolat. De a te kapcsolatod Dantonnal nem barátság, 

gyermekem. A barátság elsőszámú feltétele – a kölcsönös 

függetlenség. De te megalázó érzelmi rabszolgaságba 

kényszerítetted magad. Danton gátlástalanul kihasználja a 

tehetségedet. Miért nem mersz önmagad lenni, Camille? Azt 

hiszed, rosszabb vagy másoknál? 
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CAMILLE Te sose fogsz megérteni, Robespierre. (szünet) Könyveket 

égetni, vagy bezúzatni egy újságot, az nem válasz semmire. 

Emlékszel erre? 

ROBESPIERRE Azt, ugye, tudod, hogy mint politikus, nulla vagy?  

CAMILLE Lehet.  

ROBESPIERRE Nem „lehet”. Ez így van, kedvesem. Ami pedig engem illet: 

először is, végtelenül tisztességes vagyok, másodszor, én 

követem el a legkevesebb hibát valamennyiünk közt. (Csend) 

Camille, ezt tudod, ugye? 

CAMILLE (morogva) Jó, hát... persze. 

ROBESPIERRE Így hát, amikor azzal vádoltál a „Vieux Cordelier”-ben, hogy 

tévelygek és titkos ambíció fűt, saját meggyőződésed ellen 

cselekedtél. Látod, hová juttatott téged Danton? Nem szívesen 

teszi ki veszélynek magát – így hát megtalál téged, egy fiatal 

idealistát, és beléd plántálja az elképzeléseit. Te azt hiszed, a 

hazát mented. Pedig csak az ellenforradalmat mentetted meg a 

csődtől. (Csend) 

CAMILLE Ha elárul – az ő dolga. Miért legyek azért én is becstelen?  

ROBESPIERRE Kitűnően gondoskodsz a becsületedről: hazaárulással. Mert a 

kormányt vádolni, egyenlő a hazaárulással. 

CAMILLE (végleg elveszíti önuralmát. Felpattan) Akkor eldobom a 

tollam, és csupasz mellel védelmezem Dantont. Ha elveszíti 

bennem a kardot – pajzsra lel helyette. 

ROBESPIERRE Illik hozzád ez a hősiesség, mi? Csak szánni tudlak. 

CAMILLE (megmerevedik) Azt akarod, hogy megüsselek? 

ROBESPIERRE Na végre! A hiúságodat kell megpiszkálni, hogy visszatérjen 

beléd az élet. 

CAMILLE (lerogy, elfedi arcát) Ó, te, te aljas! 

ROBESPIERRE Látod, milyen védtelen vagy, Camille? A sértésekkel szemben 

éppúgy, mint a hízelgéssel. Hozzád érek, és összeesel! Eddig 

csak a börtön leselkedett rád. De válság idején minden 

szavunkért az életünkkel kell felelnünk. (Camille feláll és fel-

alá járkál) Néhány extázisban fogant sorért...?! 

CAMILLE (hosszas hallgatás után) Rendben, Robespierre, elérted a 

célod. Egyszer és mindenkorra szétromboltad az illúzióimat. 

Kiirtottál mindent a lelkemből, amit csak lehetett. Örülhetsz. 

ROBESPIERRE Örülök is. 

CAMILLE Maxime... Robespierre! A jelenléted fizikai fájdalmat okoz. 

Menj el. 

ROBESPIERRE Előbb bizonyosnak kell lennem abban, hogy minden 

kapcsolatot megszakítasz Dantonnal, és teljesen semleges 

maradsz. 
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CAMILLE (hirtelen felélénkül) Most már azért sem! Soha! Ilyen szégyent 

csak vérrel lehet lemosni. Egyenesen furakodni fogok a 

guillotine alá! (fejét felszegi) Harminchárom éves vagyok, 

épp, mint Krisztus. Megfelelően veszedelmes kor egy 

forradalmárnak 

ROBESPIERRE Harmincnégy éves vagy. (szünet) Jó. Próbálj meg egy 

tökéletesen értelmetlen halállal kárpótolni két elpocsékolt 

évet. Csak azt kívánom, ne kelljen átérezned a vesztőhelyre 

vezető úton, milyen szörnyen komikus az egész. (Camille 

összeroskad a székben, arcát kezébe temeti) Sakk-matt, 

Desmoulins.  

CAMILLE (hirtelen, minden erejét összeszedve felugrik) Hordd el 

magad! (Robespierre lassan, komolyan a fejét ingatja; 

Camille egész testében remeg) Hordd el magad... Takarodj, 

vagy... megütlek! (Robespierre hirtelen feláll és Camille 

vállára teszi a kezét) Hagyjál... Ne érj hozzám! (Robespierre 

gyengéden visszanyomja a fotelba) 

ROBESPIERRE És ha új játékot kezdenénk? (Visszaül. Camille gondolkodik, 

jellegzetes testtartásában) 

CAMILLE (lassan mozdul. A padlót nézi) Úgy érted, visszavennél? Azok 

után, amit mondtam neked... (Robespierre vállat von) 

Istenem… mennyire megvethetsz! 

ROBESPIERRE Ha egyszer neki is meg kell legyen a maga melodrámája! 

CAMILLE (furcsa nyugalommal) Nagy ember vagy, Robespierre, de a 

szíved helyén egy kiégett tégla van. (Felpattan és a fotel 

karfájába kapaszkodik) Tudod, hogy sajnállak? 

ROBESPIERRE (felemeli a fejét, de nem néz Camille-ra) Ezért a kis anatómiai 

fogyatékosságért?  

CAMILLE Igen. Én egy világgal vagyok boldogabb nálad... még ha 

szenvedek is… pokolian szenvedek… miattad, te zöldszemű 

szörny. 

ROBESPIERRE (elrejtve növekvő zavarát) Unalmas vagy. 

CAMILLE (növekvő szenvedéllyel) Nem, te nem unsz engem – inkább 

pokolian zavarba hozlak. Lassan elveszted az önuralmad… 

ROBESPIERRE Nekem harcostárs kell, fiacskám. Nincs szükségem a 

Shakespeare-szonettekben rajzolt érzelmes barátságra. A 

rabszolgákat pedig azoknak tekintem, amik. 

CAMILLE A harcostársad leszek. (Visszatér a helyére) Mit kellene 

tennem? 

ROBESPIERRE Egyszer s mindenkorra szabadulj meg Dantontól. Aztán a 

kormány oldalára állsz, vagy semleges maradsz. Ahogy 

akarod. 

CAMILLE Rendben van. Most rögtön írok neki. Ő már tudni fogja a 

többit. Már hallom is, ahogy… 
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ROBESPIERRE (óvatosan) Ez nem elég, Camille. Mert a ti kapcsolatotok nem 

volt tisztán magánjellegű... 

CAMILLE (kissé nyugtalanul) Na és? 

ROBESPIERRE (néhány pillanatnyi habozás után) Holnap reggel felszólalsz a 

Konventben – de a szokott megjegyzéseid nélkül –, és 

visszavonod a Bizottság elleni támadásaidat. Aztán hasonló 

szellemben megírod a „Cordelier” nyolcadik számát, és 

visszavonod benne a korábbiak tartalmát. (Camille 

megdermed) Végül nyilvánosan kijelented, hogy a hetedik 

szám összes példánya megsemmisült a kézirattal együtt. Ez 

minden. 

(Hosszú, borzasztó csend.) 

CAMILLE Á... Igen! Igen!!! (Hisztérikus nevetésben tör ki) Hohó... 

Maxime… Maxime!... (Zokogva az asztalra borul) 

ROBESPIERRE (hangtalanul feláll – csendes brutalitással megragadja a 

vállát) Te mániás hisztérika, mi van már megint?!! 

CAMILLE (vad mozdulattal kiszabadítja magát. A szemébe néz, 

eszelősen) Végre megértettelek… drágám!... (feláll, kezét 

zsebre vágja, fejét felveti) Kiderült, hogy mégis, mégis jó 

vagyok valamire… én, a senki, az ostoba, a politikai nulla! 

Eleget érek ahhoz, hogy a Megvesztegethetetlen feláldozza 

értem emberi méltóságát – azért, hogy megnyerjen?!... 

(Félreértik egymást: Robespierre azt hiszi, Camille 

keresztüllátott legbenső érzésein. Elsápad a félelemtől és a 

haragtól. Camille észreveszi, de másra magyarázza) Te félsz! 

Félsz tőlünk! Te, a konok legyőzhetetlen! Félsz! Azért 

alázkodtál meg kétszer egymás után, mint a legutolsó kurva! 

Hiába vetetted magad Danton lába elé, ő kiadta az utadat. 

Ekkor jöttem én, hiszen én olyan ostoba vagyok, nem? De 

kinyomtatott szavaim a Csatornától a Pireneusokig tűzbe 

borítják a lelkeket. Egy ilyen fegyvert nem szabad 

lebecsülni!... Azt hitted, elég a kisujjadat megmozdítani. 

Nem? Ki tudna ellenállni neked? (elfordul, az ablakhoz megy) 

ROBESPIERRE (követi) Mi van veled? Hogy tételezhetsz fel rólam ilyesmit? 

Nem ismersz?  

CAMILLE Nem. Sohasem ismertelek. Nem értem az átkozott 

politikátokat. Óriásnak láttalak. Nyomorult gazember... 

Istenítettelek... 

ROBESPIERRE (átöleli) Camille... Camille... gyermekem... Camille… 

könyörülj rajtam... (Camille keményen ellöki. Robespierre 

megtántorodik) 

CAMILLE (száraz, rideg hangon) Elég, Robespierre. Ne alázd meg 

magad értelmetlenül. 
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ROBESPIERRE (furcsa hangon, mintha transzban lenne) Az utolsó 

pillanatban érkeztem. Ha nem hallgatsz rám, elvesztél. 

Egyetlen szót sem mondtam feleslegesen. (Az ajtófélfának 

dől. Úgy tapogatózik, akár a vakok)  

CAMILLE (nyugodtan) Értem. 

ROBESPIERRE Camille, esküszöm, az igazat mondtam. 

CAMILLE Nem tartóztatom, Robespierre. Lehet, hogy zárva van a kapu. 

Mindjárt küldöm a kulcsot. (Mereven meghajol) Isten önnel. 

ROBESPIERRE (hangosan) Minden jót. (Camille kimegy. Robespierre 

kifejezéstelen tekintettel néz maga elé. Mikor Lucile belép, 

feláll) Lesz szíves ideadni a kulcsot? Otthagyom a 

házmesternél.  

LUCILE Maxime... Robespierre... mi történt, az istenért?! Annyira 

bíztam önben! 

ROBESPIERRE Nem garantáltam, hogy sikerülni fog. 

LUCILE Minek jött ide? Épp ma? Úgysem fogja megmondani. Ostoba 

vagyok, hogy megkérdeztem. Az Isten szerelmére, kérem, 

legyen irgalmas! Mondja meg az igazat! Könyörgök, mondja 

meg! 

ROBESPIERRE Megmondtam. – Kérem, adja ide a kulcsot. 

LUCILE Most már semmit sem értek. Hogy tehette?!... – Nem. 

Bocsánat. (Átadja a kulcsot. Robespierre kezet csókol) Kérem, 

ne haragudjon rám. 

ROBESPIERRE Nincs miért haragudnom... de mit számít ez most már? 

(Kimegy)  

 

 

ÉJSZAKAI ÜLÉS 

 
Közjóléti Bizottság, éjjel.  

 

RA Hány órára hívatott bennünket? 

LD Hajnali kettőre, ha nem tévedek. 

SAINT-JUST Jó estét... még nincs itt? Hála istennek. 

RI Ő nincs itt, de ön tíz percet késett, Saint-Just. 

SAINT-JUST (elbűvölően) Milyen kedvesen emlékeztet a diákkoromra! 

ROBESPIERRE (sietve bejön. Templomi csend) Jó estét, uraim. Elnézést, hogy 

megvárakoztattam önöket. 

VCs Úgy beszélsz velünk, mint a király a kabinetjével. 
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ROBESPIERRE Miért, hogy kellene beszélnem? (Csend) Egy óra múlva, 

vagyis negyed négykor rendőröket küldünk, hogy 

letartóztassák Dantont. 

LD Ma éjjel? Ilyen gyorsan? 

HZs Őrültség! Lehetetlen, polgártárs! 

RI Micsoda eszement ötlet! 

VCs Robespierre, ez a Bizottság öngyilkossága! Nem tehetjük ki 

magunkat a biztos vereségnek! 

ROBESPIERRE Továbbá kérem, hogy Danton álljon a Forradalmi 

Törvényszék elé három napon belül. (Halotti csend) 

TZ Micsoda?... Három nap? 

SAINT-JUST Danton – és a cinkostársai! 

HZs Micsoda tempó hirtelen!... 

TZ Kizárt dolog, kolléga. 

RI Egy hónapnál korábban nem lendülhetünk támadásba. 

(Saint-Just nevetése)  

LD Egy hónap – ez abszurdum. Intenzív propagandával tíz nap is 

elég. 

SAINT-JUST Igen ám, de tíz nap nekünk, az Dantonnak is tíz nap… 

ROBESPIERRE (felemeli a hangját) Éppen azért kell villámgyorsan 

cselekednünk. Ne tíz, csak fél napot adjatok neki, és a 

bankárok pénze egész hadsereget toboroz neki, röpcédulákkal 

árasztja el Párizst, megtölti a karzatot a maga embereivel. 

Uraim: Danton jelen pillanatban ugrásra kész fenevad. 

(fojtott mormogás) 

VCs Szó nem lehet róla. 

LD Ezt a témát lezártuk. 

RI Egyikünknek holnap reggel meg kell támadnia Dantont a 

Konventben. Ha ott lesz, hadd védje magát, ha nem… 

SAINT-JUST (félbeszakítja) …akkor eliszkolt. 

ROBESPIERRE De ha ott van, le fog győzni minket.– Ki képes közülünk 

elcsendesíteni csodálatos basszusát? Talán az én lágy 

tenorom? 

RA A Konvent szétszed bennünket, Robespierre!  

TZ Minek kellett felzaklatnod, Maxime? Az egész a te hibád! 

ROBESPIERRE Magam hozom a Konvent tudomására. Nos, megbíztok 

bennem, hogy képes leszek úrrá lenni a helyzeten? 

(beleegyező moraj)  

RA Jó, de kell a vádirat.  

LD Ki érez erőt magában reggel kilencig megírja a vádiratot? 
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SAINT-JUST (szinte megvetően) A vádiratot én nyújtom be. Már készen 

van. (Iratot vesz elő) 

HZs Olvasd fel! 

ROBESPIERRE Engedjétek meg, hogy előbb átfussam. Időt takarítunk meg 

vele.  

(morgolódás) 

LD Legyen. (Saint-Just átadja kollégájának a kéziratot, az 

olvasni kezdi) 

RA Danton mellett kiket? 

RI A javaslatom: Delacroix… (csend)  

TZ Philippeaux... 

VCs Teljesen ártatlan. 

SAINT-JUST Indítékaiban lehet. Sajnos, mi az eredményt ítéljük meg. 

RI Dantonnal együtt rohamozta meg a Bizottságot. Tovább? 

LD Westermann... 

ROBESPIERRE Nem! Ezek ártatlan eszközök. Ne csináljunk vágóhidat, 

uraim! A terrorral óvatosan! 

VCs Az első emberi szó ma éjjel... 

RI Jól van. Éljenek kedvükre. – Desmoulins. (Döbbent csend) 

ROBESPIERRE (elsápad) Mint Desmoulins barátja, alávetem magam a 

döntésnek... De nem gondoljátok, hogy adhatnánk neki még... 

még egy napot... egy napot, hogy észhez térjen?... 

SAINT-JUST (alig észrevehetően megrázza a fejét) 

LD Nem. 

ROBESPIERRE Nem? (Egyhangú válasz) Jól van. Ez a négy együtt megy 

Dantonnal. (Tovább olvas, bár némiképp szórakozottan) 

LD Túl nagy a felelősség. Ha… 

SAINT-JUST A felelősség a mienk. 

RI Gyerünk, állítsuk ki a mandátumot. 

SAINT–JUST (körülnéz) Hol vannak az űrlapok? 

RI Kit érdekelnek az űrlapok, akármilyen fecni megteszi. 

(felkelnek, papírt keresnek) 

SAINT-JUST Semmi se működik a titkárok nélkül…  

ROBESPIERRE (letép egy fél oldalt Saint-Just vádiratából, átadja nekik) Itt a 

papír. 

RI Írd. 

RA Az Általános Közbiztonsági Tanács és a Közjóléti Bizottság 

ma este elrendeli, hogy Dantont – kit még?  

RI Delacroix-t. Philippeaux-t… Westermannt… Camille 

Desmoulins-t… 
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RA Desmoulins-t…Valamennyien a Nemzeti Konvent tagjai, 

haladéktalanul tartóztassák le, és mindnyájan elzárandók a…? 

HZs Luxembourg-ba. 

RA … A Luxembourg palota börtönébe, ahol elkülönítve 

nyerjenek elhelyezést. Aláírások. 

(a mandátum körbejár az asztalon) 

ROBESPIERRE Megnézhetem az esküdtek listáját? Ennyi az egész? Másban 

nem vagy bizonyos? Akkor zárjuk le. 

VCs Nem, nem zárhatod le. Ez csak hét esküdt. 

ROBESPIERRE Na és? 

VCs A törvény tizenkettőt ír elő. 

ROBESPIERRE Nem szedtél össze tizenkettőt? 

RI Nem, csak hetet tudtam. 

ROBESPIERRE Ha nincs tizenkettő, elég lesz hét. 

(felháborodás) 

ROBESPIERRE A vádlottak listájába írj be néhány köztörvényest.  

RI Már miért? 

ROBESPIERRE Bűnözőnek lássák őket, ne hősnek. 

SAINT-JUST Javaslom, hogy a várható reakciók megelőzése céljából 

gyűljünk össze a Konvent ülése előtt. Mondjuk… fél hétkor. 

LD Két ülés egyetlen éjszaka. Köszönöm...  

TZ Hazamenni se érdemes. Egyszerűbb, ha itt alszunk. 

RI Hé, Lindet! Nem írtad alá!  

VCs Azért választottak, hogy éltessem a forradalmárokat, nem 

azért, hogy gyilkoljam őket. Uraim, az ülést bezárom. 

 

 

LETARTÓZTATÁS 
 

Dantonnál, este. Danton és Delacroix, nedves köpenyben. Delacroix arcán szokott 

sátáni „konspirátor-arckifejezése”. Nem veszik le a kalapjukat. Mintha idegen 

helyiségben ácsorognának. Hosszú csend. 

 

DELACROIX (könnyed iróniával) Hogy frissít ez a hirtelen jött, illatos eső! 

Ma van az első igazi tavaszi éjszaka: nyugodt, de átható. 

Olyan életöröm van bennem, hogy átölelném az egész világot. 

(Szünet)  

DANTON (mintegy magához térve rápillant. Kis szünet után) Minek 

jöttél ide?  

DELACROIX A társaságod élvezetéért... (Csendesen) Nos, döntöttél végre?  
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DANTON Miről? 

DELACROIX A szökésről, az istenit! (Danton vállát vonogatva elfordul. Kis 

szünet után) Mi van veled, Danton? (Megkerüli. Szemtől 

szemben állnak) Nem látod, mibe keveredtél? 

DANTON (a földet nézi; komoran) Sose voltak illúzióim. 

DELACROIX Gondolom. Ismerlek. Felteszem, tudod, hogy Westermannt 

letartóztatták? 

DANTON (lustán rápillant. Nehézkesen leül) Mikor? 

DELACROIX Egy órája. (Csend. Türelmetlenül) Nos? 

DANTON (erőtlenül megrázza a fejét) Nem. 

(Feláll. Köpenye zsebébe rejtett kézzel az ablakhoz megy) 

DELACROIX Rendben. Hát akkor, isten éltessen, testvér. Majdnem az egész 

éjszakát elvesztegettem miattad. Most várhatok reggel ötig, 

különben elkapnak a határon. (Az ajtóból) Isten veled, 

Georges.  

(Kimegy. Danton mintha nem is hallaná. Kisvártatva visszaül a fotelba; mintha nem 

lenne teljesen magánál. Kalapját a földre dobja. Észbe kap, és nehézkesen 

felemelkedik)  

DANTON Szedd össze magad, Danton barátom... (Leveti köpenyét és a 

fotel támlájára teszi. A művelettől kifáradva a dívány szélére 

ül. Homlokát törli. A szekrényhez megy, kinyitja, teletölt egy 

nagy poharat és mohón kiissza, mint akinek láza van. Camille 

ront be kopogtatás nélkül, kalap nélkül, kigombolt köpenyben) 

Mi van, mit akarsz? Na? Elfelejtetted a szöveget? 

CAMILLE (lassan) És én... én még hittem benned... Undorító vagy, 

egyszerűen csak undorító, Danton!  

DANTON (keserű mosoly) Jó megfigyelő vagy! Ennyi? (Egy pillanatig 

mozdulatlanul nézik egymást)  

CAMILLE (hirtelen) Danton, egyszer azt mondtam neked, nagy ember 

vagy, és szeretnék meghalni érted. Ezennel visszavonom 

minden szavam. 

DANTON A te szavad! Gondolod, hogy bármikor is komolyan vettelek, 

te csecsemő? 

CAMILLE Hősnek láttalak benneteket, de csak közönséges gazemberek 

vagytok! Zsurnálbravúrokra vesztegetted a tehetségem. De 

most, kiszipolyozva, megsemmisülve, megalázva, mégis az 

arcodba köpök! (Kihúzza magát, indul) 

DANTON (érdeklődve) Á, Robespierre mégis intett a kisujjával? 

CAMILLE (megrezzen) Ne merészeld kiejteni a nevét! (Az asztalon 

keresztül föléje hajol) Egész életem kettőtök lába elé borulva 

töltöttem. Kimerültem a szolgálatotokban. Mától kezdve 

szabad ember vagyok! Egyszer s mindenkorra végeztem 

veletek, rohadt bálványok! (indul) 
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DANTON (nyugodtan ül) Camille! 

CAMILLE Mit akarsz? 

DANTON Mik ezek a metaforák? 

CAMILLE Mi közöd hozzá? 

DANTON Mi ez a többes szám? Megint megsértetted Robespierre-t? 

CAMILLE Átlátok azon a szörnyetegen. Majdnem újra beleakadtam a 

hálójába.  

DANTON Mi?! Nála jártál?  

CAMILLE Én?! Ő kegyeskedett átlépni a házam küszöbét. És egész este 

szemérmetlenül könyörgött nekem. De végeztem vele. 

DANTON Elment az eszed, szerencsétlen hülye?! Mit csináltál? 

Alighogy megtudod, végérvényesen elvesztünk, 

visszautasítod az egyetlen csodálatos, valószínűtlen esélyt, 

hogy mentsd a bőröd? 

CAMILLE (megpróbálja palástolni rémületét) Micsoda? Elvesztünk? 

DANTON Nem hallgattad ki a beszélgetésünket? 

CAMILLE De hát te eltapostad... 

DANTON (hátradől) Eltapostam... Camille, megőrjít a hülyeséged. Én 

magam írtam alá a halálos ítéletemet! (csend, csak a 

lélegzetvételek hallatszanak)  

CAMILLE Meg fogod védeni magad! Az emberek mögötted állnak! 

Különben miért udvarolt volna nekünk?  

DANTON (az ő démoni módján) Miért akart megmenteni? (elbűvölten) 

Istenem! Te vagy, gyermekem, az egyetlen ember a világon, 

akit ez a szörnyszülött valaha is szeretett. Fájdalmasan, 

eszelősen és igazán. (Hosszú csend) 

CAMILLE Danton... ezért, amit most mondtál... mindent megbocsátok 

neked. (Sarkon fordul, indulna) 

DANTON (kissé felemelkedik a karosszékből) Hová, Camille? 

CAMILLE (hisztérikus nevetés) Hová? 

DANTON (hellyel kínálja) Egy szóra még. Ülj le. (Camille kelletlenül 

visszajön, de nem ül le, a fotel támlájára könyököl) Tudod... 

én jobban ismerem Robespierre-t, mint te... 

CAMILLE Sajnos, ez igaz. Hogy is kételkedhettem benne! 

DANTON Épp ezért bizonyos... félreértéstől tartok. (Camille felkapja a 

fejét) Azt mondod, megsértetted őt... De, remélem nem 

találtad azt mondani neki, hogy… lator?  

CAMILLE (ijedten) De... attól tartok… igen... 

DANTON (aggodalmasan) Hm... ez baj, gyermekem...  

CAMILLE Nem számít. De akkor is le kell borulnom elé, bármi vár is 

rám. 

DANTON Rajtad már nem segít semmi, Camille... 



39 

 

 

CAMILLE (tanácstalanul toporog) Legalább írnom kellene neki... 

DANTON Nyilvánosságra hozza a leveledet... a megjegyzéseivel együtt. 

(Camille a fotelba zuhan. Hosszú csend.) Na, 

megkockáztatod? 

CAMILLE (Feláll, reménytelenül rázza a fejét. Alig jön ki hang a torkán) 

Nem. 

(Kimegy, mint egy részeg. Danton hosszan néz utána. Feláll, újból italért megy. De az 

üveg kiürült. Félredobja. Értetlenül áll. Hirtelen felélénkül; egy rúgással az ágy alá 

löki az üres üveget, becsukja a szekrényajtót, és bekopogtat a jobb oldali ajtón)  

LOUISE (bentről, nyugtalanul) Te vagy, Georges?... Mindjárt...  

DANTON Ne félj, kedves. Beszélnem kell veled. Nyisd ki.  

LOUISE Ne... ne gyere be. Mindjárt megyek. (Danton lehajtott fejjel 

vár. Louise belép, fehér hálóköntöst visel. Danton 

szenvedélyesen kezet csókol neki, és az asztal felé húzza)  

LOUISE Hagyj békén... mit akarsz? 

DANTON (merően nézi) Látni akartalak.  

LOUISE És ezért vertél fel álmomból? 

DANTON Tudod, milyen önző vagyok... 

LOUISE Tudom. Jó éjszakát. (Indul) 

DANTON (visszatartja) Meg kell hallgatnod, Louison. Ülj le, kérlek. 

(Louise türelmetlenül leül) A szüleid még mindig Fontenay-

ben laknak, ugye? (Louise meglepve bólint) Hogy s mint 

vannak? 

LOUISE Egész jól. Apa hálás lehet nekem: miután eladott neked, 

rendbe hozta az üzletét. Most már nagyhalnak számít. Megint 

pénzt akar tőled? 

DANTON Nem. De haza kell menned, szívem. 

LOUISE (feláll, őrült reménnyel az arcán) Mi az... elutazol?!!... 

DANTON (komoran nézi az asztalt) Igen. Elutazom. Hosszú időre. 

LOUISE (örömtől reszketve) Tényleg??? (Danton elszörnyedve nézi, 

arca elsötétül. Louise közelebb megy hozzá, két lépés 

távolságból figyeli) Georges! Mi van veled? Megőrültél? 

DANTON (elfordítja a fejét, motyogva) Mmmm... eredj... semmi... menj 

innen! (Louise rémülten elhúzódik. Danton összeszedi magát) 

Már jól vagyok. … Ülj vissza, Louison. 

LOUISE (gyanakodva áll, részvét nélkül figyeli) Részeg vagy? 

DANTON Sajnos, nem... Szóval, örülsz, hogy hazamégy? (hangja 

megremeg) Mi, Louise? 

LOUISE (hidegen) Nagyon örülök. 

DANTON (nagyot nyel. Két másodpere múlva) Figyelj: a fiókomban 

tekintélyes összeget találsz. Légy nagyon óvatos, kicsim, 
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nehogy a dicső Köztársaság mindenedet elkobozza. Meg kell 

várnod, amíg… újra normális idők jönnek. Érted? 

LOUISE (lassan) Ez azt jelenti, hogy elmenekülsz... valószínűleg 

örökre? 

DANTON (látszólag értelmetlen nevetésben tör ki) Igen – valószínűleg! 

(átöleli a combját) Óóóó... Te kis keserű csoda!  

LOUISE (végigsimítja a fejét) Georges, mi van veled ma este? 

DANTON (extázisban, de megfontoltan) Semmi… csak az, hogy 

szeretlek… nagyon–nagyon szeretlek, kicsikém... (növekvő 

szenvedéllyel suttog) Te kis nő... 

LOUISE (nyugtalanul, idegesen próbál kiszabadulni az ölelésből) 

Hagyj.. Georges, kérlek, eressz!... 

DANTON (hirtelen felpattan. Megragadja a karját) Nekem adod ezt az 

utolsó éjszakát, hallod? Ma nem teszel bolonddá holmi 

fejfájással! 

LOUISE (szobormerev a karjában) Georges, terhes vagyok.  

DANTON (elengedi és az asztalnak támaszkodik. Nem kap levegőt, 

ijesztően) Ne hazudj! 

LOUISE (gőgösen vállat von) Tudom, hogy gyereket akarsz, úgyhogy 

most kímélned kell. Jusson eszedbe, még nem vagyok egészen 

felnőtt! Isten tudja, mi lesz a vége...  

DANTON (homlokát törölgetve) Terhes... most... (lerogy) Az Isten verje 

meg!!!  

LOUISE (ridegen) Ha beszélni akarsz velem, viselkedj emberi 

lényként.  

DANTON Ne haragudj, drágám. (Louise leül) Most majd megszabadulsz 

tőlem, gyermekem... Gondold végig, és válaszolj: tényleg 

utálsz engem?  

LOUISE Nem tudom – mostanáig, igen. (élénken) Ma este, Georges, 

életemben először néztem rád úgy, mint egy emberre... 

(kellemetlen mosollyal) Gondoljam végig! 

DANTON (kétségbeesve) Az istenért, Louison!... Miért? Soha nem 

bántottalak... 

LOUISE (iszonyodva nevetve) Soha?! Megvásároltál, mint egy kutyát! 

Megerőszakoltál! Gondolom, a rettegésem, a kínjaim különös 

gyönyört szereztek neked! 

DANTON (rémülten) Esküszöm, fogalmam sem volt... Biztos voltam 

benne, ha egyszer megízleled a gyönyört... 

LOUISE (gyilkos mosollyal) Te még sose néztél tükörbe? (Danton 

elvörösödik, akár egy gyerek, akit a felnőttek kegyetlenül 

megszégyenítettek) Tudod, Georges… Ha egy kicsit 

gyöngédebb lettél volna... megértőbb… ki tudja... De már túl 

késő erről beszélni. Felejts el, kérlek – és ne keress, ha 
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visszajöttél. (Feláll) Kívánom, hogy ott több szerencséd 

legyen, Georges. 

DANTON (kissé ünnepélyesen feláll. Megfogja a kezét) (Megcsókolja a 

jobb kezét) Én a halálba megyek. (Megcsókolja a balt) 

LOUISE (mozdulatlanul áll, pislog) Hogy, mi...? 

DANTON (vállat von) Igen, Robespierre telhetetlen irigysége felért a 

csúcsra. Bíztam elévülhetetlen érdemeimben. A napokban 

megadja a jelet jól beidomított Konventjének, engem pedig 

bíróság elé állítanak. 

LOUISE Te mindezt tudod... és itt ülsz, ölbe tett kézzel? Menekülj, 

ember! 

DANTON Nem, kedvesem. Ilyen világban, mint ez, az élet már annyit 

sem ér, hogy a kisujjamat mozdítsam érte.  

LOUISE (elgondolkodva) Furcsa... kezdettől fogva az volt az érzésem, 

hogy előbb vagy utóbb Robespierre le fog győzni téged. 

DANTON (teljesen megváltozott hangon) Ne mondd, az volt az érzésed? 

Miért, ha szabad kérdeznem? 

LOUISE Miért? Mert pontosan úgy viselkedtél, mint az apám... 

(Danton elsápad a haragtól) mikor a konkurens boltos, Duval 

csőddel fenyegette. Reggeltől késő éjszakáig csak Duvalról 

beszélt, az ostoba, gonosz, aljas Duvalról... És minél rosszabb 

lett a helyzet, apám annál büszkébb és gőgösebb lett, annál 

inkább megvetette a riválisát.  

DANTON (fel-alá járkál) Ő tudta! Régóta sejtette…az ostoba liba! 

(közelebb megy Louise-hoz, aki ha nehezen is, palástolja 

félelmét) Hát persze. Robespierre az én ellenségem, tehát te 

valósággal rajongsz érte, ugye? Neki még szívesen oda is 

adtad volna magad, mi? (Louise feláll, Danton hirtelen 

mozdulattal elébe vág) Ott maradsz, vagy széttéplek! (Louise 

visszahúzódik) Ó, hogy örül… hogy nevet a szeme a 

gondolatra, hogy meg fogok halni! És ez a feleségem! (zihál) 

Teljesen egyedül vagyok. (lassan lecsillapodik; Louise a szék 

mögé húzódik, de merészen állja a tekintetét) A te hibád. 

Hang nélkül tűrtem volna, hogy lemészároljanak, de a te 

hihetetlen női ostobaságod felbőszített. Engem ahhoz a vén 

disznó boltoshoz hasonlítani…! (szünet, majd újraéledő 

energiával) Várj csak! Majd én megmutatom, mit ér ez a te 

Robespierre-ed! (csöngetés) Mi, máris?... Lehetetlen... 

(Danton egy ideig értetlenül néz, aztán – nem túl őszinte - 

nevetéssel a homlokára csap) De amíg Danton szája és tüdeje 

enyém – praktikáitok mit sem érnek! 

LOUISE (fáradt mosollyal) Szegény szájhős. 

DANTON (olyan hirtelen ugrik oda, hogy Louise már nem tud 

elmenekülni) Te... ó, te!!! (Erőszakkal, kapkodva csókolja) 
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Csak a halál fog megszabadítani tőlem. (Beengedi a 

rendőröket) 

RENDŐRTISZT Danton polgártárs, a törvény nevében letartóztatom. 

(Papírlapot vesz elő) Itt a parancs. 

DANTON Nagyon helyes. (Átfutja a parancsot) Tudom, tudom. A 

kabátom rajtam... Azt hiszem, kalap nem kell ilyen gyönyörű 

éjszakán... Már nem esik, ugye? 

RENDŐRTISZT (zavarba jön a nem hivatalos kérdéstől) Nem... 

LOUISE Hova küldjem a férjem holmiját? (Danton elfordul tőle) 

RENDŐRTISZT A Luxembourg palotába, polgártársnő. 

DANTON Rajta, menjünk. (Elmennek. Louise becsukja az ajtót; nagy 

levegőt vesz, felszabadultan sóhajt; haját kirázza az arcából, 

nyugodtan felveszi a gyertyatartót és a szobájába megy) 

 

 

KONVENT 
 

A Konvent ülésterme – csak a szószéket látjuk, sőt, talán csak a beszélő arcát. 

 

LEGENDRE Polgártársak! Szólani szeretnék! Megdöbbentünk! 

Megdöbbentünk, amikor meghallottuk, hogy négy képviselőt 

a Konvent tagjai közül az éjszaka letartóztattak! És köztük 

van Danton is! (fújolás, zúgás) Nem tudom, kiket még! De 

mit számítanak a nevek! – Ami Dantont illeti, polgártársak, 

életemmel kezeskedem a becsületességéért! – Követelem! 

Követelem, hogy adják meg a szót nekik erről a szószékről! 

És akkor – mindnyájan meggyőződhettek, véletlenül nem 

személyes ellenségeskedés vagy irigykedés váltotta-e ki ezt a 

döntést! Ami kész botrány! (zúgás, taps) 

(Saint-Just mintegy odatolja Robespierre-t az emelvényhez, aztán háttérbe húzódik) 

ROBESPIERRE Szót kérek! 

 Régóta nem láthattunk a Konventben ilyen hatalmas 

szenvedélyt! Ez azt jelzi, hogy a kérdés valóban fontos: 

helyezzünk-e egyes embereket a Köztársaság fölé? Légendre 

azt indítványozza, hogy minden vádlott a szószékre léphessen. 

Ezeknek az embernek hajlandóak vagytok megengedni azt, 

amit senki másnak nem! És milyen elv alapján? (a zúgás 

elcsendesül) 

 Legendre azt állítja, nem emlékszik a többiek nevére. Az 

egész Konvent tudja a többiek nevét. De Legendre csak 

Dantont említi. Úgy véli, Danton kiváltságos polgár, aki a 

törvények fölött állhat? A Köztársaság egyenlő az egész 
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néppel, amely megalkotta! Nyolcvankilenc – amely hatalmas 

változást idézett elő: egy rendszert képes volt felváltani egy 

másikkal – milliók géniuszának, önfeláldozásának és 

erőfeszítésének eredménye! Ki merészelné közülünk azt 

mondani, augusztus tizedike csak az én művem? 

 Majd meglátjuk, lesz-e a Konventben elég erő ahhoz, hogy 

törvényszék elé állítsa ezt a bálványt – vagy pedig hagyja, 

hogy a leomló kolosszus maga alá temessen mindent!  

(HZs: Ha Danton elbukik, végünk! Mindnyájan a vágóhídra megyünk!) 

ROBESPIERRE  Aki így beszél, az máris leleplezte a bűnösségét!  

Akik azt kiáltják, „Éljen Danton!”, azt hiszik, Danton 

különleges eljárást érdemel? Ha igen, nyújtsanak be 

bizalmatlansági indítványt a Közjóléti Bizottság ellen! Az 

egész világ éberen figyel minket! Nem mutatkozhatunk 

gyengének, sem gyávának. Csak azok félnek, akik 

bűnösök!  

SAINT-JUST Azért állok itt, hogy elmondjam vádbeszédemet a monarchia 

utolsó partizánjai ellen. De mielőtt megtenném, megkérdezlek 

titeket: mi a Forradalom? A forradalom a nemzet kivételes 

teljesítménye: amikor az ember szellem képes szembeszegülni 

magával a mindenható természettel, és egy felsőbb törvény 

nevében legyőzi azt! De van a forradalomnak egy másik 

története is. Ezt a történetet át- meg átszövi a hazugság, a 

spekuláció és az intrika. A Bizottság ennek a történetnek a 

hősét tartóztatta le. 

 Hallgassátok meg a vádiratot! 

(Legendre hirtelen felbukkan a szószéknél; szinte félrelöki Saint-Justöt. Zúgás.) 

LEGENDRE Kérem, hallgassatok meg! Szót kérek! Csend legyen! – 

Hosszú időn át nem láttam Danton kétszínűségét. Ma végre 

ráébredtem arra, hogy tévedtem. (moraj) Be kell 

bizonyítanunk a Bizottságoknak, hogy bízunk bennük! Meg 

kell szavaznunk a vádiratot, minden pontjával, anélkül, hogy 

meghallgatnánk Saint-Just jelentését! (énekelni kezdi a 

Marseillaise-t)  

Allons enfants de la Patrie 

Le jour de gloire est arrivé 

Contre nous de la tyrannie 

|: L'étendard sanglant est levé :| 

Entendez vous dans les campagnes 

Mugir ces féroces soldats 

Ils viennent jusque dans vos bras,  

égorger vos fils, vos compagnes 

Aux armes citoyens! Formez vos bataillons! 

Marchons, marchons, 

Qu'un sang impur abreuve nos sillons.... 
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A LUXEMBOURG-PALOTA BÖRTÖNE 

 
A palota egyik terme, jelenleg börtönként szolgál: aránylag kellemes helység, tágas, 

elegáns. Philippeaux olvas, Camille az ablaknál áll és sír. 

 

PHILIPPEAUX Csillapodjon már le, Desmoulins. Nem szégyelli magát, 

idegenek előtt? 

CAMILLE Milyen gyönyörű tavaszi nap… És mi rácsok mögül nézzük… 

(felzokog) 

PHILIPPEAUX Ha így folytatja, átkérem magam egy másik cellába. 

CAMILLE (őrjöngve) Ne… könyörgök, Philippeaux… ne hagyjon itt! 

Egyedül megbolondulok… Bocsásson meg. Nem tudom, mi 

van velem… 

PHILIPPEAUX Öt nap múlva mind halottak leszünk, Desmoulins. Ha a halál 

ennyire bizonyos, nincs miért szenvedni. 

CAMILLE (felpattan) Nem igaz! Még megnyerhetjük a pert… 

PHILIPPEAUX Illúziók. Ez politikai per, és a politikának semmi köze az 

igazsághoz. Szembekerültünk a Bizottsággal. A Bizottság az 

erősebb, így hát nekünk végünk. 

CAMILLE De én nem akarok meghalni! Jogom van élni, az ördögbe is! 

PHILIPPEAUX Az embernek addig van joga bármire, amíg meg tudja őrizni. 

(Westermannt hozzák) 

WESTERMANN Állítólag Dantont is letartóztatták. 

PHILIPPEAUX (közönyösen) Gondolom, múlt éjjel; de tudni mi sem tudunk 

semmit.  

CAMILLE (elszörnyed) Őt is? Nem lehet, hogy… 

WESTERMANN Valószínűleg csak pletyka. (körülnéz) Ezek összes termeink? 

PHILIPPEAUX Máshová kívánkozik? (Camille-re néz, halvány mosoly) 

Bissot volt itt előttünk…  

WESTERMANN Ó, tényleg? A girondisták vezére, mi, Camille? Nem őt 

akartad lámpavasra húzni? 

PHILIPPEAUX Micsoda fintor, igaz? A publikációival sikerült guillotine alá 

küldenenie. Őt, és még néhány tucatot. 

WESTERMANN Te, a király nem járt itt?  

PHILIPPEAUX Itt mindenki járt. 

CAMILLE (rosszkedvűen az ablakhoz fordul, hirtelen örömmel felkiált) 

Nézzétek, itt van Georges! Georges… 

WESTERMANN (maga elé) Szóval mégis…  
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(Danton és Delacroix bejönnek. Delacroix megáll, felméri a terepet; Danton nem néz 

senkire, az egyetlen szabad székhez megy, leül, álmos, üres tekintettel néz maga elé.) 

CAMILLE (odasiet hozzá) Georges! 

DANTON (nehézkesen rápillant, majd újra a földre néz, hallgat; hirtelen 

felderül) Camille! (megölelik egymást) Féltem, hogy nem 

talállak itt. 

WESTERMANN Nahát, Georges, ezt nem gondoltam volna!.. (kedélyesen) Azt 

mégsem mondhatom, örülök, hogy itt vagy. 

DANTON (vidáman) Hé, szerezzetek bort a forradalom hőseinek! 

Szomjaznunk csak nem kell? (nevetés, Westermann a 

folyosóra megy, hogy szóljon az őrnek; később visszajön egy 

üveg borral) Te sírsz? 

CAMILLE (zavartan, összetörten) Én… 

DANTON (türelmetlenül) Akkor nem értettél meg semmit. 

CAMILLE (felpattan, dühösen) Mit nem értettem meg? 

DANTON (hevesen gesztikulál) Hagynunk kellett, hogy lecsukjanak, hát 

nem érted? Hogy felnyissuk a nép szemét, és megmutassuk, 

mire képesek a bizottságok! (Camille hitetlenkedve nézi, 

Danton hangja egy percre elfullad) Szükség volt rá… 

Feltétlenül. Ezért hagytam, hogy lecsukjanak. 

WESTERMANN Ha téged is letartóztattak, vége a Köztársaságnak. 

(Delacroix némán odaviszi Dantonnak a bort) 

DANTON (ingerülten) Na mi van, az üvegből igyunk? Még poharuk 

sincs… (beleszagol, megkóstolja) Nem rossz. (odanyújtja 

Westermann-nak) Tessék. (Camille kétségbeesetten nézi őket; 

Danton, mintha csak most venné észre a rendületlenül 

olvasgató Philippeaux-t) Attól tartok, zavarjuk ezt az érdemes 

úriembert… 

PHILIPPEAUX (felnéz) A legkevésbé sem. Ön és a bandája nem léteznek 

számomra. 

WESTERMANN (csak hogy mondjon valamit) Azt hiszem, májusnál előbb nem 

ér véget ez az őrület.  

CAMILLE (hirtelen) Május, az mi is most? 

DELACROIX (hűvösen) Prairial. Barátaim, olyan kőkorszaki lényeknek, 

akik még hallottak májusokról, meg februárokról, valóban a 

sírban a helyük. (nevet) Igaz is, májusban már a csontvázaink 

sem lesznek meg a földben!...  

CAMILLE (meginog, mintha mindjárt el akarna esni) 

(Delacroix visszajön még két székkel)  

DANTON És most, uraim, beszéljünk egy kicsit komolyan. 

DELACROIX Danton, elég volt! Most hagyd abba. Itt a vége. 

DANTON Egy pillanat, uraim. A Bizottság is csak emberekből áll. 
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DELACROIX De nekik van hatalmuk, nekünk meg nincs! Túl késő, 

Danton… értsd már meg. 

DANTON (kis csönd után) Barátaim, az előbb kaptam egy üzenetet. 

Robespierre és Saint-Just rávette a Konventet, hogy fogadják 

el az ellenünk szóló vádiratot… Egyhangú szavazás volt, 

reggel 8-kor.  

WESTERMANN (morogva) Gyáva férgek gyülekezete… 

DELACROIX Nem, ez nem gyávaság: halálfélelem. 

DANTON (zavartalanul) Vagyis, holnap átvisznek minket a 

Conciergerie-be. 

WESTERMANN (csendesen) Végünk. 

DANTON Miért lenne végünk? Ez csak annyit jelent, hogy két-három 

napon belül megkezdődik a per. (halotti csend) Ébresztő, 

barátaim! A kezünk meg van kötve, de nincs karmunk, 

fogaink, hangunk, hogy megvédjük magunkat? Ha el is kell 

pusztulnunk, olyan emléket hagyunk a gyilkosainknak, hogy 

megnyomorodnak belé!  

WESTERMANN (felélénkül) Igazad van! De hogy csináljuk? 

DANTON (egyre jobban belelendül) És ki mondta, hogy mindenáron el 

kell vesznünk? Mit nekünk kormány, mit nekünk bíróság? 

Tegnapi söpredék, akik ma bírói talárban bohóckodnak! 

DELACROIX Hagyd ezt a zagyvaságot, Danton. Végül is ahhoz elég 

ügyesek voltak, hogy elkapjanak, nem?  

DANTON Mire jó ez az ostoba apátia? Megrázzuk magunkat, és 

megmenekültünk! 

CAMILLE (izgatottan) Nagy ripacs vagy, Georges, de van benned 

spiritusz! 

PHILIPPEAUX (nyugodtan, a könyve fölött) Ne hagyja elámítani magát, 

Desmoulins. Semmi esélyünk.  

DANTON Ó, a búskomorság prófétája. Ismerjük a fajtáját… 

WESTERMANN (fürkészőn ránéz) Várjatok, lehet, hogy kém.  

CAMILLE Halottkém. 

WESTERMANN Menjen máshová, hallja? Kifelé! 

DELACROIX Ne, hagyd… 

WESTERMANN Nincs szükségünk spiclikre. Kifelé, gyorsan! 

PHILIPPEAUX (becsukja a könyvét, egyik ujját a lapon tartva, amit éppen 

olvasott. Feláll, nyugodtan elindul kifelé. Az ajtóból 

visszaszól) Az előcsarnokba nem mehetek, az is 

hallótávolságon belül van. Vannak még itt szabad cellák? 

WESTERMANN Menjen a pokolba, ahová akar! Milyen figyelmes… 

Takarodjon! (Philippeaux kimegy) 



47 

 

 

DANTON Barátaim, Robespierre bizottsága nemsokára megmutatja 

nektek az aljasság igazi arcát! A világ összes bűnét rám 

dobálják majd… de sebaj, erős vállaim vannak!  

DELACROIX Igen… tudjuk. De politikai bűnök, és… korrupciós ügyek 

között van némi különbség. 

DANTON (farkasmosollyal) Barátaim, a politikai per nem per, hanem 

párbaj. Így is kell kezelnünk. A kormány minket vádol? Mi 

cserébe majd vádoljuk a kormányt. Egyetlen bíránk lesz: a 

nép. Minden egyes vádpontra újabb vádponttal felelünk, 

elültetjük a kétséget a nép fejében, a Bizottság 

összezavarodik, és véget vet a pernek… 

DELACROIX Vagyis kivégeznek, tárgyalás nélkül. Mesés terv! 

WESTERMANN Tényleg, Georges. Ez a legrövidebb út a guillotine-hoz. 

DANTON (felbődül) Nem! Van nekem hangom… ez a mi győzhetetlen 

talizmánunk. Most majd beszélni fogok. Lángba borítom a 

karzatot, mindenki a mi oldalunkra áll; nem merik 

kockáztatni, hogy jogtalanul elítéljenek.  

WESTERMANN (félig bizonytalanul, félig lelkesen) Neked mindig gigantikus 

elgondolásaid vannak…  

(dal) 

PHILIPPEAUX (visszajön, Camille-hoz) Desmoulins! Látogatója van. 

CAMILLE A feleségem? Hol van? (már rohanna is) 

PHILIPPEAUX Nem, nem a felesége. (jelentőségteljesen) Desmoulins, 

Robespierre várja a harmincötös cellában. (Camille iszonyúan 

elsápad, Dantonra néz. A teremben halotti csönd) Jobbra, a 

folyosó végén. (Camille még mindig mozdulatlan és Danton 

nézi) Menjen már, ember! Mozogjon!  

CAMILLE (jajgató üvöltésben) Danton! 

DANTON Mire vársz, Camille? Menj, és megmenekülsz! 

DELACROIX Senki nem áll az utadba… 

CAMILLE (kezét tördeli, alig jön ki a torkán) Mit csináljak? 

PHILIPPEAUX Induljon már! 

DANTON Múlt éjjel még a lába elé akartad vetni magad, akkor nem 

maradt rá idő – tessék, menj! (Camille feléje fordul, 

dermedten) 

WESTERMANN Mi meghalunk, de miért pusztulnál el te is velünk? 

DELACROIX Így van, inkább most menj haza, mint egy hét múlva… a 

Forradalom terére velünk, nem? (Danton udvariasan mutatja 

az utat) 

CAMILLE (kiegyenesedik) Mondja meg annak az úrnak, hogy nem 

akarom látni. 

PHILIPPEAX Ezt nem mondhatom neki. 
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CAMILLE Mondjon, amit akar! Nem óhajtom látni, és kész! 

WESTERMANN Mondja meg neki, hogy Camille nincs itthon! (nevetés) 

PHILIPPEAUX (vállat von, és egy pillanatra kimegy) 

DANTON Jól van, Camille, végre úgy viselkedtél, mint egy férfi.  

CAMILLE (tanácstalanul áll) Végül is… a becsület… 

PHILIPPEAUX Önben nemhogy a szeretethez, de még a puszta életösztönhöz 

sincs elég erő. 

(lehangolóan sötétedik)  

CAMILLE (az ágyra veti magát) Istenem, bár már halott lennék… 

 

 

FELESÉGEK 
 

Danton lakása. Csöngetnek; Louise kinyitja az ajtót, Lucile áll odakint, elgyötörten, 

lázasan, kimerülten. 

 

LUCILE Madame Danton itthon van? 

LOUISE (közönyösen) Én vagyok. 

LUCILE (megrettenve pillant rá) Maga? 

LOUISE (mint fenn) Kihez van szerencsém? 

LUCILE (kétségbeesve) Hány éves maga?! 

LOUISE Tizenhat. Maga kicsoda? 

LUCILE (hangtalanul) Lucile Desmoulins… Mire megyek ezzel a 

kislánnyal? (indulna, aztán megtorpan) Mindegy. Muszáj 

segítenie. 

LOUISE Foglaljon helyet, kérem. 

LUCILE (leül) Mit szándékozik tenni a férje megmentése érdekében? 

LOUISE Akármit tennék, hasztalan volna. 

LUCILE (pillanatnyi süket csönd után) Felfogta, mennyire komoly a 

helyzet? 

LOUISE Természetesen. 

LUCILE Azonnal cselekednünk kell. Én szabad vagyok. Bármit 

megtehetek, az emberi lehetőségek korlátain belül… de nem 

tudom, mit tegyek!!! Camille meg írogat… a börtönből!… Az 

első levelet elolvastam. A többit föl se bontottam. Nem lehet – 

nem szabad megtébolyodnom!!!! 

LOUISE Próbált már bármit is tenni? 

LUCILE Micsoda kérdés?... Természetesen, próbáltam megvesztegetni 

a fontosabb bírákat. Hiába. Miért nem kell nekik a pénz?! 

Tizennyolcszor dobtak ki, mint a kutyát! 
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LOUISE Hát persze. Butaság volt. 

LUCILE Robespierre az utolsó reményem. Ezért jöttem ide. Magát 

beeresztik hozzá, magát senki sem ismeri; én majd 

becsusszanok a háta mögött. Eltorlaszoljuk az ajtót. És ha 

megpróbál kidobatni, ott, a szeme láttára döföm magamba a 

kést.  

LOUISE (higgadtan) Nincs az a pénz, hogy Danton ellensége előtt 

megalázzam magam. 

LUCILE Te gyerek! Hát mit számít a megaláztatás, ha a legdrágább 

élete forog kockán? 

LOUISE Ez tökéletesen értelmetlen, Madame Lucile. (Lucile dühödt és 

kétségbeesett sírásban tör ki) De, kérem, figyeljen rám, hátha 

segíthetek.(Lucile figyelmet erőltet magára) Fogja magát, és 

megírja Robespierre-nek, hogy a férje vissza akart térni a 

kormány kebelére; és mert már késő, legalább annyit szeretne 

elérni, hogy Robespierre ne ellenségeként emlékezzen rá. 

Semmi szín alatt ne kérjen kegyelmet. A levelet az ő kezébe 

kell átadni, az utcán. (fölkel, és egy fiókból íróeszközöket vesz 

elő) Fogjon hozzá máris. 

LUCILE (kétségbeesve lerogy) Nos hát… megpróbálom… De ez olyan 

félmegoldás… 

LOUISE Az egyetlen megoldás. 

(Lucile bemártja a tollat, habozik) 

LUCILE Köszönöm… (leír néhány szót; megáll; összeomlik) Édes 

Istenem, hogy milyen erőtlenek vagyunk! 

(Megszólal a csengő) 

LOUISE (fölkel) Bocsásson meg. (az ajtóhoz megy, Lucile megpróbál 

írni. Louise visszatér, a nyomában Legendre) …Igen. Egy 

perce jött. 

(Lucile megfordul, és talpra ugrik) 

LEGENDRE (Lucile-hez) Polgártársnő… 

LUCILE (Louise-hoz) Maga beereszti a lakásába ezt a férget? És én 

még kis híján megfogadtam a tanácsát!... 

LEGENDRE Asszonyom, higgye el, bennem az ön férje iránt a 

legcsekélyebb ellenszenv sem… 

LUCILE (iszonyodva) Uramisten! 

LEGENDRE Figyeljen ide… 

LUCILE Nem, először maga figyeljen! Legendre, maga tudja, hogyan 

kell ölni… úgy értem, a forradalom előtt hentes volt, nem?! 

Lesse meg Robespierre-t ma éjjel, és ölje meg! (Legendre 

hátrahőköl, Louise lassan ingatja a fejét) Gyalog szokott 

hazajárni, hajnalonta – az utcák üresek – senki sem tudja meg, 

hogy maga volt. 
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LEGENDRE (vállon veregeti) Egy kicsikét begőzöltünk, igaz? Nos, végső 

soron nincs mit csodálni rajta.  

LUCILE (egy darabig tompán bámulja őket; aztán) Hát igazán nem 

tesznek semmit? Semmit? (Szünet) Akkor nyakamba veszem a 

várost. Felkutatom a rokonokat, a frakció tagjait, a foglyok 

hozzátartozóit… 

LEGENDRE (átadja neki) Tessék. Az első oldalon Danton barátai. 

LUCILE (tüzetesen átvizsgálja) …Más szóval a bankárok. Ami a 

legfontosabb: a külvárosokban kell kezdeni. Agitátorokat 

bérelni, megtölteni a karzatot. A vádlottak rokonai közül a 

gazdagabbakat fel kell szólítani, hogy ingóságaik felét 

fordítsák a célra…(Louise és Legendre szótlanul nézik) 

LEGENDRE Hé, polgártársnő. (Lucile megtorpan az ajtóban) Magát 

mindenütt ismerik. Adjuk át a címek felét Madame 

Dantonnak. (Louise higgadtan megrázza a fejét) Hogy értsem 

ezt?! 

LOUISE A terv először is abszurdum… 

LEGENDRE (ingerülten) Már miért volna az, madame? 

LOUISE Gondolják, hogy pár lepénzelt csavargó és rémült rokon egy 

karcolást is ejthet a Bizottságon? Másodszor, az összeesküvést 

le fogják leplezni, úgyhogy csak a vádlottak halálát siettetik 

vele… 

LUCILE Krisztusom! Hogy mondhat ilyet? 

LOUISE Lucile, jobban tenné, ha az én tanácsomat követné. 

LUCILE (egy pillanatra meginog) Nem. Ez nem a langyos 

félmegoldások ideje. Ha pedig veszítünk, nos… akkor 

legalább együtt pusztulunk. 

LOUISE Ja, az persze egész más. Ami engem illet, végre újra rám 

mosolygott az élet, eszem ágában sincs kihajítani az ablakon. 

LUCILE (hidegen; keze a kilincsen) Maga a két lábon járó alantasság, 

madame. 

LOUISE Bizony az. 

(Lucile kimegy.) 

LEGENDRE (közelebb lép Louise-hoz; közvetlenebb hangon) Ó, milyen 

okos fejecskéje van! Tehát máris talált valakit, aki 

megvigasztalja kedves férje elhalálozása után? Nem mondom, 

kissé korai… de hát ilyen csinos kis arcocskával nincs mit 

csodálni rajta. 

(Megpróbálja megölelni. Louise ridegen elhúzódik, és az íróeszközöket kezdi 

elrámolni. Összetépi a nagy nehezen megkezdett levelet.) 

LOUISE Nem mintha magát szétvetné az önfeláldozás. 

LEGENDRE (vigyorog) Nos, hát… nem, nem. Tiszta szívemből kívánom, 

hogy a bátor Madame Lucile sikerrel járjon. 
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LOUISE (bezárja a fiókot) Azt elhiszem. Most pedig kérem, hagyjon 

magamra. 

LEGENDRE (hirtelen rémülettel fölkel) Hogy máris rohanj a 

Közbiztonsághoz, és feljelents, mi? Próbáld csak meg, és 

megnézheted magad, te kis kurva… 

LOUISE A besúgás nem jövedelmező szakma, Legendre. 

LEGENDRE Idehallgass, kicsikém. Ha csak egyet nyikkansz – én azt 

fogom vallani, hogy az egész terv a te fejedből pattant ki. És 

akkor aztán jóccakát, szép szentem! 

LOUISE Ó, már értem! Tehát maga szeretné elárulni őket! Én nem 

állok az útjába. Arra van az ajtó. 

(Legendre a dühtől tajtékozva távozik) 

 

 

CONCIERGERIE 
 

A Conciergerie – jellegzetesen középkori börtön. Négy ágy, kettő a háttérben, egy-egy 

a fal mellett. Delacroix az ágyán ül; Desmoulins az asztalon áll, és egy résen át a 

naplementét figyeli. Philippeaux ugyanennél az asztalnál ül és olvas. Westermann fel-

alá járkál. 

 

WESTERMANN …Azon tűnődöm, mivel tudják indokolni, hogy én is... 

DELACROIX Hagyd már abba, az istenért!... (Camille leugrik és 

odébbmegy) 

WESTERMANN (csodálkozva megáll) Mit? 

DELACROIX Semmit... semmit. Semmi baj. (Ideges nevetéssel) Olyan 

ideges vagyok… mindentől hisztérikus leszek. 

CAMILLE Én is. Elájulok a fáradtságtól, de képtelen vagyok egy helyben 

ülni. 

DELACROIX Három nap abban az üvöltő pokolban – ki bírja ezt idegekkel. 

WESTERMANN Testvérek, a fáradtság semmi: minket a remény gyötör. 

CAMILLE Micsoda ötlet! 

(Sötétedik; Philippeaux becsukja a könyvét, és az ajtóhoz legközelebb eső ágyra ül) 

DELACROIX Tudod, hogy igazat mondtál, Westermann? Amíg azt hittem, 

holnap végünk, úgy aludtam, akár a király. Amióta Danton 

sikerét nézem, nem tudom lehunyni a szemem.  

WESTERMANN Na igen. Danton megmutatta végre, mit tud. Hogy a vádlottak 

padjáról, egyetlen óra leforgása alatt, szó szerint hipnotizálja a 

közönséget, és a maga védelmére fordítja – ehhez zseninek 

kell lenni.(hirtelen) Barátaim… felfogtátok, hogy már három 

napja..? 
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PHILIPPEAUX (váratlanul – rezzenéstelenül) Ne nyugtalankodjatok. Három 

nap már eltelt, holnap meghozzák a halálos ítéletet. (A másik 

három némán feléje fordul: halálos csend)  

CAMILLE Szégyelld magad! Nincs elég bajunk?  

WESTERMANN Abbahagyhatnád a pánikkeltést.  

PHILIPPEAUX Danton provokálta a kormányt. Robespierre nem lenne 

Robespierre, ha hagyná ezt.  

WESTERMANN Robespierre! Mindig és mindenütt Robespierre! Vigye el az 

ördög...  

(Danton lép be. Akaratlanul is odatódulnak) 

DANTON Micsoda odú! Ide zsúfolni embereket… 

DELACROIX Ti hoztátok létre.  

CAMILLE Georges! Mi újság? 

WESTERMANN Mi történik a helyszínen, Danton? 

DANTON Újság?... Van, de még milyen! Csak várjatok! Nincs egy 

gyertya valahol? Ez az... (Talál egyet, és meggyújtja) 

Mindenki örülhet: holnap hazamegyünk.  

DELACROIX (elfordul) Hagyd ezt abba, kérlek. 

WESTERMANN Vigasztalj minket, Danton. Nélküled elveszünk! 

DANTON (elégedett mosollyal) Danton összeszedte magát, mi? 

(Halkabban) Figyeljetek: a mentőalakulat száma percről 

percre nő!... (körülveszik, kivéve a mozdulatlan Philippeaux-t)  

DANTON (összeesküvő suttogással) Camille, a feleséged szervezi az 

ellenállást: agitál, és már négyezerkétszáz fontot gyűjtött 

össze… 

CAMILLE (boldog meglepetéssel) Lucile!...  

PHILIPPEAUX (súgva, mint egy korbácssuhintás) Uraim!!!  

(Villámgyorsan szétoszlanak. Az őr vizet hoz be és kimegy) 

WESTERMANN (ijedten) Lehet, hogy végig az ajtó mögött állt? 

PHILIPPEAUX Nem. Hallottam a lépteit. 

(Megnyugodva négyen ismét összehajolnak) 

WESTERMANN No és? Azt kezdted... 

DANTON Holnap délben itt lesz Savigny tábornok ötezer emberével.  

WESTERMANN (elkedvetlenedve) Ugyanez a pletyka járta a király kivégzése 

előtt is, aztán... 

DANTON (indulatosan) Te nem tudsz különbséget tenni pletyka és 

konkrét hír között? 

DELACROIX Danton, ezeket a dajkameséket egy gyerek se hiszi el. Miért 

akarsz becsapni minket? 

DANTON Nem történhet másképp! A fejem... a fejünk sorsa élet-halál 

kérdés az ország számára. 
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DANTON (növekvő izgalommal) Holnap lesz, testvéreim, a nagy finálé! 

Délben a vállukon visznek ki bennünket a bíróságról. Este 

pedig Robespierre és Saint-Just már békében fog nyugodni.  

CAMILLE Nem, Georges. Meg kell kímélned Robespierre életét. Be kell 

bizonyítanod, hogy több vagy nála!  

DANTON (hirtelen, hideg mérlegeléssel) Őt… őt fel kéne akasztani. A 

guillotine túl jó neki... Nem. Igazad van, fiam. Meghagyom az 

életét, tart, ameddig tart... Azzal a feltétellel, hogy deportálva 

tölti hátralevő napjait.  

WESTERMANN Georges! Olyan biztos vagy benne, hogy holnap vége lesz?  

DANTON (leveti a cipőjét) Olyan biztos, mint abban, hogy győzni 

fogok. (Lefekszik aludni)  

DELACROIX Na… próbáljunk aludni. Úgysem tudjuk megjósolni a jövőt.  

(Pillanatnyi csend)  

CAMILLE (kis gondolkodás után) Nem, Georges, mégsem csalódtam 

benned. Maxime nem ismer téged...  

DANTON Azt elhiszem, hogy nem ismer! Gondolod, hogy ha ismerne, 

hátba támadott volna? Mindegy, hálás vagyok neki. Aljassága 

felrázott az apátiából.  

CAMILLE (egy álom elragadja) Benned van nagyság, Georges! Erős 

vagy és zseniális.  

DANTON (ő is álmodozik) Vaskézzel zúzom össze a forradalmat...  

CAMILLE Hogy végre virágozhasson a köztársaság! 

DANTON (lágyan) Mind az öt kontinensen... az én nevem... koronás 

géniuszok neve előtt... oldalamon az én kis bölcs Louise-

om…  

DELACROIX (félálomban) Ez a kétszólamú óda úgy elringat, mint egy 

tündérmese… 

DANTON (nevetés mögé rejti sértettségét) Na jó – holnap szükség lesz 

az erőnkre. Jó éjszakát! (A többiek félálomban felelnek. 

Danton kinyújtja a karját, hogy elnyomja a gyertya lángját) 

CAMILLE (idegesen) Ne!!! Georges, kérlek, ne oltsd el!... 

DANTON Miért? 

CAMILLE Olyan borzalmas itt... hagyd égve, könyörgök! 

(Danton vállat von és a fal felé fordul. Camille kisvártatva, bátortalanul) 

CAMILLE Georges... Alszol? 

DANTON Mi az? 

CAMILLE Georges, mondd meg az igazat: te tényleg azt hiszed, hogy… 

győzni fogunk?... 

DANTON Ostoba gyerek! Nem hiszem, tudom. Ez nem hit kérdése, ez 

józan ész. (Csend. A négy ember békésen szuszog. Kisvártatva 

Danton oldalra fordul, olyan csöndesen, ahogy csak bír, 
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felkönyököl és a gyertyalángba bámul. A kezét nézegeti, ujjait 

és karját próbálgatja. Aztán a térdét mozgatja, előre-hátra 

nyújtogatja a lábait. Hirtelen hanyatt fekszik, majd azonnal fel 

is ül, mintegy pánikban, az ágy szélére telepszik. Körülnéz, 

társait figyeli. Azt hiszi, mélyen alszanak, nem vette észre, 

hogy Delacroix felemelte a fejét, szokott mosolyával nézi őt, 

majd a fal felé fordult) Jól pofán kéne csapni téged, Danton 

barátom, amíg a pofád egyáltalán a helyén van. (önkéntelenül 

is végigsimít a torkán, szinte vallásos áhítattal cirógatja a 

sima, tömör, ép felületet. Észreveszi, mit csinál, elkapja a 

kezét) Idióták. Kivörösödött… hát persze! Ha az ember 

indulatba jön, kivörösödik a bőre… Idióták. (hirtelen 

ellágyul) Egy nő bőre…(tarkóját birizgálja, majd 

abbahagyja) A kellemes hűvösség érzete. Ezt mondta az az 

átkozott doktor… Kellemes hűvösség! (elneveti magát, 

homlokát masszírozza, szemhéját nyomogatja. Hangja rekedt)  

PHILIPPEAUX (felkönyököl, suttog) Danton. 

DANTON (felrezzen. Ellenszenvvel) Mit akarsz? 

PHILIPPEAUX Lemegyek, nem akarok kiabálni. 

DANTON (társaságra vágyva odamegy hozzá) Nem fél, uram, hogy ha 

velem beszél, bemocskolja a száját? (de már le is ült az ágya 

szélére) 

PHILIPPEAUX A sír szélén állunk, barátom. Itt... 

DANTON A fenébe is, mi bajod? Jó, talán kicsit túloztam az előbb. De 

tényleg komoly esélyünk van, hogy... 

PHILIPPEAUX Talán. Akárhogy is, itt véget ér az ember személyes élete. 

Béküljünk ki, Danton. 

DANTON Mi, kezet akarsz nyújtani nekem, egy gyáva féregnek? 

PHILIPPEAUX Ezek földi érzések. Nem vitás, te vagy korunk egyik nagy 

katasztrófája. De most... innen nézve ez is csak szükségszerű, 

biológiailag fontos, negatív periódus egy társadalom 

történetében. De legalább mi... (mosolya érzékeny támadás 

Danton büszkeségének) ne legyünk nevetségesek, barátom. 

(Kezet nyújt) 

DANTON (kezet ad) Hát legyen… Természetesen, csak, ha… Ha 

visszatérünk az életbe, a mi megbékélésünk is érvényét veszti. 

PHILIPPEAUX Annál jobb, ha te ennyire biztos vagy benne. 

CAMILLE (kiabál álmában) Várj! Hagyd a kulcsot... várj! Ne menj el! 

Várj!!  

(A gyertya leég és elalszik) 

PHILIPPEAUX De miért akadályoztad meg, hogy ez a fiú megmenthesse az 

életét? Valósággal öngyilkosságba sodortad… 
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DANTON (Camille-ra néz, elgondolkodva) Hogy ezzel is Robespierre 

kedvére tegyek, mi? Egyébként is, jobban jár, ha meghal, 

mintha megint prostituálná magát. 

PHILIPPEAUX (nem érti meg azonnal. Hirtelen szomorú nevetésben tör ki) Ó, 

Danton, Danton!!! 

DANTON (komolyan megsértődik, visszamegy a helyére) Jó éjszakát. 

 

 

KÖZVÁDLÓ 

 
Kora hajnal. Robespierre, mellény és nyakkendő nélkül, az öltözőasztal szélén alszik, 

karjára hajtva a fejét. A kopogtatásra felébred, felemeli a fejét, de nem válaszol. 

 

ELÉONORE (belép, megáll, nagyon halkan) Ó... bocsáss meg. Nem 

tudtam, hogy visszajöttél. 

ROBESPIERRE (nem is néz rá) Negyed órája. 

ELÉONORE Elmész még? 

ROBESPIERRE Tíz perc múlva.  

ELÉONORE Mit hozzak? 

ROBESPIERRE Semmit. Hagyj békén. 

ELÉONORE (lázadozva) Dehát!... 

ROBESPIERRE (ijesztő nyugalommal) Könyörgök, hagyd abba.  

(Halántékához szorítja az ujját. Ezalatt Eléonore, tapintatosan és lábujjhegyen, rendet 

csinál a szanaszét heverő ruhadarabok, papírok, kihúzott fiókok között. Robespierre 

alig látja , pillantásának fókuszálása túl nagy erőfeszítést kíván.) 

ROBESPIERRE (szokott hangján) Léo…Bocsáss meg. Kezdek 

beszámíthatatlan lenni. 

ELÉONORE (vidám nevetéssel) Ó, Maxime... Én a te helyedben biztos 

sátán lennék. De mondd csak, szántszándékkal böjtölsz? 

ROBESPIERRE (emlékezni próbál) Én böjtölök? 

ELÉONORE (finom mosollyal) Tegnap dél óta. 

ROBESPIERRE Szent ég! El nem tudtam képzelni, mi bajom... 

ELÉONORE (az ajtóhoz szalad) Mindjárt kapsz húslevest. 

(Robespierre zavartan összegörnyed, közel jár a síráshoz, nagyon-nagyon elfáradt.) 

ELÉONORE (visszajön) Amíg kiiszod, készíttetek még valamit.  

ROBESPIERRE (Öntudatlan mozdulattal felveszi a mellényét) Nem kell 

semmi, (Kénytelen megpihenni; elgyengülése feletti dühében 

kölnivízzel dörzsöli az arcát. Aztán a tükörnél megigazítja a 

haját.)  
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ELÉONORE Maxime... Rossz fordulatot vett a Danton-ügy? (Robespierre 

nagyon lassan feléje fordul. Suttogva) Mondd meg nekem, 

Maxime. 

ROBESPIERRE (kifejezéstelen tekintettel néz rá) Hogy jut eszedbe? Elvégre az 

újságok... 

ELÉONORE (vállat ránt) Az újságok! Ki hisz az újságoknak? (Robespierre 

vár, mint egy szobor) Maxime... Soha, a legsúlyosabb 

válságok idején sem néztél ki úgy, mint most. 

ROBESPIERRE Ha a kinézetem után ítéled meg a politikai helyzetet… 

ELÉONORE Ez a legbiztosabb mód. 

ROBESPIERRE (Fojtott hangon) Léo... nincs most türelmem. Ne gyötörj, 

kérlek.  

ELÉONORE (Megfogja a vállát) Mi van veled?  

ROBESPIERRE (a földet nézve) Ez a per kockázatos párbaj, de éppen 

nyerésben vagyok.  

(Nézik egymást, mindketten nyugodtak)  

ELÉONORE Tavaly egy egész héten át egy lépés választott el a guillotine-

tól… És még akkor sem voltál ilyen. 

ROBESPIERRE Jaj, Istenem! A guillotine! 

ELÉONORE (hirtelen szelíden) Maxime – üss meg, ha akarsz. De nem 

mozdulok innen, amíg meg nem mondod. 

ROBESPIERRE Engem nem fenyeget veszély. (Monoton hangon) A Danton-

ügy dilemma. Ha veszítünk – az egész forradalom nem ér 

semmit. De ha győztesen kerülünk ki – valószínűleg akkor 

sem. (Egy pillanatra elhallgat) Öt évi... háborúskodás... 

rengeteg áldozat... semmiért... (Szünet.) Nem szabad erről 

beszélnem. (Leteszi a csészét.) Visszatérek az életbe. (felveszi 

a zsabót a tükör előtt)  

ELÉONORE De nem csinálnak neked semmi rosszat? 

ROBESPIERRE (a jobb mandzsettával van elfoglalva) Három napja senki nem 

csinál nekem semmi rosszat. Amíg figyelem őket. ( 

Megcsörren a telefon)  

ELÉONORE Maxime! 

ROBESPIERRE Ó, ön, Fouquier? Akkor hát, Fouquier, három nap telt el. 

Holnap Dantonnak meg kell halnia. 

ROBESPIERRE A maga dolga, hogyan teszi. A következményekért mi 

felelünk. 

ROBESPIERRE (kényelmesen) Ne adjanak szót neki. 

ROBESPIERRE (a tükör felé fordul, és minden oldalról megszemléli a 

ruházatát) 

ROBESPIERRE (lassan megfordul, és az asztalhoz telepszik) A tanúk 

meghallgatására vonatkozó kérelem? Elsikkasztottam. Itt van 
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a zsebemben. (A mellére csap) – – – A Konvent majd válaszol 

a levelükre, ha megtudja, hogyan vélekedem róla én. – – – 

Aki felelősséget vállal, az teljhatalmat élvez. El fogom olvasni 

– ha el fogom olvasni – ha itt lesz az ideje. – – – A válasz 

elutasító lesz. – – – Törvénytelen? A közérdek minden 

paragrafust felülír. --- Megértem magát, de ha meghátrálunk, 

elbukunk.----Igenis hóhér vagy! De nem az én 

szolgálatomban, hanem a társadaloméban! Átadjuk önnek a 

köztársaság ellenségeit! Nem azért, hogy ítélkezzen fölöttük! 

Azért, hogy likvidálja őket! – – – Ha még egy szót szól a 

kétségeiről, magát tartóztatjuk le! (hátraveti a fejét, fogai 

kivillannak a nevetéstől) A terror, uraim, a közjog. – Kezdi 

már érteni, miért ellenkeztem olyan sokáig? Elkésem. 

(Órájára néz. Felveszi a kalapját és a kesztyűjét) Elég 

világosan elmagyaráztam a helyzetet? – – – Ce’ la vie. 

(csilingelő, édes kacagásban tör ki) 

 

 

TÁRGYALÁS 
 

A Forradalmi Törvényszék. A vádlottak a bíróság előtt: Danton, Camille, Philippeaux, 

Delacroix, Westermann. Szemben a közönség (benne Három Illető). A tárgyalás 

negyedik napja: a feszültség szinte tapintható.  

 

KÖZVÁDLÓ (hangja, mikrofonból - Philippeaux-hoz) Danton személyes 

barátai közé tartozott? 

PHILIPPEAUX Egyszer találkoztam velük, akkor is a viszolygásomat 

fejeztem ki... 

KÖZVÁDLÓ De a döntő napokban! 

PHILIPPEAUX Nem tagadom. Bár nézeteink és céljaink jelentősen 

különböztek, amiért később meg is szakítottam volna velük a 

kapcsolatot. Ha szíveskedtek volna lehetőséget adni erre, de 

mivel ez nem történt meg, itt állok maguk előtt… Mit is 

mondhatnék, az élet abszurd. 

KÖZVÁDLÓ A tények ugyanakkor azt bizonyítják, hogy az ön kirohanásai 

a vendée-i összeesküvéssel kapcsolatban a forgatókönyv része 

volt, és a külföld fizette. 

PHILIPPEAUX Ezt már nem, uraim. Az életem a rendelkésükre áll, de a 

becsületem az enyém! (Leül. Elismerő moraj a közönségből) 

DANTON Te nagy tévedésben vagy, Philippeaux... 

KÖZVÁDLÓ Ön most nem kapott szót, Danton. (Felhördülés és vihogás) 



58 

 

 

DANTON Nem kaptam szót?! Akkor tessék, vedd el tőlem! Legyen már 

benned egy kis kurázsi, és ismerd be a nyilvánosság előtt, 

hogy előleget kaptál a fejünkért! (Danton! Danton! Danton!)  

KÖZVÁDLÓ A vád szerint megvesztegették; eladta magát az ellenségnek… 

DANTON Eladtam magam? Egy olyan embert, mint én, nem lehet 

megfizetni. (TAPS)  

KÖZVÁDLÓ Tények helyett üres frázisok! Mindig ugyanaz. 

DANTON Frázisok? Térden állva adj hálát Istennek, hogy még nem 

zúztam össze idióta rágalmaidat... a sok kezemben lévő tény 

egyikével! Ha valaki nem hajt fejet előttetek, azt akarjátok, 

hogy elvesszen! A módszer kipróbált, ősrégi! A törvényt sárba 

tiporják, de másra se hivatkoznak! Miért akarnak megölni? 

Erre csak én tudok válaszolni! Meg akarnak ölni, mert őszinte 

vagyok. És meg kell ölni, mert félnek tőlem!  

KÖZVÁDLÓ Kíván valamelyik vádlott elmondani még valamit a 

védelmére? 

WESTERMANN Még valamit? – Én még szóhoz se jutottam! Micsoda eljárás 

ez?! 

KÖZVÁDLÓ És ön, Philippeaux? Félbeszakították… 

PHILIPPEAUX (csalódást okozva a többieknek) Mindent elmondtam, amit 

akartam. 

KÖZVÁDLÓ Más? (Danton nemet int. Csönd) A vádlottak kihallgatása 

befejeződött. Az előírt határidő tegnap telt le. Az esküdt 

polgártársaknak volt alkalma alaposan tájékozódni… 

DANTON (felpattan) A tárgyalás akkor ér véget, amikor én befejeztem!  

KÖZVÁDLÓ (közönyös mozdulattal megadja a szót) Az előbb kérdeztem: 

miért nem jelentkezett?  

DANTON Franciaország! Olyan nap virradt rád, amelyen a szabadság 

igaz bajnokai korpa közé keveredtek ! (fejrázás, mosoly, 

álmélkodás, izgalom a közönségben) Együvé zártak minket 

ismert bűnözőkkel, hogy a nép minket is annak nézzen… 

Bravó, gratulálok! Azt róják fel bűnömül, hogy összeesküvést 

szerveztem. Jól van, elismerem. Összeesküdtem – 

önmagammal. A békéért, a közkegyelemért, a tömegek 

nyugalmáért. A nép nem szomjazik vérre, a nép csak egyet 

akar: békében élni. 

EGYIK (félhangosan) Már megint kezdi! Három napja megállás 

nélkül beszél, és még mindig nem elég neki! 

DANTON Honfitársaim! Egész életem nyitott könyv előttetek. 

Bajtársatok voltam és öt éven át vezéretek. Veletek együtt 

löktem le a szétrohadt trónt a mélybe, és a törmelékből új 

hatalmat építettem! 
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KÖZVÁDLÓ Hatalmat épített, nyolcszázezer frank segítségével, de erről 

még nyugtát sem adott! 

DANTON (mosolyog) Ez is csak egy újabb hazugság, amit érdemeim 

elhomályosítására találtak ki! Polgártársak! Hozzátok 

fordulok. Mondjátok meg: jogunk van hozzá, hogy követeljük 

a védelem tanúinak kihallgatását?  

KÖZVÁDLÓ Danton! Nem beszélhet a hallgatósághoz!  

DANTON Igen? Mutasd azt a paragrafust! Elfelejted, hogy ezt a 

bíróságot én hoztam létre! (a Közvádló egyfolytában csenget) 

A bíróság elküldte levelünket a Konventnek? (EGYIK: 

„Elküldte?”) Akkor hol vannak a tanúk? (MINDHÁRMAN: 

„Hol vannak a tanúk? Tanúkat! Ta-nú-kat!!!”)A legtöbb 

kérdésre majd akkor felelünk, ha a tanúk is itt vannak! 

KÖZVÁDLÓ A Konvent majd akkor és úgy válaszol, ahogy jónak látja. 

DANTON Halljátok ezt az olcsó kifogást? (Bizonytalan helyeslés) 

Franciaország népe! Én, Danton, semmibe veszem ezt a 

bírósági paródiát és hozzátok fordulok! (Csengetés) ! (Fojtott 

elragadtatás) Ha a Konvent visszatartja a tanúinkat – kérem, 

hogy vádlóim jelenjenek meg itt, a közvélemény bírósága 

előtt. (Döbbent feszültség, csodálkozás, suttogás) te, népem, te 

ítéld meg, ki a bűnös kettőnk közül: én, vagy a mindenható 

Közjóléti Bizottság. (TAPS) 

CAMILLE És ki a szabadság utolsó védelmezője! 

KÖZVÁDLÓ Nincs joga hozzá, hogy provokálja a hallgatóságot! (MÁSIK: 

„Maga beszél itt jogról!” – EGYIK: „Követeljük a 

Bizottságokat!” – MÁSIK: „Azonnal küldjenek értük!” – 

EGYIK: „A Bizottságokat!” – MÁSIK: „Mindenki megőrült? 

Térjetek észhez! Ez provokáció!”) 

KÖZVÁDLÓ A tárgyalást berekesztem. 

DELACROIX Ez disznóság! Törvénytelenség! Jogtiprás! 

WESTERMANN Ez nem tárgyalás, ez vágóhíd! 

DANTON Népem! Ez tömegmészárlás, fényes nappal!  

KÖZVÁDLÓ Behívom a katonákat! 

DELACROIX Gyilkosok! A kormány fizetett lakájai! 

CAMILLE Honfitársaim, franciák! Minket meg akarnak ölni! Védjétek 

meg védelmezőiteket!  

WESTERMANN (felugrik a padra) Együtt vettük be a Bastille-t! Ca ira! (Ca 

ira! Ca ira! Caira! Westermann! Westermann!!!) 

KÖZVÁDLÓ Polgártársak, nyugalom! Ne veszítsék el a fejüket! (csend) 

CAMILLE A nép nem hagy cserben minket...  

DANTON Franciák! A zsarnokok leghívebb barátaitokat küldik a 

halálba, és ti csak nézitek? (A helyeslő hangok egyre 

gyengülnek)  
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KÖZVÁDLÓ Hagyja abba, Danton, vagy kivezettetem!  

DANTON Túl messzire mentél, Fouquier. Eddig hallgattam. Most 

beszélni fogok – kimondom az igazságot. Tudjátok, miért kell 

engem elhallgattatni?  

HARMADIK Mindjárt megtudjuk…  

DANTON Népszerű és erős vagyok - amikor csak a piszkosság és a 

sötétség biztosíthat hosszú, derűs napokat. Az él soká, aki 

középszerű, hallgatag, besavanyodva ül írószobája 

magányában…Ideáljai nevében nem ismer határokat. 

Mindenhol árulókat szimatol, és a forradalom nevében 

megfeledkezik magáról a forradalomról. A forradalom olyan, 

mint Kronosz, egymás után falja fel a gyermekeit. Milyen 

végzet hajt minket, hogy nem megbocsátunk az embereknek, 

hanem a vérpadra küldjük őket? Hogy ölünk és nem életet 

mentünk? Mikor áll meg ez a hatalmas vérfolyam, ha 

egyáltalán megáll? Ki indította ezt el? Azt hittem, 

megfékezhetem… De látom a szemeteket: hideg, és a 

halálomat olvasom ki belőle, amit megszavaztatok, mielőtt ide 

beléptetek.  

KÖZVÁDLÓ Íme, a Konvent frissen kiadott dekrétuma. (A vádlottak 

összesúgnak. Fojtott moraj) Polgártársak! Nagyszabású 

összeesküvést lepleztünk le, melynek célja a vádlottak 

kiszabadítása és a köztársaság törvényes rendje elleni 

merénylet volt. (Óriási megdöbbenés – a vádlottak 

összenéznek; moraj) Camille Desmoulins felesége nagy 

összegeket költött a külvárosi nép megvásárlására. Ébredjetek, 

polgártársak! Az ellenség befurakodott a soraitokba! 

CAMILLE Aljas gazemberek! Meg akarják ölni Lucile-t!... 

DANTON Ne hagyjátok elbolondítani magatokat!... 

DELACROIX (dühödt kitöréssel) Hallgass már, te átkozott barom! Fogd be a 

szád! Miattad döglünk meg mindnyájan! 

KÖZVÁDLÓ (olvassa) A Nemzeti Konvent elrendeli, hogy a Forradalmi 

Törvényszék megszakítás nélkül folytassa le Danton és társai 

összeesküvésének ügyében a tárgyalást. Az a vádlott, aki a 

nemzeti igazságszolgáltatással szembeszegül, azonnali 

hatállyal kizáratik a tárgyaláson való további részvételből. 

(Moraj – elismerés, ijedtség, csodálkozás) 

DANTON (feleszmél) Eljött a gyilkosok órája! Polgártársak, titeket 

hívlak tanúnak: szembeszegültünk a nemzeti 

igazságszolgáltatással, vagy sértően viselkedtünk? 

EGYIK Nem! Soha! 

MÁSIK (ironikus) Ugyan már! Csak amikor megszólaltatok!... 

(Nevetés.) 

DELACROIX (félhangosan) Gratulálok, Danton. 
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(HZs: Mi van Danton, elfáradtál? HK: Én fáradtam el, bazmeg… ) 

DANTON (annyira nyugodt, hogy szinte kedélyes) Aljas, gyáva 

csőcselék: senki sem fog titeket megváltoztatni. Ismerlek, 

csorda. Tudtam, hogy csak állsz majd és bámulsz, mint borjú 

az újkapura, ó, igen, amikor megkötözve a vesztőhelyre 

visznek. De hogy ebben a szégyenletes percben is röhögtök, 

akár az agyatlan barmok... ez több, mint aljasság. Ez a ti 

mérhetetlen, javíthatatlan, szennyes ostobaságotok, együgyű, 

bárgyú falka! 

EGYIK:  Te, ez kiről beszél? Ez rólunk beszél? 

DANTON Annyira megvetlek benneteket, hogy megbocsátom 

hitványságotokat - örökös Júdások. Aki játszani tud az 

ösztöneiteken, máris a markában tart; arra használ, amire akar. 

De az ostobaságotok mérhetetlen: szétterjed az egész világon, 

behatol minden egyes apró zugba, és elpusztít mindent. Sem 

Isten, sem Sátán nem bírja megrengetni. (Kis szünet) És épp 

ezért, végtelen ostobaságodért, megátkozlak, te embernek 

mondott szemétdomb! (a megbűvölt közönség csöndben, tátott 

szájjal hallgatja) Itt hagylak a tigris martalékául. Szabad 

nemzet! Saját véredben fuldokolsz majd, mire betöltöd a 

sorsot, amit most jövendölök neked. Robespierre teteme 

nemsokára ott hever az enyém mellett! (Rövid felhördülés) Ő 

jól tudja: engem megöl, de belehal! (a törvényszékhez) Meg 

akartok ölni, és eltüntetni minden nyomot?! Az újságíróknak 

megtiltottátok, hogy jegyzeteljenek! Ne maradjon semmi 

nyoma a bűnnek, tűnjek el én is nyomtalanul! De nem tűnök 

el, beszélni fogok mindvégig, beszélni, beszélni… mert 

halhatatlan vagyok! Mert én vagyok a nép! És a nép velem 

van!  

KÖZVÁDLÓ Most már csillapodjon! 

DANTON Neked pedig, tiszteletreméltó törvényszék, tolvajok, csalók, 

lakájok gyülekezete, nektek, Robespierre pribékjei, csak 

ennyit mondok: arra sem vagytok méltók, hogy leköpjelek. 

KÖZVÁDLÓ Ezennel kizárta magát az eljárásból. Vezessék el! 

WESTERMANN: Hálistennek, vége. Már alig élek. 

(Danton feláll és nevetve kivonul) 

CAMILLE (hisztérikusan tépdesni és szórni kezdi a védőbeszédet 

tartalmazó akta lapjait) Nesztek, tessék, undorító 

csimpánzok! Zabáljátok meg! Fizetett gyilkosok! (Harsány 

nevetés a karzatról) Követelem, hogy hallgassanak ki! 

Követelem! Teljesen ártatlan vagyok! Tisztelt bíróság!! Nem 

mészárolhatnak le csak így! 

(Felszabadult nevetés) 
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WESTERMANN (megragadja) Nyugodj már meg, te barom! Ne csinálj 

bohócot magadból! 

CAMILLE Hagyjál… disznók! Ezek nem emberek! 

DELACROIX (feláll, nyújtózkodik, ásít) Nagytiszteletű bíróság, ha 

megengedik, én magam vonom meg a szót magamtól. 

(A tömeg elcsendesül; taps, tetszésnyilvánítás) 

WESTERMANN Csatlakozom. Rögtön ezzel kellett volna kezdeniük, ahelyett, 

hogy napi tizenhat órán át itt gyötörnek minket.  

(Philippeaux szó nélkül elindul kifelé) 

DELACROIX (kifelé) Uraim, búcsúzóul megcsókolhatják valamimet. De 

lehetőleg mindnyájan egyszerre. (A vádlottak ünnepélyesen 

kivonulnak.)  

KÖZVÁDLÓ (még félig a mikrofonba) Ördög tudja, mi jön még. A nép nem 

felejt. Micsoda egy rohadt szakma! 

 

 

 

 

SIRALOMHÁZ 
 

Földalatti helyiség, komor falakkal. Westermann, Philippeaux, Delacroix, Camille. 

Egy borbély. Mindenki, mintha mozdulat közben dermedt volna meg; Danton utolsó 

odakinti vitáját hallgatják. 

 

 

(hivatalnok hangja) 

 

DANTON (halkan kezdi, a csöndet megtörve) Elmegyek. És borzasztó 

káoszt hagyok magam után. Egyiküknek sincs fogalma, 

hogyan kell kormányozni. Nélkülem három hónap alatt 

összeomlik minden. 

BORBÉLY (idegesen) Polgártárs... megvágom. 

 

CAMILLE (megérzi az ollót a nyakán, felugrik és felsikolt) Áááá! 

 

 

 

ROBESPIERRE HÁLÓSZOBÁJA 
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SAINT-JUST Fényes nappal itthon ülsz, méghozzá tétlenül?! Még nem 

heverted ki? 

ROBESPIERRE Mit? 

SAINT-JUST A totális győzelmet. Sehol a legcsekélyebb ellenállás, a tömeg 

úgy viselkedik, mint mindig – közömbösen. Camille 

kétségbeesett kiáltozása is csak nevetést vált ki. 

ROBESPIERRE (az ablak felé tekint)  

SAINT-JUST A törvényszék egy órán át tanácskozott a transzport 

formájáról. Olyan nyugtalanok voltak, mint a király kivégzése 

előtt. 

ROBESPIERRE Hát még mindig nem ismeritek a párizsi tömeget?! Ez a tömeg 

– ez venné védelmébe a legyőzötteket?! 

SAINT-JUST Tisztában vagy azzal, hogy át kell venned a diktatúrát 

Franciaországban? 

ROBESPIERRE (feláll, járkál a szobában) Ne bosszants, kérlek. 

SAINT-JUST De bosszantalak. Diktátor vagy, ember! Hogy merted kiáltani 

a Bizottságban, hogy a forradalom elveszett?! Elvégre azért 

vagy a világon, hogy mindentől függetlenül elérd a céljait! 

ROBESPIERRE Miért nem veszed észre, hogy nem engem, hanem téged illet a 

diktatúra? 

SAINT-JUST Kedvesem, a diktatúra nem csábít senkit. Hiszen világos, 

Maxime. Te zseniális vagy, én nem – a célunk pedig közös.. 

ROBESPIERRE Nem tudom mit kell tennem. Én ma már semmit nem tudok...  

 A forradalmi program minden pontja, az Emberi Jogok 

minden bekezdése kérdőjelekkel átrajzolva fekszik előttem. 

SAINT-JUST (keményen) Milyen jogon beszélsz erről énvelem? Elfelejted, 

hogy rajtam keresztül százezreket fertőzhetsz meg? 

ROBESPIERRE Akkor mit? Vakon tovább?... (Hirtelen jeges nyugalommal) 

Te is elismered, ugye, hogy a diktatúra most elkerülhetetlen? 

SAINT-JUST Vakon? Igen, vakon! Sötétben tapogatózva – de megállás, az 

nincs, a megállás a bomlás. 

 Ha téves a programunk, hát megváltoztatjuk. Demokrácia, 

vagy egyeduralom? Maxime, a végeredményt tekintve semmi 

különbség! 

ROBESPIERRE (a szoros ölelésben lassan barátja felé fordítja a fejét) Mi a 

nép, Saint-Just? 

SAINT-JUST (elereszti) Micsoda kérdés már megint? A nép az emberiség 

nyolcvanöt százaléka, akiket önző célokra használnak. 

ROBESPIERRE Igen. De mi az ember? És mire van az embereknek 

szükségük? Tényleg a szabadságra születtek? Az az ember… 
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megpukkadna a boldogságtól, ha tudná, mekkora bosszút 

állt!... 

SAINT-JUST Ez nem téboly... ez kétségbeesés. (Feléje fordul. Közönyösen 

és egyértelműen) Lődd főbe magad. 

(Az ablakhoz megy, kinéz. Robespierre lassan végignyúlik az ágyon) 

ROBESPIERRE (nagyon nyugodtan és eltökélten) Rendben van. Kinek kellek 

én még? (igyekszik tovább követni, ezáltal megérteni a 

gondolatot) Ezek szerint... szabad vagyok... (Szünet. Hirtelen 

mély, vágyakozó sóhajjal) Egyszer legalább rendesen 

kialszom magam, mint egy állat... Antoine! 

SAINT-JUST (az ablaknál, rekedten) Tessék. 

ROBESPIERRE Ne ébressz fel, ha elmégy. Alszom egyet. Jó éjt!. 

SAINT-JUST (hirtelen megfordul, gyanakodva néz – aztán visszafordul az 

előbbi pózba) Jó. 

(Egy ideig egyikük sem mozdul. Aztán Saint-Just hirtelen meglát valakit az ablakból; 

alvó barátjára pillant, és kioson a szobából) 

(Legendre beront a szobába) 

LEGENDRE Ó... bocsánat... Szabad? 

ROBESPIERRE (az ágyon ül, nem mozdul) Kicsit későn kérdezi.  

(Saint-Just tehetetlen vállrándítással belép a szobába) 

LEGENDRE Az a helyzet, hogy... (Robespierre arcába pillantva) Ó... ön 

beteg? 

SAINT-JUST Négy napja nem aludt. Hazudnék, ha azt mondanám, ezalatt ti 

agyondolgoztátok magatokat. Végezz gyorsan, és hagyd 

békén. 

LEGENDRE A foglyok összeesküvéséről van szó... 

ROBESPIERRE (felkapja a fejét) Mi... már?! 

LEGENDRE Mit tegyünk? Többünknek az a véleményünk, hogy a lehető 

legegyszerűbben kell eljárni – Lucile Desmoulins-t, néhány 

régen gyanús bankárt, és néhány így is, úgy is elveszett 

foglyot elkapunk, ezért vagy ezért elítéljük őket – és kész. 

ROBESPIERRE (rendkívül figyelmesen) Nagyszerű, ha egyáltalán lesz miért. 

LEGENDRE Tetszik látni. Ugyanakkor a Közbiztonság mindenáron 

valamiféle Utolsó Ítélet mellett kardoskodik. (Robespierre 

fölemelkedik, Saint-Just elmosolyodik) Elrettentő szenzációt 

akarnak, és rengeteg név hangzott el. 

ROBESPIERRE (felkel, lázasan készülődik, fésülködik) Maga hánykor jött el 

tőlük? Sokáig keresett engem? 

(Saint-Just ragyogó tekintettel figyeli) 

LEGENDRE Ó, hát odajön? 

ROBESPIERRE Mikor jött el onnan? 
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LEGENDRE Nem érdemes sietni. Egyórás szünetet rendeltek el. Fél 

kilenckor jövünk össze ismét... (Az órájára néz) vagyis húsz 

perc múlva. (Feláll, meghajol és kimegy) 

ROBESPIERRE Ott leszek pontosan. … Úgy kellene bevezetni a diktatúrát, 

hogy senki ne vegye észre. Évtizedek kemény munkájára 

volna szükség. Vidéken még mindig fogalmuk sincs az 

embereknek, miről beszélünk. 

SAINT-JUST Viszont jó helyen vagy végre. A frakcióknak vége, szabad az 

út.  

ROBESPIERRE (megfordul, fáradt mosollyal) Nem öltük meg Dantont. 

Elhintettük, szétszórtuk a magját. Vére elkezdett már termést 

hozni. Mint a mitikus hősök vére… Amíg ki nem növi 

magában az ember ezt a Bestiát, a forradalom nem jut célba 

soha. Ej, miket beszélek már megint!... 

SAINT-JUST (szinte mosolyogva) Rosszak az idegeid, barátom.  

ROBESPIERRE Milyen jó érzés, hogy valaki értem retteg, nem pedig tőlem… 

Ó, ha volna belőled vagy tizenöt példány, Saint-Just. Minden 

szerencsétlenségünk oka a tehetségek hiánya. 

SAINT-JUST No – a tábornokaink jók. Ezt el kell ismerned. 

ROBESPIERRE Én félek tőlük, és gyűlölöm őket... Gyűlölöm őket... 

SAINT-JUST Ugyan! Mindegyik nyakörvet visel, pórázon tartja őket a 

kormány… 

ROBESPIERRE (élénken) Amíg van kormány, barátom… A forradalom 

hatalmas energiát szabadított föl. Engem félresöpörnek. És 

amikor ez bekövetkezik, a Hadisten bármely vállalkozó kedvű 

gyermeke fogja ezt a felbecsülhetetlen kincset, és katonásdit 

fog vele játszani. Néha eszelős ötleteim támadnak! Ki kéne 

irtani az országban minden katonai tehetséget. Megölni, 

megfojtani őket... már gyerekkorban, a kadétiskolában... 

(Szünet) 

SAINT-JUST (hidegen) Lázad van. Nem aludtál négy éjszaka, hát 

hisztérikus vagy. Hogy mi lesz teutánad – azon úgysem tudsz 

változtatni.  

ROBESPIERRE Igazad van. Bolondot csinálok magamból. (Váratlanul 

nevetésben tör ki, megijesztve Saint-Justöt) 

SAINT-JUST (összevonja a szemöldökét) Tudod... tudod, ne nevess inkább.  

ROBESPIERRE (hirtelen megkeményedik. Halálos csend van a szobában) 

Hallod?... 

SAINT-JUST (komoran) Mit? 

ROBESPIERRE Jön vissza a tömeg. 

SAINT-JUST Requiescant in pace. – Ne emeld fel a bal kezedet, beakadt a 

madzsettád. 
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DANTON FEJE  Három hónap múlva a Konventnek elege lett. Értsd meg, 

Maxime: senki sem tudhatta, legközelebb kit nevezel a 

Köztársaság ellenségének. … Szereztél egy puskát… 

Megpróbáltál végezni magaddal, de sajnálatos módon csak az 

állkapcsodat lőtted át. Érted, ugye az iróniát – ott állsz, lifegő 

állal, életed utolsó óráiban.  

 Azt mondják, abban a kivételes bánásmódban volt részed, 

hogy arccal fölfelé fektettek a guillotine alá. Addigra már csak 

néhány bőrdarabka tartotta az álladat – gondolj bele, egy 

pokoli üvöltésre tátott, gigantikus száj… Azt is mondják, 

hogy egészen addig sikoltottál, amíg a penge le nem zuhant. 


