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„A tiszta őrület kritikája." Ezt az alcímet adta a drámának 
Kosztolányi Dezső, a Danton halála fordítója az Új Idők 
hasábjain 1928-ban megjelent írásában.1 A cikk megjelenése 
nagyjából egybeesik a dráma első magyarországi bemutató-
jával, amelyet a Magyar Színházban tartottak. Kosztolányi 
a színház számára fordította le a szöveget. Az előadásról a 
következőket tudjuk: az ügyeletes rendőr tisztviselő a fő-
próba után súlyos kifogásokat emelt a darab ellen, és kevés 
híján az egész betiltását javasolta ; így a másnap esti bemuta-
tóig gyökeresen át kellett rendezni a produkciót.2 A bemutató 
évében a Színházi Élet című folyóirat is közölte a Danton 
halálát. Ez a szöveg jelentősen eltér az eredetitől: jóval rövi-
debb annál, számos jelenet kimaradt vagy több jelenetet 
összevontak, ugyanakkor egészen új — a Büchner-darabban 
nem szereplő — jelenetek is vannak benne több más, kisebb-
nagyobb változtatás mellett. Kimarad az előadásból az 
eredeti szövegnek kis híján 40 százaléka, mintegy 5 százaléka 

1 Kosztolányi Dezső: Színházi esték, 4. Szépirodalmi, Bp., 1978. I. 
kötet 137. 

* Magyar Bálint: A Magyar Színház története. Szépirodalmi, Bp., 
1985. 403. 

/ 



Az oktatás műhelyéből 369 

pedig más helyen, más szövegösszefüggésben kap helyet. 
A teljes szöveghez viszonyítva csaknem 6 százalékot tesz ki 
a Kosztolányi által hozzáírt részletek terjedelme, ami az 
előadás rövidebb voltát figyelembe véve annak megközelí-
tőleg 10 százalékát jelenti. Mivel a bemutató szövegére vonat-
kozó adatok rendkívül hiányosak, sőt ellentmondásosak, 
valamint a folyóirat sem közli, hogy a változtatások kinek a 
tollából származnak, feltételezhető lenne, hogy éppen a 
betiltással való fenyegetőzés hatására a színházban alakítot-
ták át a szöveget. Számos tény azonban amellett szól, hogy a 
változtatások magától Kosztolányitól származnak: a szöveg 
az ő nevének feltüntetésével jelenik meg, és a szerzői jogot is 
fenntartotta magának. Amennyiben a rendőrtiszt a darab 
betiltásával fenyegetőzött, a színház reakciója csak a darab 
egyes részeinek kihúzása és nem új jelenetek beiktatása lehe-
tett, márpedig a folyóiratban megjelent szövegben olyan 
jelenetek és jelenetrészletek is vannak, amelyek Büchnernél 
nem szerepelnek. A Woyzeck ismeretében önként adódik a 
feltételezés, hogy nincs-e a darabnak többféle szövegválto-
zata, amelyeket Kosztolányi esetleg felhasználhatott. A 
Danton halála esetében erről nem beszélhetünk, a kritikai 
kiadás is csak egyetlen szövegvariánst ismer. A tudatos, 
a bemutatót nem közvetlenül megelőző átdolgozás mellett 
szól az a tény is, hogy a Nyugatban 1928-ban megjelent, az 
előadásból betiltott két jelenet ugyancsak változtatásokat 
tartalmaz az eredeti szöveghez képest. A „Lámpavas" címet 
viselő jelenet az I. felvonás 2. és a II. felvonás 2. jelenetének 
szövegéből áll össze, a „Marion és Danton" című pedig az 
I. felvonás 5. jelenetének rövidített változata. Márpedig 
semmi sem indokolja, hogy az előadásból betiltott jeleneteket 
átdolgozzák. A Világirodalmi lexikon Büchner címszavában 
is azt találjuk, hogy a darabot „Kosztolányi Dezső önkénye-
sen megváltoztatott fordításában . . . vitte színre a budapesti 
Magyar Színház".3 

3 Világirodalmi lexikon I. kötet. Akadémiai, Bp., 1970. 1166. 
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A Színházi Életben megjelent szövegnek az eredeti darabtól 
való eltéréseire figyelve kívánok magyarázatot adni ezek 
okaira és elsősorban következményeire, azokra a hangsúly-
eltolódásokra és — sajnos nemegyszer — veszteségekre, 
amelyek egyúttal a Büchner-szöveg értékeire és összefüggé-
seire is bizonyítékot szolgáltatnak. Az elemzés során felhasz-
nálom a dráma későbbi magyar szövegkiadásait is. Az első 
szöveghű, teljes fordítás 1955-ben jelent meg. (Georg 
Büchner: Danton halála — Válogatott írások; Új Magyar 
Könyvkiadó 1955.) Ez a kiadás „Kosztolányi fordításának a 
színpadi átdolgozás előtti, mindaddig kéziratos és egy teljes 
szövegkiadás alapján készült változatát közölte."4 1982-ben 
az Európa Könyvkiadó jelentette meg ismét Büchner műveit, 
közöttük a kérdéses drámát is. Ennek a kiadásnak a szöve-
gében a Kosztolányi-féle fordítás alapvető tiszteletben tartása 
mellett Fodor Géza korrigálta annak néhány pontatlan-
ságát. 

A dráma értelmezésének kiindulópontjául számos esetben 
az a kontraszt szolgált, ami Robespierre és Danton között 
áll fenn. Robespierre az aktív, míg Danton a kiábrándult, 
rezignált forradalmár,5 aki a dráma során mindvégig tartóz-
kodik a fizikai cselekvéstől. Találóan jellemzi őt Lacroix a 
II. felvonás 1. jelenetében: „Inkább lenyakaztatja magát, 
mintsem egy beszédet tartson."6 

A Danton halála középpontos dráma Dantonnal a kö-
zéppontban,' ő a dráma nem cselekvő, passzív főszerep-
lője. A Színházi Életben megjelent szöveg viszont azzal kez-
dődik, hogy Danton — igaz a színfalak mögött — beszédet 
tart a Palais Royal erkélyéről. Ez ellentmond Lacroix előbb 
idézett mondatának (ami egyébként ki is marad az átdolgo-
zásból), és Dantont aktív, cselekvő személyként mutatja be. 

4 Georg Büchner művei. Európa, Bp., 1982. 284. 
6 Vő. : Heinz Wetzel : Dantons Tod und das Erwachsen von Büchners 

sozialen Selbstverständnis. Deutsche Vierteljahrsschrift 1976/3. 436. 
6 Georg Büchner művei. Europa, Bp., 1982. 35. 
7 Bécsy Tamás: A cselekvés lehetősége. Magvető, Bp., 1988. 230. 
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Az átdolgozásnak nem ez az egyetlen pontja, ahol Danton 
mint tevékeny drámai szereplő jelenik meg. Ebben a bizonyos 
első képben Robespierre-rel folytat hosszas vitát, amelynek 
során igen energikusan képviseli a maga álláspontját. 
Vagyis a Büchnernél csak egyszer, az T. felvonás 6. jeleneté-
ben lejátszódó, Robespierre és Danton közti dialógus itt egy 
második találkozással és vitával egészül ki, ami eleve meg-
növeli a két alak szerepét, hogy nagyobb hangsúlyt tegyen a 
közöttük létrejövő összeütközésre. Danton az őt figyelmez-
tető levelet Büchnernél a színfalak mögött kapja meg (II. fel-
vonás 3. jelenet), az átdolgozásban nyílt színen (6. kép). 
Hasonló módon — és az eredetitől eltérően — nyílt színen 
történik meg Danton letartóztatása is (8. kép): Danton elő-
ször szavakkal, majd fizikailag is megpróbál szembeszállni 
az őt elfogni igyekvő Simonnal és társaival. Ez megint nehe-
zen egyeztethető össze a rezignált, halálra készülő, a halállal 
már a darab elején (I. felvonás 1. jelenet) megbékélő hőssel.'' 
A letartóztatási jelenet is példa tehát arra, hogy az előadás 
keresi — és ahol lehet, meg is valósítja — a direkt összeütkö-
zéseket, a tényleges konfliktust. Az előadás utolsó képében, 
amely az eredetitől eltérően a kivégzési jelenet, Kosztolányi 
sokkal több szöveget ad Danton szájába, s ezzel szembeötlő-
en megnöveli az alak jelenetbeli szerepét és jelentőségét. 
Dantonnal párhuzamosan az átdolgozás nagyobb hangsúlyt 
tesz Robespierre alakjára is. Az előadás 12. képében, amely 
a III. felvonás 6. jelenetének felel meg, megjelenik a színen 
az eredetiben itt nem szereplő Robespierre. További két 
esetben (a 9. és a 12. képben) Kosztolányi Robespierre szájába 
ad olyan szövegrészeket, amelyeket Büchnernél Saint-Just, 
ill. Collot mondott. 

8 Gerhard P. Knapp: Georg Büchner. .1. В. Metzlersche Verlags-
buchhandlung, Stuttgart, 1977. Ő a következőképpen fogalmazza 
meg ezt a problémát: „Danton halála végül is azáltal válik hihetővé, 
hogy a hős meg akar halni, ha minden lehetőségnek vége. A haldok-
lás folyamata mégis sokkal előbb kezdődik, és erről szól a dráma." 64. 
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Az említett változtatások hatását más tényezők is erősítik. 
Például a dráma bizonyos szövegrészeinek, így többek között 
a népjeleneteknek az elhagyása is azzal, hogy egyrészt nem 
kényszeríti ki Danton és Robespierre tömeghez való viszo-
nyának tisztázását, másrészt pedig ezzel a dráma egészében 
terjedelmileg nagyobb teret kap az ő összeütközésük. Az 
eredeti darab 32 jelenete közt 13-ban sem Robespierre, sem 
Danton nincs a színen, s csak egy jelenet van, amelyben talál-
koznak. Az előadásban ezzel szemben mindössze két képben 
(10. és 15. kép) nem szerepel egyikük sem, és másik két kép-
ben (1. és 4. kép) együtt jelennek meg a színpadon. 

A két főalak szerepének ily módon történt megnövelése, 
Danton aktivizálása és ezzel párhuzamosan más jelenetek 
súlyának csökkentése azzal a következménnyel jár, hogy a 
színházi feldolgozás a robespierre-i aktivitás és dantoni 
passzivitás kontrasztjának bemutatása helyett kísérletet tesz 
arra, hogy kettejük között tényleges konfliktust hívjon életre. 
Ez felelt meg ugyanis a kor drámáról vallott nézeteinek. 
Kosztolányi idejében — mint a drámatörténetben legtöbb-
ször — „azok a művek bizonyultak a leghatásosabbnak, talán 
a legszebbnek is, amelyekben az éles konfliktus tett-váltás-
sorozatban zajlott le".9 Kosztolányi színházi kritikái számos 
példát mutatnak erre. Dosztojevszkij : Bűn és bűnhődésének 
színpadi feldolgozásáról írva megállapítja: „ . . . az ember az 
egyéniségét csakis a tettei által realizálhatja meg, mert közte 
és a külvilág között ez az egyetlen, el nem szakítható, meg 
nem változtatható kapocs."10 Oscar Wilde egy darabjáról 
pedig ezt mondja: „Nem igazi dráma, de gyönyörű. Vér és 
élet nincs benne; inkább ügyesség, mindenen győző erő, a 
szavak közt való bújkálás ördöngös játéka."11 Ibsen: Vad-
kacsáét pedig azért tartja drámán „túlinak", mert „süket, 

9 Bécsy Tamás: A drámamodellek és a mai dráma. Akadémiai, 
Bp., 1974. 29. 

10 Kosztolányi Dezső: i. m. 153. 
11 Uo. 250. 



Az oktatás műhelyéből 373 

sötét és ködös világ az, ahová vezet. Hiába keressük itt is a 
múlt szilárd, telivér küzdelemkedvét, nem találjuk. A régi 
drámák transzformált életenergiája és villamos feszültsége 
megbomlik, elgyengül, az összhangot a tragikus disszonancia 
zenebonája váltja fel."12 Dráma és konfliktus szorosan össze-
tartozó fogalmak itt, s a büchneri szövegen végrehajtott vál-
toztatások is ennek jegyében történtek. 

Danton aktivitásának megnövelése nemcsak abban nyilvá-
nul meg, hogy az eredetihez képest több jelenetben és ezekben 
cselekvő alakként lép fel. Hozzájárulnak ehhez az általa 
mondottak is. Az előadás 2. képében Danton kijelenti: 

„A forradalomnak meg kell szűnnie, s el kell kezdődnie a köztár-
saságnak."13 

Ezt a mondatot Büchnernél nem ő, hanem Hérault mondja. 
A magyar változatban viszont kimaradnak pl. a következő 
mondatok, amelyek az eredetiben Danton szájából hangza-
nak el: 

„Én fogom, te fogod, ő fogja. Ha élünk addig, amint a vénasszonyok 
mondják."1 4 

„Ó, minden magától értetődik. De ki fogja ezeket a szép dolgok a 
nyélbe ütni?"15 

Nyilvánvaló az a kontraszt, ami az előbb idézett mondat és az 
utóbbi kettő között ebben a vonatkozásban fennáll. Az ugyan-
is a tudatosság és a tudatos cselekvésre való készség kifejező-
désének tekinthető, amit a „kell" igealak kétszeri megismét-
lése is kiemel, utóbbiak pedig a büchneri rezignált és nem 
cselekvőkész hős megnyilvánulásai. 

A drámai cselekvők aktivitása és passzivitása összefüggé-
sében a drámafordítás — ill. tágabb értelemben a műfordí-

12 Uo. 173. 
13 Színházi élet 1928. évfolyam 116. 
14 Georg Büchner művei. Európa, Bp., 1982. 11. 
15 Uo. 11. 
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tás — egy sajátos problémájával kell számolni. A német nyelv 
gyakran használ passzív szerkezeteket, amelyek ugyan a leg-
több esetben magyarul is visszaadhatok, ennek ellenére a 
magyar szöveg — a magyar nyelv természetéhez hűen — nem 
mindig alkalmazkodik ehhez: helyettük aktív szerkezeteket 
használ. A passzív szerkezetek használata viszont éppen 
ebben a drámában többlettartalommal is telítődik, ahol 
Danton passzivitását hivatott kifejezni. így például az I. fel-
vonás 5. jelenetében: 

„ L A C R O I X : Wir müssen handeln. 
D A N T O N : Das wird sich finden. 
LACROIX: Es wird sich finden, wenn wir verloren sind."1 6 

A részletnek az előadásból törölt, de a Nyugatban megjelent 
első magyar fordítása így hangzik.: 

„ L A C R O I X : Cselekednünk kell. 
D A N T O N : No majd meglátjuk. 
L A C R O I X : De addig ám elveszünk."1 ' 

Az 1955-ös és az 1982-es kiadásban viszont a következő szö-
vegfordítás szerepel: 

„ L A C R O I X : Valamit tennünk kell. 
D A N T O N : Tenni fogunk. Még mindent megnyerhetünk. 
L A C R O I X : Ha csak addig el nem vesztenek bennünket."18 

Viszonylag szöveghű és az eredeti tartalmát legjobban kifeje-
ző fordításnak a legkorábbi tekinthető, amely egyúttal meg-
őrzi Danton passzivitásának kifejezését is. A későbbiekben 
megjelent fordítás a „Tenni fogunk" mondattal öntudatos és 
elszánt alakká teszi Dantont, s ezt még csak fokozza az 

16 Georg Büchner: Werke und Briefe. Deutsche Taschenbuch 
Verlag, München, 1988. 85. 

17 Nyugat 1928. évfolyam 545. 
18 Georg Büchner: Danton halála — Válogatott írások. Új Magyar 

Könyvkiadó, Bp., 1955. 23., ill. Georg Büchner művei. Europa,^Bp., 
1982. 27. 
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optimista kicsengésű hozzátoldott — Büchnernél nem szerep-
lő! — mondat. 

A színpadi átdolgozás másik feltűnő sajátossága, hogy 
összevonja a két feleség, Júlia és Lucile szerepét. Teljes egé-
szében kimarad Lucile megőrülése és bármiféle erre való uta-
lás. A zárójelenet nem Lucile letartóztatása lesz (IV. felvonás 
9. jelenet), hanem a kivégzés. Az eredeti szövegben Júlia 
megmérgezi magát, Lucile-t pedig letartóztatják. Ezzel szem-
ben az előadás 15. képében Simon vezetésével Júliát szándé-
koznak letartóztatni, aki viszont — mint Büchnernél is -
már megmérgezte magát, és mielőtt elfognák, „Éljen a 
király!" felkiáltással az ajkán meghal. Ez az éljenzés az ere-
deti darabban is elhangzik, ott Lucile szájából (akinek a sor-
sát a színpadi változat nem zárja le) ; őt éppen emiatt tartóz-
tatják le „A köztársaság nevében!" 

A magyarországi bemutató időpontja nemcsak az ilyen 
részletek — kényszerű — átalakítását, hanem bizonyos 
szövegrészeknek a kihúzását is indokolttá tette. Az eddig 
számba vett, átdolgozásnak minősíthető módosítások mellett 
számos szövegkihagyás is jellemzi az előadást. A darab ellen 
már az első megjelenése (1835) idején komoly kifogások me-
rültek fel, amelyek egyrészt a mű politikai tartalma, másrészt 
bizonyos erotikus töltésű jelenetei és mondatai ellen irányul-
tak. Büchnernek a korabeli német forradalmi mozgalmakban 
betöltött szerepe és üldöztetése indokolja, hogy névtelenül 
szándékozik megjelentetni a darabot, ami ennek ellenére 
végül is neve feltüntetésével lát napvilágot. Ami pedig a darab 
erkölcstelenségére vonatkozó ellenvetéseket illeti, családjá-
nak írt egyik levelében a szerző így érvel : 

A drámai költő „müve nem lehet sem erkölcsösebb, sem erkölcste-
lenebb, mint maga a történelem, márpedig a Jóisten a történelmet 
nem fiatal lányok olvasnivalójául teremtette, így hát tőlem sem lehet 
rossz néven venni, ha drámám éppoly kevéssé alkalmas erre. Dan-
tonból és a forradalom banditáiból mégsem csinálhattam ereny-
hősöket."1» 

19 Georg Büchner művei. Európa, Bp., 1982. 234. 
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1928-ban is hasonló kifogásokkal kellett számolnia a fordító-
nak, ill. a bemutatóra készülő színháznak. Ilyen szempontból 
is tipikus a Nyugatban közölt két betiltott jelenet, amelyek 
közül az egyik az arisztokraták lámpavasra akasztását jele-
níti meg, a másik pedig a bordélyházban játszódik Danton és 
szeretője, Marion között. Az átdolgozás, amennyire csak 
lehetett, igyekezett csökkenteni a szöveg politikai élét, ezért 
kihagyott többek között ilyen mondatokat: 

,,A rémuralom az erényből következik, és nem egyéb, mint gyors, 
szigorú és tántoríthatatlan igazságosság. Azt mondják ők, hogy a 
rémuralom a zsarnoki uralom fegyvere, s így a mi uralmunk is ha-
sonlít a zsarnoksághoz. Ez igaz. De csak úgy, ahogyan a szabadság-
harcos fegyvere hasonlít ahhoz a kardhoz, amelyet a zsarnok csatlósa 
visel az oldalán. Ha a zsarnok rémuralommal kormányozza baromi 
alattvalóit, mint zsarnok helyesen teszi; zúzzátok szét rémuralommal 
a szabadság ellenségeit: nektek köszöni a köztársaság a létezését, s 
helyesen teszitek." 

vagy 

„Egy köztársaságban csak köztársasági polgárok vannak, aki király-
párti és idegen, az ellenség."20 (Robespierre beszédéből) 

Az erotikus kicsengésű szövegrészek pedig jelentős rövidítés-
sel kerülnek az előadásba (pl. I. felvonás 1. jelenet) vagy 
teljes egészében kimaradnak belőle (pl. I. felvonás 2. jelenet). 

A színpadi feldolgozás szembeötlő sajátossága továbbá, 
hogy kimarad belőle az összes olyan jelenet, amelyben a nép, 
a tömeg mint dramatis personae a színpadra lép. Mivel ez a 
32 jelenetből álló darab 8 jelenetét érinti, kihúzásuk vagy más 
jelenetekbe illesztésük rögtön a darab csaknem egynegyedé-
nek elvesztését jelenti. Kérdés, hogy mit veszít ezáltal a darab 
az értékeiből. E jelenetek kompozíciós jelentősége túlnő a 
dráma keretein, és a német dráma fejlődésének történetében 
sajátos szerepet tölt be. Erre hívja fel a figyelmet Büchner-
tanulmányában Lukács György, amikor a következőket írja: 
„A népnek, mint kórusnak a szerepe . . . rendkívüli módon 

20 Uo. 19. 
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megnövekedett a drámáknak a francia forradalom előtti és 
utáni fejlődési szakaszában. Az Egmontnak, a Wallenstein 
táborának, stb.-nek a népjelenetei világosan megmutatják ezt 
az utat: szorosabb kapcsolat van a között, ami ,fent' a főhős 
tragikus sorsának szövődményei során történik, és a ,lenti' 
mozgalmak, fejlemények között, melyek magának a népnek 
az életében mennek végbe. 

Büchner még egy lépést tesz előre : őnála az anyagi helyzet, 
a párizsi népnek abból fakadó szellemi és erkölcsi állapota az 
a végső alap, melyen létrejön mind a Robespierre és Danton 
közötti konfliktus, mind annak kimenetele, Danton híveinek 
bukása. így hát, ez a kórus aktívabb . . ."21 Az a folyamat, 
amire itt Lukács utal, a nyilvánosság megváltozásának 
folyamata, amelynek során létrejön a polgári nyilvánosság, 
és kialakulnak annak intézményes formái. Mindez pontról 
pontra érzékelhető a német polgári dráma fejlődésének törté-
netében. Lessing drámáiból még teljesen hiányzik a nép előtti 
nyilvánosság, a cselekmény a négy fal között, zárt ajtók 
mögött zajlik le. Paradigmatikus értékű ebben az összefüg-
gésben az Emilia Galotti egy jelenete (III. felvonás 7. jelenet) 
ahol a történések színhelyéül szolgáló helyiségbe benyomulni 
szándékozó tömeget a szolga „Ti vissza!" felkiáltással uta-
sítja ki. A gesztus bizonyítéka annak, hogy ezekben a drámák-
ban nem egyszerűen nem jelenik meg a nyilvánosság, hanem 
a szerző tudatosan mondott le róla. Erre utalnak több helyen 
levelei és elméleti írásai egyaránt.22 Schiller: Ármány és 

21 Lukács György: A fasiszta módra meghamisított és az igazi 
Georg Büchner, in : Lukács György: Német realisták. Szépirodalmi, 
Bp., 1955. 61. 

22 Példaként idézem Lessing 1758-ban Nicolai-hoz írt levelét, 
amelyben éppen az Emilia Galottiiól számol be (önmagáról egyes 
szám harmadik személyben beszélve): „Jelenlegi szüzséje egy pol-
gári Virginia, amelynek az Emilia Galotti címet adta. Ugyanis a 
római Virginia történetét elkülönítette mindattól, ami benne az egész 
államot érinti; úgy vélte, hogy egy leány sorsa, akit saját apja megölt, 
mert erényét többre értékelte, mint életét, már önmagában elég 

11 lt 90/2—4 
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szerelem című drámája nemcsak azt a Lessing által kifejezett 
sajátosságot mutatja be, hogy a polgárság nem rendelkezik a 
nyilvánosság eszközeivel, a polgári nyilvánosság intézmé-
nyei nem léteznek, hanem ennek másik aspektusát is: a 
közvélemény a nemesi hatalom befolyása alatt áll, ami a 
népet eszközül használja saját hatalmának közvetítésére. 
A népnek a drámában betöltött jelentősége itt azonban még 
csak közvetve, a dialógusokban válik nyilvánvalóvá, szerep-
lőként nem jelenik meg a színpadon. 

Nem így Büchnernél, ahol - mint említettük - a darab-
nak mintegy egynegyedében a nép is a színpadon van. Több-
rétegű dramaturgiai funkciót betöltő szerepeltetésének egyik 
rétege ugyanaz, ami a Schiller-drámában: a nép, a tömeg 
manipulálható. Ez a III. felvonás 10. jelenetében a legnyilván-
valóbb, ahol a polgárok egyértelműen Danton ellen fordul-
nak. A csupán egy oldalas jelenet elején a csődület azt kiáltja : 
„Le a decemvirekkel! Éljen Danton!", a végén pedig — 
egyetlen polgár szavainak hatására — : „Éljen Robespierre! 
Vesszen Danton!"23 (A Kosztolányi-féle átdolgozásban ez a 
fordulat a Forradalmi Törvényszék ülésén részvevők sorai-
ban következik be.) Ami Schillerhez képest különbséget 

tragikus, és képes az egész lelket megrázni, ha nem követi is egyúttal 
az egész államrend megdöntése." (A levelet idézi magyarul: Fodor 
Géza: Zene és dráma. Magvető, Bp., 1974. 75.) 

Általánosabban fogalmazza meg a problémát Lessing a Hamburgi 
dramaturgia 14. számában: „Fejedelmek és hősök neve pompát és 
fenséget adhat egy darabnak; de a meghatottság érzelméhez nem 
járul semmivel. Természetes, hogy legmélyebben azok szerencsét-
lensége hatol a szívünkbe, akiknek életkörülményei a legjobban meg-
közelítik a miénket, és ha királyokon szánakozunk, mint emberekkel 
érzünk együtt velük, nem mint királyokkal. Magas rangjuk szeren-
csétlenségüket gyakran jelentősebbé teszi ugyan, de azért nem teszi 
érdekesebbé. S legyenek bár sorsukkal egész népek egybekötve; ro-
konszenvünk csak egyetlen tárgyat kíván és az állam túlságosan is 
absztrakt fogalom érzelmeink számára." (G. E. Lessing: Laokoón — 
Hamburgi dramaturgia. Akadémiai, Bp., 1963. 260—261.) 

13 Georg Büchner művei. Európa, Bp. 1982. 69. 
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jelent, az az, hogy itt a szemben álló felek (Danton — Robes-
pierre) egyaránt felhasználhatják ezt az eszközt — más kér-
dés, hogy ezt valóban megteszik-e. A különbség oka a drá-
mák eltérő történelmi-társadalmi hátteréből ered. „A francia 
forradalom . . . kiépítette a maga organizációját; elsősorban 
annak a demokratikus elvnek az érvényesítésével, hogy a 
kormányzásba, az uralomba be kell vonni a népet. . . . A 
hatalomnak azért van szüksége a nyilvánosságra, mert a nép 
akarata és érdeke a kormányzás alapelve, márpedig a nép 
akaratát megismerni, de befolyásolni is, nyilvánosság előtt 
lehet."24 Ez a fajta nyilvánosság már nem a reprezentatív, 
hanem a polgári nyilvánosság része, azé a nyilvánosságé, 
amely egyúttal a nyilvánosság éppen megteremtődő intéz-
ményeivel is rendelkezik (Forradalmi Törvényszék, Konvent), 
hatalmát ezen keresztül gyakorolja, s így is befolyásolja 
a tömeget. S a népjelenetek törlése éppen attól fosztja 
meg az előadást, hogy az organizációnak ezt a funkcióját 
bemutassa. 

A nép büchneri ábrázolása nemcsak az előbb jelzett struk-
turális, hanem tartalmi vonatkozásban is fordulatot jelent 
a korábbi drámákhoz képest. Schiller előbb említett Ármány 
és szerelem című drámájában (1784) ugyan nem, de például a 
később írt (1804) Teli Vilmosbán megjelenik a nép mint 
dramatis personae. Halász Előd éppen ebben látja a műnek a 
szerző életművében és a német dráma történetében betöltött 
jelentőségét : a szerző „következetesen építi fel azt az esemény-
sorozatot, amelyből kibontakozik a történelmi helyzet, 
. . . s az a folyamat, amelyet ez a helyzet szül : a nép öntuda-
tának megacélozódása, átcsapása passzív tűrésből a lázadás-
ba, néma szabadságvágyának politikai tetté érlelődése."25 

Valóban beszélhetünk itt a nép öntudatra ébredéséről, céljai-
nak pozitív megfogalmazásáról, a tényleges harcot azonban 

24 Bécsy Tamás: A cselekvés. . . , 227. o. 
25 Halász Előd: A német irodalom története. Gondolat, Bp., 1987. 

383. 
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nem a nép vívja meg: az összeesküvők — mint arra a drámá-
ban többször is utalás történik — nem rendelkeznek eszkö-
zökkel a hatalom ellen. Két példát idézek a dráma szövegé-
ből: 

„ R E D I N G : Az ellenség kezében van a fegyver, 
És békés úton biztos, hogy nem enged."26 

„ S T A U F F A C H E R : Hiába minden. Nincsen fegyverünk."27 

A helytartóval végül is nem az összeesküvők, hanem Teli 
egymaga száll szembe, s ebben csak részben motiválta őt a 
zsarnokság elleni fellépés; emellett döntő mozzanat volt az 
apaként átélt sérelem. Schiller bizonyos mértékig idealizáló 
népszemléletével szemben Büchner nem idealizál. „Nála a 
tömegjelenetek nem a bölcs népet, hanem a sokszor szélsősé-
ges, félrevezetett, önmagával sem tisztában levő tömeget 
ábrázolják — a népet, amelyet a döntő pillanatokban mégis 
alapvető érdekei mozgatnak. A nép megérzi, hogy róla dön-
tenek, az ő érdekében, csak ezt a saját érdeket nem tudja 
megfogalmazni és kifejezni."28 A tömegeknek „még nincs 
világos tudatuk arról, milyen célirányos cselekvéssé válhatnék 
elkeseredésük".29 Nem minden túlzástól mentes Kosztolányi-
nak a Színházi Életben a Dantonról megjelent írásának követ-
kező mondata: „Csak Shakespeare ismerte ennyire a meg-
vásárolható, pálinkától bűzlő, ostoba tömeget, csak ő vetette 
meg ennyire."30 Nem is annyira megvetésről van itt szó, 
hanem sokkal inkább annak felismeréséről, hogy a tömeget 
többnyire nem az ideológia, hanem saját egyéni élete, adott 
esetben a gyomra mozgatja. Büchner írja egyik, Gutzkownak 
címzett levelében: 

26 Friedrich Schiller összes drámái. Magyar Helikon, Bp., 1970. 
II. kötet 385. 

27 Uo. 404. 
28 Almási Miklós: A drámafejlődés útjai. Akadémiai, Bp., 1969. 161. 
29 Lukács György: i. m. 60. 
30 Kosztolányi Dezső: i. m. 135. 
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„Hizlalja meg a parasztokat, és a forradalmat megüti a guta. Ha 
minden paraszt fazekába tyúk kerül, kimúlik tőle a gall kakas."3 1 

A Büchner-darab sajátos jellegzetessége, hogy a szerzőnek a 
tömegről vallott véleménye nemcsak a velük kimondatott 
szavak és az általuk végrehajtott cselekedetek síkján, hanem 
egy képi, szimbolikus síkon is kifejezésre jut. 

A mű átdolgozásának, ill. jelentős mértékű lerövidítésének 
áldozatául esik az a bonyolult, az eredeti szöveget szinte 
mondatról mondatra behálózó összefüggésrendszer, amely az 
emberi test, az éhség és a táplálkozás szimbolikus kifejező-
erejére épül. A színpadi változatban ennek csak elenyésző 
töredéke marad meg, aminek következtében a dráma bonyo-
lult testszimbolikai rendszere helyett néhány szétszórt, csak 
önmagában értelmes és értelmezhető szimbolikus utalást, 
képet kapunk. Nem véletlenül használtam a rendszer szót, 
ugyanis ezek az utalások a drámában tényleges összefüggés-
hálózatot alkotnak. Büchner írja egyik, családjának küldött 
levelében : 

„Ami még az úgynevezett eszményítő költőket illeti, úgy találom, 
hogy szinte kizárólag dróton rángatott bábokat alkottak égszínkék 
orral és szenvelgő pátosszal, nem pedig hús-vér embereket, akiknek 
bánatával és örömével együtt éreznék, és akiknek a viselkedése un-
dorral vagy csodálattal töltene el."32 

A hús-vér embereket Büchner esetében komolyan kell venni. 
A szereplők nemcsak eszmék, ideológiák szócsövei, a történé-
seket a saját testük fizikai valóságában is megélik. Kosztolá-
nyi Büchnernek ezt a sajátos módszerét a következőképpen 
fogalmazta meg a már említett cikkében: „Hősét nemcsak 
külsőségeiben, nemcsak történelmi pompájában látja. Le-
hántja róla redős tógáját, boncolóasztalra fekteti, késeivel 
föltárja testét, kikészíti izmait, megállapítja tapadóhelyüket, 
kettéfűrészeli koponyáját, beletekint az agyvelő titkos teker-

31 Georg Büchner művei. Európa, Bp., 1982. 231. 
32 Uo. 234. (Kiemelés tőlem - V. 1.) 
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vényeibe."33 Ebben a drámában az emberek nem egyszerűen 
cselekszenek, hanem hangsúlyozottan a fezükkel, az ujjaikkal 
teszik ezt : 

„ E G Y HÖLGY: Mit művel az ujjaival?"34 

„ROBESPIERRE: A törvény kardja nem rozsdásodik meg azoknak 
a kezében, akikre rábízták."36 

„LACROIX: Az emelvényen hadonászott (Fingerte), és azt mond-
ta . . ,"86 

„ D A N T O N : Kardok vagyunk, amelyekkel szellemek hadakoznak, 
de a kezeket nem látni, mint a mesében."37 

„SAINT-JUST: Márpedig pusztulniuk kell, ha mindjárt a tulajdon 
kezeinkkel fojt juk is meg őket."38 

A felsorolt példák csak egy töredékét képezik azoknak a 
mondatoknak, amelyekben a kéz, az ujjak mint a cselekvés-
nek, a tevékenységnek a kifejezői fordulnak elő. A német 
szövegben 36 ilyen mondat szerepel. Természetesen a passzív 
szerkezetekhez hasonlóan itt is számolni kell azzal, hogy a 
magyar fordítás helyenként kénytelen lemondani a szó sze-
rinti hűségről, ennek következtében szükségszerűen csökken 
ezeknek a kifejezéseknek a jelentősége a magyar szövegben, 
így például a következő mondatban: 

„CAMILLE: Glaubt ihr, er könne die Finger davon lassen, wenn es 
zum Handeln kömmt?" 3 9 

Kosztolányi kénytelen volt a magyarra legfeljebb sután lefor-
dítható mondat helyett egy tartalmában azonos mondatot 
használni — igyekezve egyben a testszimboükai utalást is 
megmenteni : 

33 Kosztolányi Dezső: i. m. 134. 
34 Georg Büchner művei. Európa, Bp., 1982. 9 
36 Uo. 21. 
36 Uo. 25. 
37 Uo. 44. 
38 Uo. 62. 
39 Georg Büchner: Werke und Briefe. Deutsche Taschenbuch 

Verlag, München, 1988. 72. 
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„ C A M I L L E : Azt hiszitek, Dan ton félti majd a bőrét, amikor igazán 
tenni kell?"«1 

A kar az átölelés, a védelem összefüggésében kerül elő, és 
megtalálható a politikai védelemnyújtás és a szerelmi ölelés 
kifejezéseként egyaránt: 

„ R O B E S P I E R R E : Testvéreitek tárt karokkal fogadnak, ellensé-
geink fölött vésztörvényszéket tartunk."4 1 

„ D A N T O N : Most ismeritek Dantont . Még egypár óra, és elszende-
rül a dicsőség karjaiban."42 

„ M A R I O N : Egy reggel eljött, s úgy csókolt engem, mintha meg 
akarna foj tani ; karja a nyakam szorította."43 

Az ajkak is kétféle jelentéskörben, egyrészt a beszélés, más-
részt a csók kifejezőiként fordulnak elő : 

„ M A R I O N : Milyen hideg lett az ajkad, szavaid megfojtották a 
csókjaid."44 

„ D A N T O N : . . . t é t o v a gondolataim a kövek ajkaival beszél-
nek."45 

„CAMILLE: Lucile, csókjaid lebegnek az a jkam körül."46 

A guillotine-tól pedig nem egyszerűen félnek, hanem a nyaku-
kuk'át féltik tőle : 

„3. P O L G Á R : Csak egy kicsit megcsiklandozzuk a n y a k a d a t . . ,"47  

„LACROIX: Ettől a mondástól megfájdult a nyakam."4 8 

, ,LACROIX: A zsarnokok kitörik a nyakukat a sírunkon."48 

Mindegyik esetben csak illusztrációként idéztem a példákat, 
amelyek száma az eredeti szöveg alapján többszörözhető 
lenne. 

4(1 Georg Büchner művei. Európa, Bp., 1982. 12. 
41 Uo. 16. 
42 Uo. 59. 
43 Uo. 23. 
44 Uo. 27. 
46 Uo. 43. 
46 Uo. 71. 
47 Uo. 15. 
48 Uo. 25. 
49 Uo. 79. 
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A dantonisták a vereséget tehát nemcsak eszmei, hanem 
fizikai síkon is megélik, sőt elsősorban így élik meg, amint 
azt többek között Danton szavai bizonyítják: 
„ D A N T O N : Manapság mindent emberhúsból készítenek. Ez korunk 
átka. Most majd az én testemet is fölhasználják."60 

„ D A N T O N : . . . úgy rémlik, hogy egy gépezetbe pottyantunk, mely 
apródonként, rendszeresen csavarja ki valamennyi testrészünket, 
ízről ízre ölnek meg, gépiesen."51 

A dantonisták nemcsak eszmei, hanem fizikai szintű meg-
semmisítésének indokát adja Saint-Just a II. felvonás 7. 
jelenetében : 
„Azt kérdezem, miért legyen az erkölcsi természet forradalmaiban 
irgalmasabb, mint a fizikai? Az Eszme éppúgy elpusztít mindent, 
ami útjában áll, mint a fizikai törvény. Egy eseménynek, amely az 
erkölcsi világrend, más szóval az emberiség arculatját megváltoz-
tatja, joga van vérben gázolnia. A világszellem csakúgy felhasználja 
eszmei célja elérésében a mi karunkat, mint a vulkánokat vagy ár-
vizeket. Mindegy neki, hogy járványban vagy forradalomban pusz-
tul el valaki."52 

Éppen ennek a kettősségnek az együttes színpadi ábrázolása 
alapján állítható szembe a Danton halála pl. Schiller Don 
Carloskval. Mint azt Almási Miklós Büchner-tanulmányában 
kifejti, ugyan mindkettő „a forradalom ,önpusztító' logikájá-
hoz, az események értékéhez, a harc válaszútjainak tragédiá-
jához" nyúl, de „míg Schiller ezt az eszmények tragédiájaként 
elemzi, addig Büchner már a forradalom ontológiáját bontja 
ki, egyrészt mert maga is forradalmat csinált, másrészt pedig 
mert materialista volt."53 Lukács György is „következetes és 
harcos materialistának"54 nevezi Büchnert, aki egyik levelé-
ben ezt írta : 

„A társadalmat a gondolat révén, a művelt osztályból kiindulva meg-
reformálni? Lehetetlen! A mi korunk tisztán materiális; . . . Sohase 

50 Uo. 56. 
51 Uo. 66. 
52 Uo. 49. 
53 Almási Miklós: i. m. 158. 
54 Lukács György: i. m. 58. 
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fogják áthidalni a művelt és műveletlen társadalom közötti szakadé-
kot. . . . És a nagy osztály maga? Számára csak két emeltyű létezik: 
az anyagi nyomor és a vallási fanatizmus."55 

A fenti levélrészletet, ill. a korábban idézett Gutzkow-levél 
részletét figyelembe véve Büchner materializmusa elsősorban 
a „gyomorkérdés"56 megfogalmazásában ragadható meg: 
annak észrevételében, hogy a tömeget az ideológia csak má-
sodlagosan, saját anyagi biztonsága után érdekli, és elsősor-
ban ez utóbbi hiánya képes mozgásba hozni. „A nép olyan, 
mint a Minotaurosz, hetenként meg kell kapnia a maga 
hulláit, nehogy az etetőket falja fel."57 — ahogy Lacroix 
fogalmaz a drámában. S ezt a problémakört a szerző beilleszti 
a szöveg képi-szimbolikus rendszerébe is. A nép és az arisztok-
rácia, ill. később a nép és a dantonisták ellentéte ebben az 
összefüggésben az éhség, éhezés és jóllakottság ellentéteként 
jelenik meg: 

„1. P O L G Á R : Nektek korog a hasatok az éhségtől, az övéket csi-
karja a sok é t e l . . ."5S 

„2. P O L G Á R : Danton selyemben, bársonyban jár, gyönyörű háza 
van, szép felesége, vörös borban fürdik, ezüsttálról falatozza a vad-
pecsenyét . . ."59 

A nép éhezik, és a reakciója az lesz, hogy éhségét először 
az arisztokraták meggyilkolásával igyekszik csillapítani : 

„1. P O L G Á R : Asszonyaink és gyerekeink kenyérért sírnak, arisz-
tokraták húsával akarjuk jóllakatni őket."60 

S mivel helyzetében ezután sem következik be változás, a 
tömeg a dantonisták ellen fordul, és őket „falja fel". Koszto-
lányi megfogalmazásában : „A nép éppúgy fölzabálja a forra-

55 Georg Büchner müvei. Európa, Bp., 1982. 247. 
56 Lukács György: i. m. 65. 
57 Georg Büchner müvei. Európa, Bp., 1982. 22. 
68 Uo. 14. 
59 Uo. 69. 
60 Uo . 15. 
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dalmárokat, mint a királyokat."61 A kivégzés előtt a kocsisok 
hajba kapnak azon, hogy ki vigye a letartóztatottakat a 
vesztőhelyre, hiszen a pénzt a szállított személyek után 
kapják - ily módon érdekükké válik minél több forradal-
már kivégzése: 

„2. KORDÉS : Ez a bitang elveszi tőlem a kenyeret. . . . Az én 
porontyaim is férgek, s azok is enni akarnak." 6 ' 

A kivégzésen pedig megjelenik egy asszony a gyermekeivel, 
és ezt kiáltja: 

„Helyet! Helyet! A gyermekeim ordítanak az éhségtől. Ha látnak 
valamit, legalább elcsöndesednek. Helyet nekik."63 

A dantonisták kivégzése nem más, mint egy áldozati lakoma, 
amelyen a saját testüket áldozzák fel, és amely a nép éhségé-
nek kielégítését van hivatva szolgálni: 

„SA1NT-JUST: No én majd elkészítem azt az ételt. A hamisítók 
adják hozzá a tojást, s az idegenek az almát. Belehalnak ebbe a la-
komába."6 4 

„ C A M I L L E : Ez egy klasszikus lakoma; fekszünk a helyünkön és 
egy kis vért loccsantunk ki az istenek tiszteletére."65 

Danton és társai tehát teljesen tisztában vannak azzal, hogy 
ők itt az ellenük forduló népharagnak is áldozatai, ugyan-
akkor tudják azt is, hogy ez a tömeget csak ideig-óráig 
elégítheti ki, és egyáltalán nincs szó végleges megoldásról: 

„ C A M I L L E : . . . meddig zabálja föl az éhes emberiség tulajdon 
tagjait? Vagy olthatatlan szomjúságunkban meddig szívjuk ki még 
egymás vérét, mi, hajótöröttek, kik egy roncson kuksolunk?"6 6 

Camille előbbi ironikus, ill. utóbbi kétségbeesett megnyilat-
kozása a dráma szövegébe ágyazottan fejezi ki ebben az 

61 Kosztolányi Dezső: i. m. 136. 
62 Georg Büchner müvei. Európa, Bp., 1982. 73 — 74. 
63 Uo. 79. 
64 Uo. 32. 
65 Uo. 79. 
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összefüggésben is Büchnernek a tömegről vallott véleményét 
— arról a tömegről, amely - mint korábban láttuk — vak, 
és igazából nincs tisztában saját érdekeivel és céljaival, „nem 
tud morállal és felelősséggel rendelkezni, a forradalmat mint 
olyat végeredményben nem tudja felismerni".67 

A drámában sajátos ellentét figyelhető meg azok között, 
akik „észnél vannak" (bei Sinnen sein), ill. akiket az őrültség, 
a téboly (Wahnsinn) kerített hatalmába vagy igyekszik a 
hatalmába keríteni. Az őrültség jele a drámában, hogy az 
megfosztja az embert saját testének, testrészeinek tudatától, 
akaratlagos irányításától. Ezért mondhatja Simon: 

„Nem a kezem vert, nem a karom, az őrültségem tette, nem ma-
gam. "ее 

Lucile megőrülése sem csak a darab végén következik be, első 
jelei már a II. felvonás 3. jelenetében jelentkeznek : az érzékei 
(hall és lát) a tudat kontrollja nélkül kezdenek el működni: 

„CAMILLE: Mit szólsz te, Lucile? 
LUCILE: Semmit. Szeretem, ha beszélsz. 
CAMILLE: És figyelsz is r á m ? 
LUCILE: Hát hogyne. 
CAMILLE: És igazat adsz nekem? Tudod, hogy mit mondtam? 
LUCILE: Azt nem tudom, Camille."69 

Ugyanebben a jelenetben Lucile néhány mondattal később : 

„Ugye, Camille, ez őrület? Őrült vagyok, ugye?"70 

Amikor a IV. felvonás 4. jelenetében ténylegesen bekövetke-
zik Lucile megőrülése, az érzékei megbízhatatlanná válnak 
(Camille-t kőkabátban látja), és Camille karját keresi („Hol 
a karod ?"71) mint védelmet. 

66 Uo. 34. 
67 Gerhard P. Knapp: i. m. 6 1 - 6 2 . 
68 Georg Büchner művei. Bp., 1982. 16. 
69 Uo. 40. 
70 Uo. 41. 
71 Uo. 74. 
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A tébolyhoz hasonlóan az érzékek feletti uralom elvesztését 
jelenti a drámában az álom is. A II. felvonás 5. jelenetében 
Danton éjszaka felriad, és kiáltozni kezd, önmaga viszont 
ezt nem érzékeli : 
„Én, én? Nem, nem beszéltem. Csak gondolkoztam magamban, egé-
szen halkan és t i tokban." '2 

Júlia igyekszik magához téríteni Dantont: 

„Tér j magadhoz, Georg, . . . (Gott erhalte dir deine Sinne, 
Georg, . . ,)73 

„ D A N T O N : Magamnál vagyok, láthatod!" (Ich bin bei Sinnen, 
siehst du.)74 

Hasonló történik Camille-lel a IV. felvonás 4. jelenetében. 
Álmából felriadva tébolyulthoz hasonlóan viselkedik, őt 
Danton téríti észhez — azaz saját érzékeinek, saját testének 
tudatához: 
„ C A M I L L E : Ez te vagy, ez én! Ez itt a kezem! Igen, magamhoz 
tértem."7 5 

Végül Camille fogalmazza meg az álom és az őrület rokonsá-
gát, amikor a tébolytól félve nem akar többé elaludni: 

„A téboly az üstökömbe markolt. Nem akarok többé aludni."76 

Danton és társai állandóan foglalkoznak testükkel, testük 
megsemmisülésének tragikumával. Nem így az erényes és 
tiszta Robespierre, akit Danton a következőképpen jellemez : 
„Te túlságosan erényes vagy, Robespierre! Pénzt senkitől se fogad-
tál el, adósságot se csináltál, nővel se háltál, mindig tiszta kabátot 
viseltél, berúgva se voltál soha."77 

Tehát ez a Robespierre a dráma folyamán egyszer sem foglal-
kozik saját testével, érzékeivel. Ugyanígy Saint-Just sem. 

77 Uo. 28. 
72 Uo. 43. 
73 Uo. 43. 
74 Uo. 43. 
75 Uo. 73. 
76 Uo. 73. 
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S hogy miért, arra Kosztolányi adja meg a választ, feleletet 
adva egyben arra a kérdésre is, hogy miért nevezte a Danton 
halálát „A tiszta őrület kritikájá"-nak: „Robespierre . . . 
nem kerül magával összeütközésbe. Ő az ész őrültje. Saint-
Just is egész alak. О az elmélet őrültje. Dantonban azonban 
van valami kettősség, valami hasadás, ami megindító."78 

Test és szellem, fizikai lét és eszme kettőssége az, amit itt 
Kosztolányi Dantonban felfedez. 

Amint azt Büchnerről szóló cikkei bizonyítják, a fordító 
nagyra értékelte az általa „kolyokzsenr'-nek79 nevezett 
Büchner drámáját, s azt Shakespeare műveivel állította egy 
sorba. S hogy az általa átdolgozott Danton mégsem igazán 
„büchneri", és elveszti számos olyan értékét, amit maga 
Kosztolányi is nagyra becsült, az több tényező együtthatásá-
nak az eredménye, amelyek közül a legfontosabbak a darab 
bemutatásának időpontjából következő kényszerű változta-
tások, a kornak a drámáról vallott felfogása, a színpadi meg-
jelenítés lehetőségeinek figyelembevétele és nem utolsósor-
ban a szövegfordítás szükségszerű vagy Kosztolányi művészi 
egyéniségéből következő eltérései. A végeredmény egy magyar 
Danton halála. Kosztolányi egy Hamlet-átdolgozás kapcsán 
meditál az Élet hasábjain a változtatások jogos vagy jogtalan 
voltáról, aminek során megállapítja: a modern rendezés 
„Shakespeare-t is úgy tekintette, mint kész anyagot, melyet 
a maga szellemével lelkesíthet át. Előtte Shakespeare csak 
egy drámaíró ; lehet lángész, szuverén zseni, és mindenben a 
maga ura, de nekünk, új embereknek át kell formálnunk a 
magunk képére és hasonlatosságára, hogy megérthessük."80 

Ezt az elvet tartotta szem előtt akkor is, amikor Büchner 
darabját vitte a magyar közönség elé. 

VITÉZ ILDIKÓ 

78 Kosztolányi Dezső: i. m. 137. 
79 Uo. 134. 
80 Uo. 30. 


