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1
Temető keleten
Fala és fái szürke
csomagolópapírral bevonva,
akár a 99 sírkő; ferdén állnak.
akár egy természeti csapás
áldozatai.

2
Kemény rock harsan; a szöveg
„Hymn of Hate".
Három borotváltfejű
mászik át a falon, vödörrel,
pemzlivel, és egyetlen szót
rondítanak falra, fára, kövekre:
KIFELÉ - mígnem minden a
szivárvány összes színében
tündöklik.

3
Villám, mennydörgés, trombitaszó.
A holtak felrobbantják a sírokat
(remélem, az egész ensemble-t),
fut a három kopasz, nyomukban a holtak,
aztán elcsípik, és nagy csontkezükkel leütik
mindhármat
és magukkal rántják a mélybe.

4
És most a halottak
menüettet járnak, és így dalolnak:
„Hajaj, a többség halottakból áll,
itt, fiam, nem segít se átok, se fohász, a kés,
az nálad, de ők a szabadok, így várják, fiam,
a feltámadást. akkor aztán kitépik a szemed,
és ráadásnak; hajaj, a nyelvedet."

5
Most leszáll az ég, kéken, szépségesen,
lebeg, akár a selyempapír,
és beborít in pace mindent.

Berlin, 1990. május 29.

Megjelent a Theater heute 1990. júliusi
számában

Fordította: Szántó Judit

Eörsi István, Thomas Langhoff
és George Tabori

George Tabori Brecht sírjánál
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Én azt gondolom, hogy Brecht valamennyi
színdarabját újra meg újra ki kell próbálni, a

..klasszikusakat" éppúgy, mint a koraiakat és a

kevéssé vagy egyáltalán nem ismerteket. És

persze egyidejűleg nem mind egyformán átütő

erejű. A zavar, amelyet Brecht a teóriáival ki-

váltott, részben a mai napig hat. Hiába igyeke-

zett maga is eloszlatni a dogma minden gya-

núját, amikor hol epikus, hol dialektikus szín-

házról, hol a tudomány korszakának színházá-

ról beszélt - nem sokra ment vele. Én azt re-

mélem, az újabb nemzedékek könnyebben

megtalálják majd a kulcsot életművéhez; itt lá-

tom az esélyt Brecht jövőbeli szerepére.

Egyébként Brecht osztozik a világszínház más

nagy mestereinek sorsában, akiket „meghala-

dottnak" nyilvánítanak. Az én szememben a

„meghaladás" a Forma 1. kategóriája. Az em-

ber akkor ,.haladja meg" ellenfelét, ha megelőzi

vagy elmegy mellette. Ilyen értelemben

Szophoklész, Shakespeare vagy Molière is

épp ennyire meghaladott, és a „meghaladók."

száma sajnos nagyobb a kelleténél. Csakhogy

egy hegyet nem lehet megmászni úgy, hogy

elmegyünk mellette vagy felrobbantjuk. Márpe-

dig a nagy alkotók műveit általában vagy fel-

robbantják vagy unalomba fojtják.

Ilyen módon Brechtet nem lehet kiiktatni a

világból.

Részlet a Theater der Zeit 1989. márciusi szá-

mában megjelent interjúból

MICHAEL BILLINGTON

BRECHTETAFALHOZ?
Halott-e Brecht? A történelem logikája akár ezt is
sugallhatná. „Egyszer kerek perec kijelentet-te
nekem - meséli visszaemlékezéseiben Eric
Bentley -, hogy ha nem győz a világ-
szocializmus, akkor az ő műveinek valószínűleg
semmi jövőjük nincs." Most, hogy a kelet-európai
szocializmust gyors iramban szorítja ki a
piacorientált demokrácia, vajon Brecht drámáit,
verseit és teóriáit nyugodtan átadhatjuk-e a
történelemnek?

Ma még talán korai megválaszolni a kérdést.
De előérzetem azt súgja, hogy Brecht drámaírói
nagysága akkor is túléli a marxizmus alkonyát, ha
színházi technikája feledésbe merül. A brechti
kánon szerint fogant alapdrámákat továbbra is
játsszák, mind Angliában, mind másutt. A Galilei
szerepel a Comédie-Française repertoárján (és
áprilisban tűzte műsorára a manchesteri Contact
Theatre), Glenda Jackson Kurázsi mamát fogja
játszani a glasgow-i Citizens'-ben, ősszel pedig a

Tara Arts mutatja be a Kaukázusi krétakört,
Heinz Uwe Haus rendezésében. Brecht, a
drámaíró tehát él, ám hatása a mai színházi
stílusra minimális. Akárhová nézek, mind
Angliában, mind külföldön azt tapasztalom, hogy
a posztbrechti korszakba jutottunk.

Helene Weigel és Bertolt Brecht
1953 májusában

tragikus személyiségre is (századunkban senki
nem írt jobb sztárszerepeket nála). Ő maga úgy

jellemezte A: szecsuáni jó/élek hősnőjének, a
prostituált Sen Tének kétfelé hasadását, mint „a
polgári társadalom szörnyű bűnét"; ez igaz
lehet, ám tavaly az Olivier-ben a nézőt mégis az
örökkön meghasonlott ember drámájának
önéletrajzi Jellegű feldolgozása ragadta meg.

Még ismertebb példa a Kurázsi mamáé: a
dráma ítéletet mond a hősnő túlélési stratégiája
és profithajhász módszerei fölött, ám ellen-
állhatatlanul megrendít, midőn feltárja, hogy egy
élő, hús-vér embernek mindezért milyen árat
kellett fizetnie.

Brecht szenvedélyesen emocionális dráma-
író volt, bevallottan politikai célkitűzéssel: éppen
a cél és az eszközök ellentmondása teszi őt oly
halhatatlanul lenyűgözővé. Mégis, a be-
hízelgően erőszakos, költői és pragmatikus
Brecht paradoxona a maga teljességében abból
a gargantuai méretű, de nélkülözhetetlen
kötetből rajzolódik ki, amelyet e hónapban je-
lentet meg a Methuen Kiadó, Levelek: 1913-
1956 címen. Ahogyan a szerkesztő. John Willett
írja: ezek a levelek feltárják, miként tört utat
magának Brecht kora véres dzsungelén át.
Igaz, az is kiderül, milyen talpnyaló módon
ügyeskedte ki színházát az Ulbricht-féle re-
zsimtől.

Mindnyájan ismerjük a híres esetet: Brecht
nem volt hajlandó támogatni 1953-ban a kelet-

BENNO BESSON

BRECHT A MÁBAN

Maguk a drámák roppant izgalmas esztétikai
kérdést vetnek fel: lehetséges-e, hogy valamely
író dramaturgiája élvezetet szerez nekünk akkor
is, ha ideológiáját elvetjük? Úgy lát-szik, ez a
helyzet. Shakespeare világszemléletének
számtalan aspektusát is érthetetlennek vagy
elfogadhatatlannak érezzük (beleértve a királyok
isteni jogát vagy a hierarchikus létezés rendjét).
Racine tragédiáinak élvezetében sem gátol,
hogy janzenistához illően tagadta a szabad
akaratot, és meghajolt a végzet hatalma előtt.
És nem szükséges hinnünk a pokolban ahhoz,
hogy borzongva nézzük, amint Marlowe
Faustusát vagy Tirso de Molina Don Juanját
elnyeli az örök kárhozat. A drámatörténet csupa
olyan műből áll, amely túlélte az őt tápláló
filozófiát, és Brecht művészete végső soron
erősebb marxizmusánál.

De voltaképpen miféle marxizmus volt ez?
George Steiner fején találta a szöget, amikor
nemrégiben „Brecht drámáinak és kritikai érte-
kezéseinek stratégiailag oly ravasz, személyhez
idomított marxizmusára" utalt. Brecht a maga
képére és hasonlatosságára gyúrta át Marxot, s
ez többek között abban is megnyilvánult, hogy
nemcsak a társadalmi mechanizmusokra
összpontositotta figyelmét, hanem a
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berlini munkások kormányellenes felkelését.
Günther Grass egész színdarabot szentelt az
ügynek, A plebejusok a felkelést próbálják cí-
men, és mások is sűrűn emlegetik mint Brecht
politikai szolgalelkűségének szimbolikus kifeje-
zését. A levelek erre az epizódra is új fényt
vetnek. Kiadójához, Peter Suhrkamphoz írt
hosszú levelében Brecht elmagyarázza: a
munkásoknak minden okuk megvolt az elkese-
redésre. „És mégis - írja -, az utcákon még
június 17-ének reggelén is groteszkül kevered-
tek a munkások nem csupán mindenféle de-
klasszált fiatallal... hanem a náci korszakból itt
maradt, vadállatiasan durva figurákkal, ezekkel a
jellegzetes helyi produktumokkal, akik évek óta
nem verődtek már bandákba, de azért
mindvégig itt voltak köztünk." Ez legalább
megmagyarázza Brecht tartózkodását, és pró-
fétikusan figyelmeztet, miképpen használhatják
ki sötét kisebbségek a szabadság mellett
síkraszálló tüntetéseket is.

Brecht harcos energiája kiapadhatatlan. És
ha egyesek felróják neki, hogy „doktriner ma-
gatartása" többet nyom a latban műveinek
szórakoztató valőrjeinél, egyik levelében rava-
szul így vág vissza a vádra: „Az embereket rit-
kán szórakoztatja, ha érdekeiket támadás éri."

Kétségkívül változóban van viszont egykori
lojális csatlakozásunk az egész brechti esztéti-
kához: az illúzió száműzéséhez, a színpadkép
funkcionális szépségének kiemeléséhez, az
átélésnek az elidegenítési effektus szerinti el-
utasításához. Ha szemügyre veszem a mai
színházi térképet, úgy érzem, valóban eljutot-
tunk a posztbrechti korba, amelyet tüntető te-
atralitás és felfokozott látványosság jellemez.

Brecht Berliner Ensemble-jának 1956-os és
1965-ös nevezetes londoni vendégjátékai
mélyvízi bombaként hatottak az angol színház-
ra. Fényes bizonyságot szolgáltattak az együt-
tes játék erényeire, megtisztították a színpadot
a dekoratív limlomtól, s még klasszikus elő-
adásainkat is átitatták politikai tartalommal.
Brecht egész sor előadáson hagyta rajta ujjle-
nyomatát, William Gaskillnak a Nemzeti Szín-
házban színre vitt, társadalmi érzékenységű A
toborzótisztjétől a Hall-Barton-féle Rózsák há-
borújáig, amelyet találóan jellemeztek közép-
kori páncélba bújtatott gengszterbandák leszá-
molásaként.

A mai angol színpadokon lámpással is nehéz
fellelni a brechti hatás nyomait. Ha a Royal
Shakespeare Companynek - a puszta fenn-
maradási vágyon túl - van valamilyen alapfilo-
zófiája, úgy ez inkább a világos szövegértel-
mezés és a tudatos látványosság valamiféle
összeházasítása. Az Old Vicben az olyan ren-
dezők, mint Richard Jones és Tim Albery vala-
milyen germán típusú groteszk irányába töre-
kednek. És amikor a minap elnéztem David

Pountney káprázatos Macbethjét az Angol
Nemzeti Operában, a maga kicsavart perspek-
tíváival és tébolyult szövegeivel, úgy éreztem,
mintha valamilyen népszerű expresszionizmus
korszaka virradna ránk. Még német földön is
Peter Stein, akit kezdetben a klasszikusok
brechti szellemű kezeléséért ünnepeltek, tava-
lyi, valóban nagyszerű Cseresznyéskertjében
aprólékos realizmussal törekedett egy letűnt
társadalom újjáteremtésére.

Mindez arra vall, hogy a színházban, akár-
csak a társadalomban, semmi nem állandó; iz-

Az iraki születésű professzornő - aki lapunk
felkérésére írta cikkét - a berlini Humboldt-
egyetemen szerzett diplomát, majd vendég-
dramaturg lett a Berliner Ensemble-nál. 1980
óta Algériában él, és tanít az ottani
egyetemeken. Vezetőségi tagja a Színikriti-
kusok Nemzetközi Szövetségének, és szá-
mos Brechttel foglalkozó monográfia, tanul-
mány és előadás szerzője.

A Brecht körüli vita elsősorban mindig ideoló-
giai, s nem esztétikai jellegű volt (annak elle-
nére, hogy Brecht számára e két fogalom
eggyéolvadt).

Ha hiszünk bírálóinak, csodálkozhatunk a
világszínház e páratlan jelenségén, aki folya-
matosan halódik. A betegség neve mindig más
és más, de a haldoklás immár vagy tizenöt éve
tart.

Az angol kritikusok közül Martin Esslin kép-
viseli legmarkánsabban azokat, akik Brecht-
ben egyszerűen veszélyes, de nélkülözhetet-
len bálványrombolót látnak. Ez az ötvenes
évek végén történt. Tíz év múlva változott az
álláspont. Brechtet muzeális tárgyként kezdték
kezelni (lásd Eric Bentleyt!), elavult szerző-
ként, aki a harmincas évek kapitalizmusával
foglalkozik darabjaiban.

Mindkét végletes álláspont azt a lehetetlen
feladatot igyekszik megvalósítani, hogy Brecht
elméletét és politikai állásfoglalását elszakítsa
esztétikájától. Ez a vita mindenekelőtt ideoló-
giai jellegű, és George Devine, „az új angol
dráma atyja" világítja meg lényegét a legjob-
ban, amikor azt mondja: „Brecht színházát éle-
sen bírálták, magát Brechtet pedig azzal vá-
dolták, hogy színházértelmezését szűk politikai
keretbe gyömöszöli. Sokan elismerik művészi

musok jönnek és mennek. A brechtianizmus
alighanem valóban halott, de tovább él Brecht a
maga szögletes költőiségében, elpusztítha-
tatlan vitalitásában, sötét iróniájában. Brecht-
nek szentelt visszaemlékezéseiben Eric Bent-
ley elmondja: az egykori New York-i kemény-
vonalasok szerint „Brecht annyiban jó,
amennyiben kommunista". Bentley bölcs
végkövetkeztetése szerint Brecht annyiban
volt jó, amennyiben Brecht volt.

The Guardian, 1990. április 24.

jelentőségét, de egyszersmind megbocsátha-
tatlan elfogultsággal vádolják. A bírálók csak
arról feledkeznek meg, hogy Brecht művésze-
te a maga helyéhez és korához kötődött, és
nagyon erős igényt elégített k i "

Ez huszonöt évvel ezelőtt íródott, de az
elemzés és a következtetés ma is helytálló,
sőt: a berlini fal leomlása óta Brecht jelentősé-
ge új dimenzióval bővült. Ezért kell megvizs-
gálnunk: mennyiben kötődik Brecht színháza
helyben és időben a mi korunkhoz is?

Brecht művészetének alaptétele volt, hogy a
színháznak nemcsak ábrázolnia kell a világot,
de meg is kell változtatnia. Márpedig a mai Eu-
rópának alapvető vonása a változás.

Brecht azok rendelkezésére akarta bocsáta-
ni színházát, akik szükségképpen a leginkább
érdekeltek a társadalmi változásokban. Ez a
réteg Brecht korában a munkásosztály volt. A
berlini fal leomlása után ez az osztály már in-
kább áldozata, semmint mozgatója a változá-
soknak. A korábbi „szocialista" országokban
mindenütt maradt egy névtelen (legalábbis re-
leváns módon megnevezhetetlen), ám koránt-
sem marginális lakossági réteg, amely türel-
metlenül vágyik a nagy társadalmi változások-
ra. Brecht őhozzájuk beszél; ők Brecht termé-
szetes közönsége. Színházának igazi fogyasz-
tói azok, akik átlépték a nagy vízválasztót Ke-
let és Nyugat között, Magyarországról Ausztri-
ába menekülve, akik megtöltötték Lipcse,
Drezda, Berlin és a keleti tömb más nagyváro-
sainak utcáit, és akik életüket kockáztatták a
változásért. Persze nem automatikusan válnak
Brecht közönségévé: fel kell fedezniök a ma-
guk számára ezt az írót, aki a maga filozófiai
távlatából így mosolyog rájuk: „Hát nem meg-
mondtam?"

LAMICE EL-AMARI

AZ EMBEREARCÚ APITALIZMUSÉRT
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A háború utáni Európában Brecht fogadta-

tása paradox volt, a fal utáni Európában pedig

ironikus. Az ideológiai vízválasztó mindkét ol-

dalán félreértették vagy visszaéltek vele, ami-ről

nem ő tehetett, vagy nem egészen ő. A keleti

tömbön belül hatását erősen korlátozta egy

ideológiai harapófogó két nagy tekintélyű pólu-

sa: Sztálin és Lukács.
A brechti színházból áradó újfajta elkötele-

zettség valóságos arculcsapása a „szocialista"
művészet hősfelfogásának. Brecht színházában
nincsenek hősök. sőt, az író éppen a hősi pózok
lerombolására törekszik. Nem kínál modellt,
amelyet ünnepelni vagy utánozni kellene;
tisztességes kudarcokat mutat fel (gondoljunk
például Kurázsi mamára), figyelmeztetés gya-
nánt. Nyilvánosan agitálja nézőit, hogy ne ért-
senek egyet a bemutatott magatartásformákkal;
és ezt az írói alkatot sem Keleten, sem
Nyugaton nem kedvelik az államok, amelyek
ősidőktől fogva jobban örülnek a dicsőítő, mint a
bíráló magatartásnak. Brechtet annyiban tűrték
meg, amennyiben valamiképpen besu-
vaszthatták az elfogadott határai közé, vagyis
kimutathatták, miben hasonlít színháza a
klasszikus örökséghez, agyonhallgatva a lé-
nyeget: azt, amiben különbözik attól.

A fal leomlásával megszűntek Kelet-Euró-
pában a szocialista államok, és elavulttá vált az
,,emberarcú szocializmus" hajdan oly nép-szerű
jelszava. Ugyanekkor viszont sürgetően merül
fel egy emberarcú kapitalizmus igénye. Mai
világunk varázsszava a „piacgazdaság". De
valójában mit jelent ez a fogalom?

Nyugaton a lakosság természetesen nőtt
bele a piacgazdaság szellemébe, és bizonyos
immunitásra tett szert csapásai ellen. Ám a ke-
leti tömb negyven éven aluli lakosai teljes mér

tékben ki vannak szolgáltatva a piacgazdaság-
nak - vele kapcsolatban „immunhiányban"
szenvednek. Üvegházban nőttek fel: arra ok-
tatták őket, hogy odaát minden rossz, náluk
pedig minden jó, ami korántsem felelt meg a
valóságnak, és az „odaát" vonzerejével
szemben az ifjúság könnyű prédának bizonyult.
A fal leomlása kulturális sokkal járt. Az NDK lakói
végre megragadhatták a tiltott gyümölcsöt. és
mintegy villámcsapástól sújtva fogadták el a
piacgazdaság normáit, afféle természeti csa-
pásként, amellyel szemben tehetetlenek. Ká-
bultan számlálják újonnan szerzett, értékes
valutájukat, és egyszersmind teljes belenyug-
vással, apatikusan veszik meg a kenyeret és az
egyéb alapvető cikkeket, amelyeknek ára egyik
napról a másikra a csillagokig szökött.
Egyszerre mámorosak és zavarodottak. Ami-
kor az ember a pénzügyi unió első hetében
vásárolni ment, az élet nagy színpadán brechti
epizódok élőben való előadásának lehetett ta-
núja.

Meglehet, hogy egyes Brecht-drámák tema-
tikája távolinak vagy elavultnak tűnik (bár a
közelmúlt fejleményei még erre is rácáfolnak:
amikor a pénzügyi uniót megelőzően sok ezer
liter tejet öntöttek a Potsdam körüli tavakba.
hogy a maradékért dupla árat kérhessenek, ez
szó szerint emlékeztet A vágóhidak Szent Jo-
hannájának egyes jeleneteire) - de módszere
ma éppoly releváns, mint volt életében. mert
nemcsak közvetlenül, de időtlenül is releváns
az a színház, amelynek segítségével felfedez-
hetjük a társadalom rejtett mechanizmusait.

Giorgio Strehler, Helene Weigel és Jurij

Ljubimov 1968-ban (Berlin, Brecht-Dialog)

Kurázsi mama megtört. mindenbe beletörődő
arckifejezése ott volt Helene Weigel számos
kortársának arcán is - de a berlini fal leomlása
után fiaik és lányaik arcára ugyanez a kifejezés
költözött. Legtöbbjükből hiányzott Kurázsi
ösztönös gyanakvása, hogy mielőtt elfo-
gadnának egy pénzdarabot, először harapja-
nak bele. A nyugati márka csillogása villám-
fényként vakította el őket, s nem tudták felmér-
ni, micsoda ,,veszteségeket" hozhat magával.
Megállítani nem akarták - de nem tudták, mi-féle
árat kell fizetniök érte. S az ébredés jelei máris
mutatkoznak.

A mondás, miszerint „Nem ismerem a rizs
ízét, csak az árát", a társadalmi tudatosság
magasabb fokáról tanúskodik. Mi azzal szok-
tunk kérkedni, hogy világosabban látunk, mint a
kor, amelyet Brecht ábrázolt. Mostanra azonban
kiderült, hogy a társadalom többsége nem
ismerte a rizsnek sem az ízét, sem az árát.

Elméleti írásaiban és művészi kísérleteiben
Brecht mindenekelőtt arra törekszik, hogy az
egyént kiszabadítsa környezete fogságából, és
a természet tudatos gazdájává tegye. Csak ál-
modozás volna mindez? Meglehet. De ki ne
örülne, ha ez az álom valóra válnék? Brecht
megmutatta az irányt, de szavainak értelme
még fel sem derengett bennünk. Talán, ha majd
leülepedett a por, amelyet a berlini fal romjai
kavartak, Kurázsi mama fiai és lányai a keleti
tömbön belül és kívül is végre felfedezik
maguknak B. B.-et, s felhasználják őt, hogy el-
sajátítsák a legnagyobb művészetet: miképpen
éljenek együtt az emberek, ha bolygónkat lak-
hatóvá akarják tenni.


