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BRECHT ÉS A PARABOLA
A Turandottal való munka - mint e sorok írójá-
nak kifejtette - megerősítette Brechtet abbéli
meggyőződésében, hogy a társadalmi problé-
mák elidegenítéséhez a legalkalmasabb forma
még mindig a parabola.

A szecsuáni jólélekre utalva úgy vélte: ezt a
darabot a „direkt realizmus" eszközeivel aligha
lehetett volna megírni. „Milyen suta, milyen ke-
délytelen és unalmas lenne egy ilyen darab a
parabolaformához képest! Szilárd meggyőző-
désem, hogy minél inkább kiépül a kommuniz-
mus civilizációja, annál nagyobb jövő vár a pa-
rabolára, mert olyan elegánsan tudja tálalni az
igazságot."

Nem akarja cáfolni a vélekedést, miszerint

Brecht a Német Béketanács ünnepi plenáris
ülésén (Drezda, 1955)

„a parabola sántít"; ezzel szemben megvan az
az előnye, hogy egyszerű, közérthető, és az
igazságot közvetve képes megvilágítani.

„A parabola sokkal ravaszabb minden más
formánál. Valóságos Kolumbusz tojása a drá-
maíró számára, mert a lényegest teszi szem-
beötlővé, s ezért elvontságában is konkrét."

Bizonyságul Brecht a Turandot kenyeresko-
sár-jelenetére hivatkozott. „Ez a kép olyan
szemléletes, hogy mindenki megérti, miféle
konfliktusba keverednek az értelmiségiek bizo-
nyos helyzetekben, amikor a nyelvükön múlik.
hogy megtarthatják-e a fejüket."

A Turandotról szólva Brecht panaszosan je-
gyezte meg. hogy az emberek egyre kevésbé
képesek a művészi élvezetre. „Mitől művészet
a művészet? - kérdezte. - Természetesen attól,
hogy fogyasztása élvezetet szerez.

Csakhogy nekünk már semmi sem ízlik, az
igazi, heves étvágy kiveszett belőlünk. Ízlelő-
szervünk elkorcsosult: túlfinomult nyelvünkön
siralmasan csökevényesek az ízlelőbimbók.
Mirigyeink már nem működnek, és hiába látjuk
meg a húst, nem fut össze szájunkban a nyál.

A lapos realizmus ellen így érvelt: ,Túl sokat
tálal az ember elé, azt várja tőle, hogy túlza-
bálja magát valósággal. Folyvást beleverik az
orrunkat a húsba, míg végül már az ízét sem
érezzük." „Sűrített realizmust" követelt, amely
éppen érzéki-érzékletes mivoltával szerez él-
vezetet, s úgy vélte, az ilyen realizmusnak a
parabola a legtermészetesebb esztétikai meg-
nyilatkozása.

Részlet a Brecht élete írásban és képekben ci-
mű monográfiából


