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„MI KOMORAN VÉTKEZÜNK MINDIG..."

„Ekart: Mind mélyebbre süllyedsz
Baal: Túl súlyos vagyok."

1.

Brecht köztudottan paródiának, persziflázsnak
szánta a Baalt. Később mégis képtelen volt tőle
szabadulni, röviddel halála előtt még újabb és
újabb változatokat készített a témára. Igy hát
történetéből végül nemcsak a lezártság érzete
hiányzik (ez önmagában véve akár boldogsággal
tölthetné el a modern dramaturgiát), hanem
biztonságé, vajon a sokadik változat után komo-
lyodtak-e a szerző szándékai (ami viszont még
modern dramaturgiát is kényelmetlen érzéssel
tölti el). A Baal sokszori olvasására sem lehel
eldönteni, blöff-e egyik-másik kedvenc mon-
datunk, vagy ellenkezőleg, amikor puszta
szerzői tréfát vélünk felfedezni, nem Baal lé-
nyegét vétjük-e el éppen. S még ha kezd is
valamit mindezzel a dramaturgia, talán képte-
lenség színpadon kimondani egy-egy mondatot,
pontos szituációba ágyazni, eljuttatni
nézőhöz - nem a jelentését: a puszta okát
annak, miért ezt és miért így mondta az imént
szereplő. Es ha a társulat mesterségesen szi-
tuációt konstruál a mondatok mögé (például
„Májuséj fák alatt"-jelenet esetében) - vajon
nem magát a darabot írják-e meg a szerző he-
lyett, amikor eldöntik, mi húzódik meg egy, a lila
ég előtt falra szegezett női testekről folytatott
dialógus mögött?

Mindez azt a (téves vagy igaz) képzetet kelt
az olvasóban, hogy a Baal mondatai és viszonya
- különösen a Baal-Ekart-viszony - olyanok mint
egy kifestőkönyv, az adott kontúrokon belül
tulajdonképpen mindegy, milyen színnel töltjük
ki.

Az alábbi vázlatos gondolatmenet egyfajta
láncra próbálja felfűzni ezeket a mondatokat é
viszonyokat. Ez a lánca Baal és a Faustelső része
közti (vélhetően szándékos) párhuzam.

2.

Baal első látásra megfoghatatlannak tűnik. Rö-
viddel azután, hogy mellbe szúrja barátját, öreg-
asszonyoknak segít rőzsét cipelni. Az őt üldöz
két rendőr azon tűnődik, vajon gyilkost, varieté-
énekest, költőt, körhinta-tulajdonost vagy favá-
gót keresnek-e, esetleg egy milliomosnő sze-
retőjét. Sophie szerint hatalmas, idomtalan, és
orangutánra emlékeztet. Brecht viszont a sze-
replőlistán kajánul lírikusként tünteti fel, és ha-
mar megtudjuk azt is, hogy egyetlen nő sem
szabadulhat tőle (Sophie sem). Többször gyer-
mekhez hasonlítják; a Baal-korál szerint azért
zúzza szét, amit „összetör/ Mert kíváncsi, milyen
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az belől". Viszont mérhetetlen nyomorúsággal
kínlódik az elkövetett bűnök után.

A Baal nem puszta variáció Goethe Faustjá-
ra, hanem határozott értelmezése annak. Két
szimbolikus név: a mindenségnek nekifeszülő
kárhozatos ember és a vad termékenységisten.
Amikor Goethe írni kezdett, Faust nem puszta
név volt, hanem az arról többé le nem fejthető
mitológia. (Több száz év előzményei után
Puskin is kénytelen volt Don Juanjába foglalni
a „Don Juan-izmust".) Brecht bizonyos
értelemben hasonlóan választott beszélő nevet.
Baal nem volt kultúrtörténeti hérosz, neve
egyszerűen csak önmagában felidéz egy
képzetet, a kordába nem szorítható természet
tombolását.

Brecht átvette a Faust I. jelenetbeosztási tech-
nikáját és címszerkezetét, képeinek egy részét,
sok-sok mondatot és gyakorlatilag minden
szereplőt.

Az alaptörténet nem változott. A kivételes te-
hetségű ember (Faust/Baal) felismeri, hogy a
valódi beteljesülés - ha úgy tetszik, kielégülés -
nem lehetséges az ember kategóriából való kitö-
rés nélkül. Hogy áttörhesse önnön korlátait, s az
isteni lét közelébe jutva legalább egyetlen percre
feloldódjék a tökéletes gyönyörben (tudásban,
tapasztalásban), kéjre kéjt és bűnre bűnt kell
halmoznia. A teherként ránehezedő élethabzso-
lás talán meghozza a kielégülés, a Természettel
való egyesülés, a feloldódás pillanatát. A meg-
annyi kínlódással járó kereséshez titkozatos,
túlvilági segítő szegődik hozzá (Mefisztó/Ekart),
aki olykor a „gonosz" nevében tovább-löki, néha
azonban a „jó" jegyében visszatartja társát,
maga is el-elcsodálkozva azon, amit lát. A jó-
gonosz kettőssége, az örökké „rosszra törő,
jóra váló" erő a Sátán sajátja (mint Bulgakov
változatában, A Mester és Margaritában). Ennek
az erőnek a segítségével mehet végig Faust/Baal
az önmaga számára kijelölt úton - abban re-
ménykedve, hogy keresésére a halállal egyet
jelentő nyugalom tehet majd pontot. Az utat a
kényszerű Bűn (két tönkretett asszony: Margit és
variációi, Johanna, illetve Sophie Barger), a re-
ménytelenül utánzó Csodálat (Wagner, Jo-
hannes, Lupu) szegélyezi, egyszóval mindaz,
ami a középkori moralitásforma egyéni drámává
oldódásával jár.

A történetek befejezése eltérő. Faust a mun-
kában lel nyugalmat és megbocsáttatást, Baal-
nak viszont teste is, lelke is elrothad az egyre
kiürültebb, céltalanabb keresés során. Faust
„kölcsönkapott" halhatatlansága Baalnál a
„meghalni nem tudás" gyötrelme; Baal nem öl-
heti meg, legfeljebb fokozatosan a pusztulásig
roncsolhatja magát. Még az utolsó pillanatokban
is kínlódva vonszolja magát a halál felé (a záró-
jeleneten túl erről szól egyik dala, a „Halál az
erdőn").

3.

Faust néhány mondata körüljárja célját. „Ha egy-
szer így szólnék a perchez, / oly szép vagy, ó
maradj, ne menj! / [...] akkor pusztulnék szíve-
sen!" „Boldog, [...] kit táncos tobzódás után
érhet utól egy lány ölében [a Halál]. / Oh, hogy a
roppant szellem ereje alatt én el nem rogyhatnék
ott!" A két idézet Baal lényegét is kifejezi: a nem
el-, hanem belepusztulás, a kéj pillanatában való
feloldódás utáni vágyat.

Faust máskor álomszerű képekben fejezi ki ezt
a sóvárgást....... örök fényét habzsolni hogy' ro-
hannék, / előttem a Nap, mögöttem az éj, / felet-
tem a menny, alattam a tenger - / szép álom, s
közben minden fény kihal." Egy másik idézetben
az egyéni történet visszavált (a)moralitássá,
ahogy egy ponton túl a Baalban is: ,,...s így az
emberiség énjét énemmel élve, / hulljak végül
bele a semmiségbe."

Az előbbi idézet befejezése egyébként a
kielégülés egy kevésbé kozmikus szintjére utal:
„Mefisztó (bizonyos mozdulat kíséretében): [...]
s végül a nagy szent intuíciót/ - nem
mondhatom, mint - befejezni." Ami nem
degradálja az alap-képletet: a Faust történetét
voltaképpen össze is lehet foglalni abban, hogy
főhőse mindkét rész-ben egy-egy szeretkezést
próbál megszervezni Mefisztó segítségével
(mint egy Bunuelben); Baalnak viszont már
bonyolult listája van a gyönyörökről, ezt ő már
föl sem vezetné rá.

Neki mintha egy skálája lenne, egy élvezeteket
és bűnöket nagyság szerinti sorrendben tartal-
mazó lajstroma, amelynek Ekart áll a végén (a
vele való viszony és meggyilkolása). Ezután már
csak a halál következik, s ez Baal hedonizmusá-
nak egyik oka. Az önpusztító életbe bele kell
zsúfolni mindent, hogy teljes legyen, mielőtt még
kifutna, Baal pedig tudja, hogy ez mikor esedé-
kes. Es akkor talán megtudja a választ - előbb-
utóbb csak elér egy végső pontot, amelyen nem
léphet túl. Ekart tehát több Mefisztó-típusú kom-
mentátornál; először is partnerként vesz részt az
élvezetekben (mint Goethe és Kari August her-
ceg, akik a legenda szerint ifjú korukban két hétig
a legpironkodtatóbb gyönyörökben lubickoltak,
majd pedig elváltak, és attól fogva magázták
egymást). Másfelől viszont nemritkán elálmélko-
dik azon, meddig merészkedik barátja. De az
esetenkénti undor ellenére sem képes tőle elsza-
kadni. A már-már megingatott Mefisztó hozzá is
fűzi: „Nincs ocsmányabb látvány a föld színén, /
mint egy ördög, ha meghasonlott."

Ekart az első találkozástól kezdve (ahol is eljön
Baalért, szinte úgy jelenik meg, mint egy másik
dimenzió követe) halotti misét komponál. Ha
ennek a célzásnak Brecht jelentést szánt, talán
Baal rekviemjét írja. Tehát pontosan tudja, akár-
csak Mefisztó Faustról, hogy harca nem
végződhet győzelemmel. Baal útja nem más,
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Bertolt Brecht

mint az áhított halál felé vezető út, Ekart pedig a
Kísértő mefisztói figuráján túl a másik világ révé-
sze is. Talán ezért szegődött Baal mellé. És hiába
gyilkolja őt meg, talán épp ez jelenti Baal számára
az utolsó stációt. Az utolsó pillanatokra, mint
mondja, „ismét egyedül lehet a bőrében". A gyer-
meki kíváncsiságból kényszeredetten vétkező
gyilkos fölött csupán egy hasonló kívülálló, egy
másik démoni lélek mondhat ítéletet. A Don
Juan-mítosz szerint egyetlen ember ragadhatja
magával a bűnöst. Az, akit megölt.

Mefisztó szerint Faust „[...] az ég minden
csillagját követelve, / a föld minden kéjére áhítoz.
[...] Oly lelket adott neki a sorsa, / mely mind
előbbre tör zablátlanul, a földi örömöket át-ugorja
vad törtetésében vakul. [...] s örökös
szomjuságait / étel s ital ajkánál csak fokozza; /
lelkének enyhet nem talál soha; / s ha ördögnek
magát el nem is adta volna, / mégis el kéne
buknia!" Ahol a pillanatnyi beteljesülés csupán a
még nagyobb kéjre való vágyat szüli, ott elkerül-
hetetlen a pusztulás. Baal esetében ez a testi-lelki
szétrothadás. Faust nem jut el idáig. Goethe és
Brecht is lírában fogalmaz, mindkettő megbocsát
hősének, de Brecht kínosabb pontossággal
gondolkodik. Racionálisan halad következmény-
ről következményre, így nála ezt a célkitűzést az
ember legfeljebb isteni beavatkozással élheti túl.
De a Baal világában nincs Isten (helyesebben „a
nemi szerv és a húgycső összekapcsolásával
mindörökre leírta magát"). Es a Baal világának
pokla (sajátos módon az Auerbach-pince párje-
lenete), ellentétben a Faustot fenyegető kénkö-
ves lángokkal, már e világi inferno - alkoholtól,
nemi betegségektől kimart véglények lakta po-
koltornáca. Ekart és Baal vándorlásainak utolsó
előtti állomása - talán újabb játék a moralitások
stációtechnikájával.

4.

Brecht így ír hőséről a Baal-korálban (amelyet a
darabon kívülre helyezett, nem adván támpontot,
ki mondja el, kinek van rálátása és joga a kom-
mentáláshoz): „E siralomvölgyben zordon csilla-
gok / Alatt Baal mezőket csámcsog, lelegel. / S
dalolva döcög, ha füvük elfogyott, /Örök erdejé-
be, mély álomra, el. / S hogyha Baalt lehúzza a
fekete öl: / A világ mi néki? Jóllakott. / Szemhé-
jában annyi ég feszül, /Épp elég lesz néki, ha
halott."

Ez az idézet arról árulkodik, hogy Baal keresé-
se jóval állatiasabb és automatikusabb, mini
Fausté. De ennek nem a kettejük között lévő
szinte mellékes alkati különbség az oka, hanem

az, hogy a lezárt mitológiákat vagy még inkább
metaforikussá kell tenni, felnagyítani - vagy
ellenkezőleg, profánná degradálni. Baal keresése
kilátástalanabb Fausténál. Viszont, mint afféle
modern szupersztárnak, neki népes rajongótá-
bora van, akik nemcsak műveit magyarázzák,
hanem az életét is.

Közös vonásuk az önszeretet (Baalé valóság-
gal kozmikus). Megbocsáthatatlan bűneik után
„szépelegni" kezdenek: „Mint az örökmécses,
amely ott lobog s kicsillan a sekrestye ablakából,
/ majd elhalón oldalt világol, / s felé sötétség
sompolyog: / a lelkem is ily éjbe-bomló." Faust
soha, egyetlen ponton sem mond ennyire
narcisztikus és szépelgő szöveget, mint ezt itt,
rögtön Margit elhagyása után. Baal pedig
vélhetőleg minden meggyalázott asszony után
felnéz a csillagokra, hogy szépségükön

ámuljon, vagy azon tépelődjék, mely finom vál-
tozásokat idézett elő tulajdon lelkében az
elkövetett bűn.

„De a szabad gyönyörök mámora / emberszí-
vet derűs bűnökre indít; / mi komoran fogunk
vétkezni mindig." Baalnál: „Minden vétek holmi
jóra szolgál, / Csak az nem, ki elköveti, szól Baal.
/ Puhány- s lustaságod elfeledd, / Mert a kéjnél
semmi sem keservesebb." Faust még azt is
kimondja egyszer: „Most már maga a bűn va-
gyok."

Aki ezt az utat járja, annak el kell felednie a
morált és a masszából kiemelkedő egyes arcokat
(Baal megkérdezi a nők nevét, hogy aztán felszó-
lítsa őket, felejtsék el). Es nem azért, mert így
kellemes. Ebben a két darabban a kéj szóhoz a
kényszerűség, a feladat, a nyugtalanság és a
halál érzete kapcsolódik.
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5.

Így fogalmazódik meg a Faustban a vereség
érzete: „Az istenekhez én, jaj, nem hasonlítok! /
Csak féreghez, mely porban vánszorog..." "Em-
berfeletti ember, / miért vacogsz tehát?... / Hol a
kebel, amely egész világokat / teremtett, hordott,
s azzal kérkedett el, / hogy egyenrangú velünk, a
szellemekkel?" „Akármilyen ruhát is öltenék, /
érzem kínját e szűk emberi létnek." „Végtére is -
az vagy, ami vagy. / Vendéghajat, ezer bodor
fürttel csináltass, / csatolj magadra hosszú
gólyalábat, / maradsz örökre, ami vagy."
Brechtnél senki sem beszél Baal vereségéről és
pusztulásáról. Végig kell nézni. Amikor utoljára
látjuk Baalt, könyörög, ne hagyják egyedül meg-
halni. Aztán tovább kínlódik egy rés felé, ahol
még kiláthat az égre. Brechtnél az ég mint elér-
hetetlen, kísértő, skarlátszínű boltozat és min!
ránk nehezedő, fekete szemfedő, a drámameta-
fora alapja. A Baalon kívül Moliére Don Juanja az
egyetlen dráma, amelyben ennyit szerepel ez a
szó.

Az ég alatt pedig ott a föld. „Heverni harmatos
hegy éji hűsén, / eget-földet vonaglón átölelni, /
magadban kéjesen megistenülni, / a föld öléig ős
vággyal hatolni." Mefisztó sejteti, hogy a
megistenülés egyetlen módon érhető el. Baal,
aki legszívesebben „éjjel a fűben he-ver,
elnyújtózva, csontjaival észlelve, hogy a Föld
golyó" (Brecht egyszerűen átvette az iménti
képet), szintén félreérthetetlenül fogalmaz: „Ha a
szűzies csípőket átöleled, teremtmény-voltod
rettegése és boldogsága közben Istenné leszel."

Baal és Faust az orgazmusban (az erre való
folytonos utalgatásban Goethe szemérmetle-
nebb, mint Brecht) a „szűk emberi létből" való
kitörés lehetőségét látja. Es kielégületlenül ma-
rad minden aktus után, mert az emberbőrt nem
lehet levetni. A próbálkozások céltalanok, unot-
tak, szikkadtak lesznek.

„Nékem világunk még mit adhat?" - mondja
Faust, és Ekarttal ellentétben Mefisztó továbblöki
őt ezen az úton. „Unalmassá még most se vált a
lét? / Mi örömet lelsz benne váltig? / Próbáltad,
jó, de már elég; / fogam valami újra vásik." Ekart
Mefisztóhoz képest valamiféle szelíd kísérő, aki
mintha réges-régen számtalanszor megjárta vol-
na ezt az utat, s inkább óvja, mintsem továbbküldi
Baalt. „Neked nincs arcod" - mondja Ekartnak
Baal. „Nekem nem lesznek történeteim" - mond-
ja magáról Ekart. Mintha valami személytelen
elbúcsúztatóként tüntetné fel magát, aki végigkí-
séri a Baalhoz hasonlók utolsó stációit-s ebben a
keretben még a gyilkosság is több módon
értelmezhető.

Az iménti Faust-idézetekben látszólag dacról
és unalomról van szó. Valójában ennek a célta-
lanságnak és szikkadtságnak a beismeréséről.

Baal minden nőt és férfit megkapott már
(egyébről nem is beszélve). A világmindenséget
pedig nem lehet megbaszni. (Két költői, másfelől
viszont metafizikusan trágárdarabról van szó. A
Baal-korál ötödik versszaka amúgy egyetlen
hatalmas női nemi szervként említi a világot.)

A keresés mögött időről időre felsejlik a nyu-
galom iránti vágy. Faust mára darab első jelene-
tében az öngyilkosságra gondol: „A végtelen
tengerre vinne vágyam, / fénylő tükör felett feszül
a lábam, / s egy új Nap új partokra hívogat."
Baal az áhított s el nem ért békéről a maga
romantikusabb módján énekel: „Azonban ő még
az ab-szint-tengerekben, / Ha már az anyja
elfeledte rég, / Sírván vagy mindent átkozván
veszetten, / Kutatja csak a hont, hol boldogabb a
lét. / Kergetve poklokon és édeneken által, /
Csendes-vigyorgón, arcán pusztulás, /Álmában
olykor ő kies mezőkre szárnyai, / Fölötte csak a
kék ég, semmi más."

Adott hát egy mérhetetlenül boldogtalan em-
ber, akinek élete nem több egyetlen nyomorúsá-
gos hajszánál a nyugalom után, amelyet álmai-
ban egy zöld domb és a fölé boruló kék ég jelent.
A valóságos ég azonban nem kék, hanem egyre
inkább haragvó ibolyaszínű, s boltozatán fehér
testek sziluettjei kísértenek, amelyektől nem le-
het szabadulni. Békét és nyugvópontot csak az
értelem meglelése adhat, az értelem pedig Faust
és Baal számára egyaránt az élet teljes megélé-
sében, a természettel való vad és örökkévaló
egyesülésben rejlik. Csakhogy az élet teljes való-
jában nem élhető át a másokon való átgázolás és
az önroncsolás nélkül - talán még azzal sem. A
valamikori kérdés már eltompult Baalban, a haj-
dani cél valamiféle belső paranccsá homályosult:
élni! Baal agyában valami ilyesféle zakatol, ahogy
mind fáradtabban hajszolja magát egyik kéjből a
másikba.

Megragadni csak a percet lehet. Minden per-
cet. (Faust „Azzal vagy egy, kit megragadsz..." -
„Csak mit a perc teremt, kecsegtet élvezéssel.")
S Baal unott érdeklődése nyomán, amellyel az
emberi reakciók parazsát piszkálgatja (ezek is
érdekesek lehetnek néha, mint az asszonyi com-
bok), egyre-másra pusztulnak el azok, akik érint-
keznek vele. „Nem jobb nékem karjában, mint a
mennyben?" - ezt Faust kérdezi, ő életben is
marad. Szeretkezni, ha unalmas is, mégis jobb,
mint elpusztulni.

De Baal pusztulása közelebb áll a győze-
lemhez, mint Faust üdvözülése. Lényegtelenné
válik a kérdés, mocsokba fúl-e vagy megdicsőül,
ha (a soraiban uralkodó pokol és sár ellenére)
megérezzük az utolsó jelenetből áradó nyugal-
mat, azt a fajta nyugalmat, amit az eddigi jelene-
tek hajszája mindvégig nélkülözött. Baal ugyanis,
miután valahogy kiküzdötte magát a színpadról,
feküdt, és hallgatta az esőt - ahogy a favágók

beszámolnak róla. Megváltották; ha úgy tetszik,
levették válláról a feladat terhét, vagy
beletörődött az értelmetlenségébe. Ez mindegy
is. És mi már nem látjuk.

6.

Brecht is átveszi Margit látomásszerű visszaté-
rését (Faust: „Magában áll amott egy szép hal-
vány leányka, / lépése lassu, vontatott, / mint
hogyha a lába össze volna zárva, / Oly sápadt és
bánatos, / hogy Margithoz hasonlatos"), amikor a
kocsma egyik pincérnőjén Sophie Barger vo-
násait jelzi egy szerzői instrukcióban. Sophie
addigra feltehetőleg halott. Baal nem ismeri fel a
pincérnőt. Az instrukció a mítoszvariáns jelzése.
Hasonló átvétel a lakóhelyként szolgáló „gótikus
szoba" (Faust), illetve „padlásszoba" (Baal) örö-
kösen barlangként, odú ként való feltüntetése. Az
emberi bilincs metaforájává váló hajlék megnyo-
morítja a szellemet, s minduntalan beteljesülést
ígérő kísértetekkel népesül be: „Jaj, ebben az
elátkozott/ odúban meddig kuksolok? [...] füstös
papírlapok fedik / falát a mennyezetig." (Faust)
„Már harmadnapja mázolgatom tele a papírt a
vörös nyárral... és harcolok a pálinkásüveggel.
Nagy vereségek estek itt, de a testek kezdenek a
falak homályába, az egyiptomi sötétségbe
visszamenekülni." (Baal) Akárcsak Faust, ő is
kétségbeesetten próbál megszabadulni kísérte-
teitől.

A sor folytatható. A két dráma összeszikrázta-
tása nyomán szakadék nyílik. Nem két őrült
történetéről van szó ugyanis, vagy az önkéntelen,
rögeszmés bűnösöknek állított emlékműről, ha-
nem két olyan drámai meséről, amely „szűk
deszkáin átéli a Teremtés minden diadalát, s
óvatosan loholva vonul az égből földön által a
pokolba" - ahogy a Faust Színházigazgatója
mondja. Ez a Színház Brechtnél is, Goethénél is a
Teatrum Mundi, és nem az égi-földi keretek,
hanem a kivédhetetlen kérdésfeltevés miatt. Ami
megkerülhetetlen, de felvetése önmagában
egyenlő a kárhozattal. Elindulhatunk-e az után az
élet után, ami talán az emberi teljességet rejti
magában? Hol a határ? Es utána mi marad?

*A Faust- és a Baal-idézetek egyaránt Jékely Zoltán
fordításai, amelyet néhány helyen a tartalmi pontosság
kedvéért a német eredetihez igazítottam. K. G.


