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AtanYszekiren vdrosunkon!
Idegen kir6lYok s 6llatok:.
Tevi, P6rduc, elefdnt vele!
S rabn6kkel zsrifolt kocsik sota

Zorg6 mdlh6skorddi rakottan
Sz6J elef6ntcsont-szerszemmal' eddnnyel

I(ePek, hai6k €s annYi-6rcszobor
Akir Korinthusban - keresztiil a

N6p zaig6 tengetdn! A7 yolt al6tv6nyl
Es a gYermet<& koze dobilt Pdnz
AboioksalacikonYh6kl
I gY haitott atanY szek|ten
A vdtoson keresztiil'
6, a verhetetlen,, 6, a hatalmas

R6me mindk€t Azsi|nak' es

R6ma €s az istenek kegYeltie!

A nasszor-c.{r r<ane akik a donbormiiaet cipelik:

YigYilzzunk, hogY mi se . .
Bo"toliunk meg, kik a diadalmenet

Filzet cipeliiik] m€g ha szemiinkbe csordul

Vereit€kiinl, tartsuk i61! Mert ha leeitiiik

Porc'6 zuz6dhatik'
InIu r-ndxY:--r - 

Ndzd azt az 6rtilst v6riis sisakban!

M.i.sr< r.si'NY:
Idekacsint.

Er-s6 tcenesreP6:
Minden szeo6tor itt van'

M,{.sopr r r<enn s rcnP6 :

S minden szab6 is'

Er-so renesrrP6:
E f€rfr Indidig tort el6re'
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M,(sourr< ffnesrno6:
De eljitszotta ftg iilt|kait.
Saindlom 6rte.

llr,sii rinnnsreo6:
Nagyobb volt PomPeiusn6l.
R6ma elbukik, ha 5 nincs.
Remek gy6zelmek.

Ml,soprr <enssKED6:

Jobbaddn szerencse.

llr.s6 asszoNv:
Rdusomat, ki .
Ott veszett el Azsi|ban
Nem adja vissza semmifdle csinn-burnrr.r.

li,r,s6 rnnnsrno6:
Altala
J6 sokan megtollasodtali.

Mi.soorr ASSzoNY:
Bdtydmtk fi6t is vArhattwk haza.

l;,r,s6 renesreo6:
Tudjuk azt is, mily naggy| ridvelte
R6ma hirnev€t.

li,lsci asszoNy:
Hogyha nem l6dltan6irak.annyit
Senkit sem csalndnak l6pte mdr.

lj.r,s6 rnnrsreoo:
A h6siess€g
Sajnos, kihal.
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Bertolt Brecht
szlnmiivei

A szocialista dtitmaito-
dalom klasszikusrinak eg€sz

p6ly6l6t bemutat6, huszon-
nyolc dtdmai mlivet magd-

ban foglal6 kiadv4nnyal els6
lzben kap telles k€pet Ber-
tolt Brechtr6l a magyat ol-
vas6. A Magyarotszdgon

- szlnhizban vagy r6di6-
ban - eddig bemutatott da-
rabokon klviil megismer-
kedhet a fiatal Brecht szfn-

mfiveivel s n6h4ny €tdekes,
nemcsak a szetz6, hanem a
t6rt6nelem egy-egy komza-
kdt markdnsan iellemz6 tan-
dtAmii|val is, Mintha az

ut6bbi negyven 6v tottdnel-
m6n dt vezetne k€zen fogva,
mulattatva, tiin6d€sre kdsz-

tetve egy zseni6lisan okos
kolt6, aki l6gy nyujtia a

sz6pet, hogy mindig al6hitz-
z^, nyomatekosan kiemeli
azt, ami igaz. Eletismerete,
pirtossdga, tartalmi 6s for-
mai riiit6sainak pdtatlan len-
dnlete adia mdveinek lenyii-

9oz6 erei|t - nemcsak szfn-
padon, hanem konyv alak-
ban is,
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darab nrondanival6jfit. A Kurdqsi nana a konok ruegri)gldttsig
tragikomedi|iaz ennek a mentaiitesnak a kdpvisel6jetol pedig
a nezonek eI kell idegeniilnie, erzelmileg eI kell tdvoiodnia.
igy tanulja meg, hogyan keLI hejesen cselekedni, ez a f.6h6s eI'
ioegenitesenek a celja. Helene \Wergel, Kur4zsi mama Iegnagyobb
alat<ito1a a markc:tanyosnot egyenrsegenek bels ci eilentnrond6-
sdban mutatta be, azaz histortz|lta, A harcmezet ielenetben
hienak6nt viselkedett, s az ingeket az€rt szedte csak elcl vegiil
a sebesiiltek szdm6"ra, mert l6tt^ a gyfloletet Ieitnya szemdben ds

att6l fert, hogy etoszakkal fogjdk elvenni t6le. Kattrin meg-
becstelenitese ut6n eppoly merysdges elkesereddssel ttkozta el
a hitborttt, mint amilyen ciszinten oics6rte a kovetkezo szinben,
Le|nya I6z.ad6sa (a dobol6s Halle megment6sere) teljesen el-
k|bitotta, de nem t6ritette eszre. Ellentmclnd6sok 6ltar teszitett
jellem6t, mely tragikus sorsdnak oka volt, csak a megvdltozott
t6rsadalmi tend tenette volna harmonikuss6. Btecht igy ir r6la
(ds \Veigel alakitinfuoL)r ,,Kur6zsi mamdnak 6.s eletenek a ko-
zonsdg szdmin melyen erezhet6 tragihuma abban 6llt, hogy
szornyf ellentmonddssal taldlta szemben mag|t, amely meg-
semmisitett egy embert, ellenrettel, amelyet fel lehetett oldani,
de csak a tdrsadalom feI6I es hosszri, szornyri harcok 6,rdn. F.s

az 6bfizoI6s e fajt6i6nak erkolcsi fol6nye abban 611t, hogy az

ember, meg a legeleter6sebb ls, sz€tzizhat6nak mutatkozottl"
( Mutter Courage in qweifacber Art dargettellt r9t r.)

Helene Weigel szerep-6rtelmez6se egyfttal megmutatja Brecht
felfog4sdnak fejl6d6set az epikas s{nhdqtdl, amely a tortdnetet
6s az embereket - szinpadi lllrtzio nelkiil - tgy mutatta be,
amilyenek, amint megjelentek - a benniik lev6 ellentmonddsok
tdrsadalmi oldalr6l kiindul6 fsltirdsa fe16: azaz Brecht fejl6dds6t
az epikus szinhdz elm6lyitett vdltozata, a dialektikw sqinhdq
iriLnydba, A Lucullus-hangiitek 6s opera minden kolt6is6ge elle-
ndre lrisebb lep6s volt errefel6, annii nagyobb a Galilei ilete,
melyet sokan Brecht,,f6miivdnek" tekintenek.

Bizonyos, hogy az itt folvetett erkolcsi probldma: a tud6s
(6s iital|ban minden gondolkoz6 ember) felel5ss6ge az embei-
s6g jov6jeert, az igazsirgdrt, melyet nem lehet biintetieniil meg-
tagadni, a megalkuvds 6s az |Idozat-nem-vdllal6s teljes erkolcsi
elvetdse ezt a darabot m€lt6sdg6ban magasta emeli. Brecht m6t
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kozos vondsa a val6sdg es az 6Iom, a val6sd"g 6s l6tomds, val6,
sig 6s ,,konvenci6" vegyitdse * ha nem is rijabb technika, de
mindenesetre bels6 dsszefiigg6siikre mutat. S ragyog benniik
Brecht kifogyhatatlan 6tletess6ge az epika 6s a b6ven oml6
lira szinpadi egysdg6ben. Btecht koltdszetdnek taldn leghumd-
nusabb terrn6kei ezek; er6t, optimizmust, a jov6be vetett bi-
zalmat sugdtoz mind a hdtom. Brecht tudta, hogy a Szovjet-
uni6 fegyvercin a fasizmus ereje meg fog torni, az emberis6g
megszabadul legnagyobb ellens6g6t6l, a iovS ldt6hatdn uin
kideriil. Ydrta a felszatadul6st. Anyagi okohbol a hollywoodi
filmgy6rt6snak is dolgozott, kozben megismerkedett n6hdny
kivdl6 amerlkai miiv6sszel, koztiik Charles Laughtonnalz az 6
sz6m6tu k6szltette el a Galilei m6sodik vdltozatdt. (A v6gs6t
Ernst Busch szLrnar irta, m6r ism6t Bedinben.) A Galitei
amerik^i bemutat6ja Q947) bizonydta hozz|jitrult ahhoz, hogy
Brechtet rdviddel ezo.t6n maga el6 id|zze az ,,Amerika-ellenes
tevdkenys6g et" ildoz6 bizottsig. I(hallgat6s6nak egyes rlszeit
napjainkban magnetofonr6l i|tsszdk le a vil6g tobb szinpaddn
egy Brecht dnmagdr6l sz6l6 miiveib6l ossze6llftott mont6zs
ketet6ben (Brecht on Brecht). Mtg x947-ben Brecht visszatdrt'Eur6pdba, egyel6re Svdicba. Itt v6rta a lehet6sdget, hogy Ber-
lin akkor m6g szovjet dvezet6be lusson.

*

,,Elvt6rsak, mi6rt szeretiiik sziil6foldiinket? Izesebb ott a
ireny6r, magasabb a mennybolt, illatosabb a leveg6, er6sebben
zeng 

^ hang, m6g a jdrds is konnyebben esik a foldon - h6t
ezert." A szak6.t6 szavai A kaakdzuti kritakiir el6i6t4kdbol
mindenn6l jobban megmagyarilzzdk, rrri6.rt t6,rt vissia Brecht
hazdjLnak abba a r.€sz6be, ahol a munk6sok 6s patasztok els6
n6met 6Ilama, a N6met Demokratikus l(oztdrsasdg hamarosan
megalakult. Eg6sz mfltjdb6l 6s eg6sz addigi munkdssdgdb6l
k6vetkezett, hogy csak oda t6rhetett vissza. Hitt abban, hogy
a ndmet munk6sosztdly es parasztsdg a pusztlt6 hdboni 6s a
tizenot 6ves fasiszta dril6s ellen6re k6pes halad6 demokratikus
uralmi tendszert ldtrehozni; dvekkel itabb, m6g Arnerik6ban,
egy tiszteletteljesen szigorri lev6lben kl.rte szdmon Thomas
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