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BRECHT ÉS AZ AMERIKAI NÉMETEK
Mindazok közül, akikkel Brecht a menekültek
gettójában találkozott, az értelmiségiek voltak
legkevésbé ínyére. Hiába érintkezett Európa
néhány legkiválóbb szellemével, akik akkoriban
Dél-Kaliforniában éltek, ez jottányit sem
változtatott irántuk táplált, s egész életét vé-
gigkísérő megvetésén. Theodor Wiesengrund-
Adornóval, Max Horkheimerrel, Friedrich Pol-
lockkal, Herbert Marcuséval és társaikkal való
viszonya azt bizonyítja, hogy Brecht éppen
azokkal nem fért meg, akik a legközelebb áll-
hattak volna hozzá.

1922-ben Hermann Weil, gazdag német-
zsidó üzletember pénzügyi támogatást adott
egy, a marxizmus kutatásával foglalkozó s la-
zán a frankfurti egyetemhez kötődő intézmény
létesítéséhez. A Társadalomkutató Intézet
(amelyet „frankfurti iskolának" is neveztek) még
Hitler hatalomra kerülése előtt külföldre
mentette tekintélyes szubvencióját, majd
legtöbb tagja Amerikába költözött, ahol először a
keleti parton, később Los Angelesben tele-
pedtek le.

Adorno, Horkheimer és Pollock dolgozta ki a
társadalom mára híressé vált „kritikai elméle-
tét", a polgári tudat, s az azt kitermelő kapita-
lista társadalom radikális kritikáját. Elméletük
arra irányult, hogy az ember újszerűen értel-
mezze önmagát és a társadalmat, s ezzel fel-
készüljön a társadalom forradalmi változására.
A csoport a hegeli gondolkodásmód segítsé-
gével akarta átértelmezni és meghaladni Mar-
xot, hogy ily módon elkerülje az ortodox mar-
xizmus dogmatizmusát. Igazi mandarinok
módján többre tartották az elméletet a gyakor-
latnál, és a spekulatív, reflektív gondolkodást a
nyers tényeknél.

A csoport tagjai tisztelték Brecht irodalmi
teljesítményeit, de ugyanakkor a legrosszabb
fajta „vulgármarxistának" tartották. Szerintük
Brecht gondolkodása nyers és leegyszerűsítő,
materializmusa vulgáris, optimizmusa nem
dialektikus. Mi több: a munkásosztállyal szem-
beni hagyományos marxista elkötelezettségét is
helytelenítették, mivel szerintük a reakcióssá vált
proletariátus immár nem lehet „a történelem
motorja". Az intézet tagjai nem restellték, hogy
kicsinyes és személyeskedő érvekkel járassák
le Brechtet. Adorno például maliciózusan
megjegyezte: Brecht naponta két órán át
nyomkod piszkot a körme alá, hogy minél pro-
letárabbnak lássék. S mivel Brecht általában

lendületes és szerintük doktriner kinyilatkozta-
tásokkal támadta nézeteiket, ők válaszképpen
antiértelmiséginek minősítették; amikor pedig
Sztálint és az oroszországi kommunizmust tá-
mogatta, kinevezték „kispolgári pozőrnek és a
sztálinizmus apologétájának". Brecht éppily
nyíltan vetette meg őket; szerinte semmiféle
emberi kötelezettséget nem vállalnak, az elitis-
ta kultúrát képviselik, s úgy tesznek, mintha
soha el nem hagyták volna Németországot; el-
utasította kulturális arroganciájukat csakúgy,
mint kényelmes, nagypolgári életstílusukat,
melyet szerinte annak köszönhetnek, hogy el-
adták, sőt kiárusították magukat.

Személyes idegenkedés és irigység (hiszen ő
maga igen szerény körülmények között élt)
éppúgy hozzájárult Brecht elutasító magatar-
tásához, mint az ideológiai nézetkülönbségek.
Mindazonáltal amerikai száműzetése legna-
gyobb részében továbbra is összejárt a „frank-
furtistákkal", ahogy megvetően nevezte őket,
részben, mert saját szellemét is csiszolta a ve-
lük folytatott magas színvonalú vitákon, rész-
ben, mert nyersanyagnak tekintette őket írásai-
hoz. Tucatnyi naplójegyzet és számos magán-
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levél rögzíti a velük való sűrű találkozásokat.
Így 1941 szeptemberében egy levélben arról ír,
hogy időnként találkozik Marcuséval, Horkhei-
merrel és Pollockkal, de társaságuk nem vala-
mi üdítő. Ünnepélyes, komolykodó modorukat
gúnyolva megjegyzi: „Nemsokára filmet forgat-
nak Lourdes-ról; szerintem arra készülnek,
hogy ők játsszák benne a papokat." Naplójában
pedig elmondja, miképpen fogadta Horkheimer
Henry A. Wallace alelnök tervét, miszerint a
háború után minden gyereknek az egész
világon napi egy pint tejet kell kapnia. Horkhei-
mer szerint ez a lépés megnyithatja „a közem-
ber századát", és azon tűnődött, nem kerül-e
komoly veszélybe ezáltal a kultúra. Brecht, aki
fütyült a „kultúrára", ha éhezőkről volt szó. jót
mulatott az eseten.

Brecht 1938-ban említi először naplójában a
Tui-regény tervét, amely már 1930-ban megfo-
gant benne. A Tuik azok az értelmiségiek, akik
igény szerint termelnek és árusítanak eszméket
és nézeteket - s Brecht úgy vélte, a frankfurti
intézet tagjai pontosan ezt cselekszik. Amerikai
tartózkodása alatt ők lettek hát a Tuik modelljei,
„valóságos kincsesbánya Tui-regényem
számára".

Részlet a Bertolt Brecht Amerikában című mo-
nográfiából


