
T a nul má nyom tár gya Hei ner Mül ler A csa ta cí -
mû drá má ja in ter tex tu á lis vo nat ko zá sai nak 
szö veg re to ri kai vizs gá la ta, mely nek so rán bi -

zo nyí ta ni kí vá nom Ber tolt Brecht Hei ner Mül ler re 
tett drá ma írói ha tá sát. Ha bár szö veg elem zés bôl in -
du lok ki, szem elôtt tar tom azt tényt is, hogy a szín -
há zi meg ha tá ro zott ság miatt az át vett szö veg Mül -
ler szá má ra csak kiin du ló pont ként szol gál. Mül ler 
szce ni kus szö ve gei kap csán vi szont fel ve tô dik az a 
kér dés is, hogy mi lyen mó don le het sé ges egy le zá -
rat lan tex tust re to ri kai szö veg elem zés sel vizs gál ni. 

Ezért a fel dol go zás vizs gá la tá hoz mód szer ként 
re to ri kai szö veg elem zést vá lasz tok, el sô sor ban Ul -
rich Bro ich és Manf red Pfister mun kái nak osz tá -
lyo zá si rend sze reit hasz nál va.1 Az ô kri té riu maik 
alap ján ugyanis megál la pít ha tó, hogy a transz for -
má ció so rán mi lyen mó don megy vég be a de konst -
ruk ció, en nek ered mé nye ként ho gyan és mi lyen 
mér ték ben épül be a Brech ti szö veg – mint do mi -
náns elô szö veg – Mül ler drá má já ba, va la mint an -
nak mi lyen jel zett sé gei vel ta lál ko zunk a vizs gált 
drá má ban. Bro ich és Pfister elem zé sei ben az in ter -
tex tu a li tás nak egy az iro da lom tu do mány ban ke -
vés bé pre fe rált for má ját is megis mer het jük. In ter -
tex tu a li tás alatt ál ta lá ban egy szö veg nek egy má sik 
elô szö veg re va ló vo nat ko zá sát ért jük. Ez azon ban 
csak egy szû kebb ér tel me zés, hi szen egy szö veg 
egész iro dal mi mû fa jok ra, mí to szok ra, fi lo zófiai 
vagy re to ri kai rend sze rek re is utal hat. Ezért Bro ich 
és Pfister meg kü lön böz te té sé vel egyetért ve te kin -
tet be kell ven nem az iro dal mi kom mu ni ká ció egy 
abszt rak tabb uta lá si for má ját is.2 Egyes szö ve gek 

kö zöt ti re fe ren ciák mel lett lé tez nek ugyanis rend -
szer re fe ren ci ák is, me lyek so rán fi lo zófiai, iro dal -
mi, tu do má nyos, tör té nel mi vagy po li ti kai dis kur -
zus tí pu sok je len nek meg. 

Az in ter tex tu á lis re fe ren ciák vizs gá la ta ve zet ar -
ra a felis me ré sé re, hogy Hei ner Mül ler drá má ja ese -
tén be fe je zet len szö veg pro duk ció val van dol gunk. 
Ezért tar tom fon tos nak a for mai esz kö zök vizs gá -
la tát, hi szen fel ve tôd het a kér dés, hogy megen ge -
dett-e egy le zá rat lan, nyi tott ki me ne te lû drá ma re -
to ri kai szö veg elem zé se. Ta pasz tal va azt, hogy a 
poszt mo dern ko runk írói ön ké nyes for ma vi lá guk -
kal a poé ti ka nor ma rend sze ré vel szem ben egy re 
több sza bály ta lan sá got kö vet nek el, prob lé ma fel -
ve té sünk még in kább jo gos nak tû nik, fô leg, ha 
meg gon dol juk, hogy egy re to ri kai rend szer az iro -
dal mi pro duk ciót min den eset ben sza bá lyos, zárt 
szö veg ál lo mány ként ér tel me zi. 

Hei ner Mül ler (1929–1995), a Ber tolt Brecht 
utá ni drá ma író nem ze dék egyik leg je len tô sebb 
alak ja, Die Schlacht. Sze nen aus Deutsch land [A csata. 
Né metor szá gi je le ne tek] cí mû da rab já ban a né met 
tör té nel met ál lít ja a kö zép pont ba. A da rab 1951 és 
1974 kö zött ke let ke zett. Ha bár a drá ma író szá má -
ra egyes je le ne tek anya gai már az öt ve nes évek ele -
jén ren del ke zé sé re áll tak, a da rab mégis hosszabb 
ke let ke zés tör té net tel bír. Mül ler, a rá gyak ran meg -
szo kott mó don, fél re te szi, va riál ja, át dol goz za anya -
gát, és csak 1974-re ké szül el az ere de ti leg ter ve -
zett ki lenc je le net tel, szem ben a drá ma ma is mert, 
öt je le ne tes vál to za tá val. A mû ke let ke zé sé hez hoz -
zá tar to zik az a tény is, hogy Mül ler egyide jû leg dol -
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go zott Ger ma nia Tod in Ber lin [Ger má nia Ha lál Ber -
lin ben] cí mû, A csa tá nál na gyobb lé leg ze tû da rab -
ján.3 Míg A csa ta a nem ze ti szo cia liz mus kor sza ká -
ról (1933–45) szól, ad dig a Ger má nia Ha lál Ber lin -
ben ti zen há rom je le ne té vel egy na gyobb tör té nelmi 
tab lót nyit. Utób bi szem be he lyez ke dik a nem ze ti -
szo cia liz mus sal, az NDK je len ko ri tör té ne té vel, mi -
köz ben an tik anya got hív elô.  

Ha meg vizs gál juk mind két da rab szö veg anya -
gát, szer ves össze fo nó dást is mer he tünk fel a két da -
rab kö zött, hi szen A csa ta két je le ne tét is át men ti 
az író Ger má nia Ha lál Ber lin ben cí mû mû vé be. A mû 
ke let ke zé se és a két drá ma kö zöt ti szo ros össze fo -
nó dás egy ben Mül ler mun ka mód sze ré nek megis -
me ré sé re is al kal mat nyújt. Pél dánk is mu tat ja, 
mennyi re tu da to san va riál ja mû vei ben egy adott 
anyag mo tí vu mait, sze rep lôit, vo nat ko zá sait, mely -
nek kö vet kez té ben Mül ler da rab jai ban egy bel sô 
dia ló gus is mér vei bon ta koz nak ki. Eb ben a te kin -
tet ben A csa ta mintegy a Ger má nia Ha lál Ber lin ben 
elô fu tá rá nak te kint he tô. Mül ler eb ben a da rab ban 
pró bál ja ki elô ször ki sebb ter je de lem ben, egy faj ta 
felütés ként új té má ját és új for mai esz köz tá rát, ame -
lyek ezen túl vé gig kí sé rik mun kás sá gát. Az öt ve nes 
évek ter me lé si da rab jai után ugyanis itt fog lal ko -
zik elô ször a né met tör té ne lem mel és nyit ja meg 
azon drá mák so rát, me lyek ben a né met múl tat hi -
bás tör té nel mi fo lya mat ként és kény szer kép zet ként 
je le ní ti meg. Mül ler pa ra dig ma vál tá sa te hát két sí -
kon, tar tal mi és for mai úton megy vég be. Kiin du -
ló pont ja, a je len megér té se, amely a múlt ha gya té -
ká nak megis me ré se és tisz tá zá sa nél kül ke resz tül -
vi he tet len. Cél ja tör té nel mi ese mé nyek elem zé se, 
a múlt be mu ta tá sa. 

Ha bár Mül ler tör té nel mi fo lya ma to kat ál lít drá -
mái kö zép pont já ba, azok ban nem va ló sul meg a 
tör té nel mi drá mák ra jel lem zô his to ri zá ló rep ro duk -
ció, sza kít an nak ha gyo má nyá val. Meg szün te ti drá -
mái ban az egy sé get, a kon ti nui tást, a li neá ris, ok-
o ko za ti struk tú rá kat. Krieg oh ne Schlacht [Há bo rú 
csa ta nél kül] címû önéletrajzi irásában jegy zi meg, 
hogy A csa ta cí mû da rab já val kí vánt elô ször szem -
be he lyez ked ni az NDK hi va ta los tör té ne lem ké pé -
vel.4 A drá mai anyag gal va ló kí sér le te zés ered mé -
nye for mai szem pont ból a mon tázs. Ezen mód szer 
új sze rû sé gét mu tat ja az is, hogy ma ga Mül ler sem 

tudja ek kor még pon to san, hogy mi nek ne vez ze 
tech ni ká ját: Da rab ját 1977-ben még „na gyon kö -
tet len mon tázs nak vagy je le ne tek kol lá zsá nak” je -
löli.5 Et tôl kezd ve tör té nel mi, mi to ló giai, iro dal mi 
mon tá zsait, szin te ti kus frag men tu mait hoz za lét re, 
mely nek so rán az in ter tex tu á lis vo nat ko zá sok idô -
be li disz kon ti nui tá sok ban va ló sul nak meg, ame -
lye ket az író ön ké nyes mó don egy tet szô le ges je le -
net sor ba épít be. 

Mül ler tar tal mi és for mai kí sér le te zé se el kép -
zel he tet len a tra dí ciók meg kér dô je le zé se nél kül. 
Még ha Mül ler élet mû ve so rán szem be he lyez ke -
dett is Brecht esz té ti ká já val (el sô sor ban 1977-es 
le szá mo lá sa után), Brecht nek a Ber li ner En semble-
 ban nyúj tott szín há zi te vé keny sé ge ki tö röl he tet -
len mó don je len van Mül ler, de az egész új dráma -
 író nem ze dék tag jai nak írá sai ban. A szem be he -
lyez ke dés in kább csak azért volt szük sé ges, hogy 
Mül ler meg ta lál has sa sa ját út ját, hi szen Brecht 
irány adó je len lé te ta gad ha tat lan és meg ke rü lé se 
le he tet len.  

Mül ler A csa ta cí mû da rab ja Ber tolt Brecht Furcht 
und Elend des Drit ten Rei ches. 24 Sze nen [Ret te gés és 
ínség a Har ma dik Bi ro da lomban, 1935–38] cí mû 
da rab já val áll szer ves, in ter tex tuá lis kap cso lat ban. 
A Brecht – Mül ler szö ve gek belsô dia ló gu sá nak 
újabb pél dá ját is mer het jük meg te hát, amely nek 
so rán az utód ta lá lé kony sá ga foly tán fel dol goz za 
Brecht drá máit és azok kal úgy bá nik mint egy 
anyag gal, amely bár mi kor elô hív ha tó és szem beál -
lít ha tó. A Rettegés és ínség ere de ti leg Deutsch land – 
Ein Grä u el mär chen [Né metor szág – Egy rém mese] 
cí met vi sel te. A mel lék szö veg ben el he lye zett je lölés 
szig nál ka rak ter rel bír, mi vel Mül ler má sik da rabja, 
Le ben Gund lings [Gund ling éle te] cím mel szin tén 
az Ein Grä u el mär chen al cí met vi se li. Brecht nem 
tud va el sza kad ni eme al cím tôl, Die Rund köpfe und 
die Spitz köp fe [Gömb fe jû ek és csúcs fe jû ek] címû 
da rab já nak ad ja vé gül az Ein Grä u el mär chen al cí -
met. Mül ler örök li ezt a ha gyo mányt, fikci ó vá teszi 
ama brech ti ér tel me zést, mi sze rint a né met tör té -
ne lem egy rém me se. Eb be a kon tex tus ba he lyez -
ke dik Mül ler, ami kor is a nem ze ti szo cia liz mus sal 
szem ben száll sík ra. A két idé zett Brecht és Mül ler 
da rab ra egyaránt jel lem zô a nem ze ti szo cia liz mus 
be mu ta tá sa egy an ti fa sisz ta szem üve gen ke resz tül. 

3 Hör nigk, Frank: Edi to ris che No tiz zum Stück „Die Schlacht”. In: Frank Hör nigk (Hg.): Hei ner Mül ler: Die Stü cke 2. Frank -
furt a. Main, Suhr kamp, 2001. 585.  

4 Mül ler, Hei ner: Krieg oh ne Schlacht. Le ben in zwei Dik ta tu ren. Höln, Kie pen hau er & Witsch, 1992. 254.  
5 Hei ner Mül ler im Gesp räch mit Ber nard Um brecht (1977). In. Hei ner Mül ler: Rot welsch. Ber lin, Mer ve, 1982. 107. 
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Ezen túl mind két drá ma író meg ra gad ja a ná ci dik -
ta tú ra moz ga tó ru gó ját. A dik ta tú rát az áru lás mû -
köd te ti, mely nek kö vet kez té ben az egyén nem le -
het biz ton ság ban, hi szen leg kö ze leb bi tár sa árul ja 
el. A dik ta tú ra gé pe ze té nek csu pán tak ti ká kat kell 
be ve zet nie, hogy pol gá rait ki játssza, meg fé lem lít se 
és azok össze tar tás hiá nyá ban beárul ják egy mást. 
Ezen alap elv re épül mind két drá ma struk tú rá ja. 
Em be ri gyen ge sé gek hét köz na pi hely ze tek ben mu -
tat koz nak, ame lyek szem lél te té se egy – egy je le net 
pil la nat fel vé te lé ben ke rül reflek tor fény alá, mi köz -
ben a je le ne tek egy más sal nem áll nak lo gi kai kap -
cso lat ban. 

Brecht és Mül ler fa siz mus ké pe azon ban egy más -
tól el té rô. Brecht fa siz mus elem zé se de for má ciók, 
tör té nel mi fel té te lek szem lél te té sét cé loz za meg, 
mi köz ben mo rá lis ka te gó riá kat ál lít fel, el kü lö ní ti 
egy más tól, hogy ki a tet tes és az ál do zat, ki bû nös 
és ki bûn te len. Fel ment ve a köz em bert, aki a dik -
ta tú ra ál do za ta, mi köz ben el mu laszt ja a ha ta lom 
lep le alatt rej lô pszi cho ló giai, szo ciá lis struk tú rá -
kat. Mül ler ép pen ezen meg vi lá gí tás sal he lyez ke -
dik szem be. Sza kít a mo ra li tás sal, ra di ka li zál ja 
Brecht fa siz mus ké pét. Az NDK-ban élô és al ko tó 
Mül ler nem ke ve seb bet ál lít, mint hogy a tár sa da -
lom ban fa sisz ta vi sel ke dés mó dok van nak je len, 
ame lyek máig él nek. Pro vo ká ció ja odáig megy, 
hogy a né met tár sa da lom máig nem ha gyott fel fa -
sisz ta haj la mai val. 

Mül ler da rab já nak öt je le ne te egy más sal nem áll 
struk tu rá lis kap cso lat ban. Jel lem zi azon ban egy 
olyan mo tí vum komp le xum, amely a szce ni kus szö -
ve get ve zér mo tí vum sze rûen át szö vi. Mül ler je le -
net rôl je le net re épí ti fel az áru lás, test vér konflik -
tus, vi szály ko dá sok, bru ta li tás és egoiz mus alap -
moz za na tait. Mi köz ben sze rep lôit vál to gat ja, min -
den egyes je le net újabb sze rep lô je bi zony sá got tesz 
ar ról, hogy meg lé vô, a né met nép re jel lem zô arc -
he tí pus lé te zik: a test vér harc a né met nép ben rej -
lô há bo rús ko dást je lö li, amely ki zár ja a szo li da ri -
tást. Mül ler ra di ka li zál ja né zô pont ját. Nem ke ve -
seb bet ál lít, mint hogy egoiz mus és in hu ma ni tás a 
leg sze mé lye sebb em be ri kap cso la to kat, a csa lá di 
éle tet is be há lóz za: ön vé de lem bôl és az egyé ni min -
den áron va ló bol do gu lás ér de ké ben akár há zas tár -
sak is elárul ják egy mást. A kan ni ba liz mus mo tí vu -
ma pe dig egyér tel mûen jel zi az em be ri lét for ma 
bar bár, ál la ti szint re va ló süllye dé sét. Mo tí vu mait 
ké pi komp le xus is kí sé ri: kés, vér, ku tya, hó is mét -
lô dô ké pei erô sza kos me cha niz mu sok meg lé té re 
hív ja fel fi gyel mün ket. 

A két tex tus kö zött egy kri ti kai transz for má ció -
ról van szó. Er re a szö veg kö zi kap cso lat ra az jel -
lem zô, hogy az utó szö veg az elô szö veg gel abszt rakt 
mó don he lyez ke dik szem be, azt te ma ti zál ja, anél -
kül azon ban, hogy azt akár ci tál ná vagy megem lí -
te né. Eb bôl kö vet ke zik, hogy Mül ler szce ni kus szö -
ve gé ben nem ke rül sor a brech ti szö veg meg je lö lé -
sé re, a mû egé szét azon ban rend szer re fe ren ci a ként 
át hat ja. Ez el sô sor ban az írás mód ban, a for má ban 
és a te ma ti ká ban nyíl vá nul meg. Eb ben az iro dal -
mi dis kur zus ban a mül le ri szö veg ki játssza egy faj -
ta in ter tex tu á lis le he tô ség ként a brech ti szö ve get, 
ame lyet mû fa ji min tá nak te kint, azt te ma ti zál ja és 
tu da to sít ja. Füg gô ség azon ban nem jön lét re a 
transz for má ció so rán, mi vel fo lya ma to san tö rek -
szik ar ra, hogy az iro dal mi min tát át tör je. 

A Brecht – Mül ler in ter tex tu á lis dia ló gus azon -
ban nem csak rend szer re fe ren cia szint jén va ló sul 
meg Mül ler A csa ta cí mû drá má já ban, ha nem egye -
di in ter tex tu á lis re fe ren ciák ra is lá tunk pél dát. 

Brecht egy fel vo ná sos Die Klein bür ger hoch zeit 
[Kis pol gá ri nász, 1919] cí mû da rab ja bír egyedi 
elô szö veg ként re fe ren cia ér ték kel Mül ler drá má -
já nak har ma dik, azo nos cí mû je le ne té ben. A két 
cím azo nos sá ga, az elô szö veg do mi náns meg je lö -
lé se, már a szce ni kus szö veg mel lék szö ve gé ben 
utal a szö veg kö zi kap cso lat ra. Az in ter tex tu á lis 
transz for má ció egy kri ti kai reflexi ó ra épül. Egy né -
met kis pol gá ri csa lád a ná ci dik ta tú rá hoz fû zô dô 
kap cso la ta tá rul elénk. Adolf Hit ler ön gyil kos sá -
gá hoz ha son la to san (1945. áp ri lis 30.) a mül leri 
je le net csa lád ap ja is ké szen áll ar ra, hogy pél da ké -
pét kö ves se és vé gez zen fe le sé gé vel, lá nyá val, majd 
ön ma gá val. Miu tán va ló ban le lö vi csa lád tag jait, 
gyô ze del meske dik raj ta az élet ben ma ra dá si vágy. 
Brecht egy fel vo ná so sa a kis pol gá ri ér té ke ket sza -
tí rá ban dol gozta fel, amely ben ki fi gu ráz ta sze rep -
lôit és a kis pol gá ri ér ték rend szétesé sét áb rá zol ta. 
Mül ler a brecht -i szö veg gel he lyez ke dik szem be, 
fo koz za a kiáb rán du lás mér té két, amely ko mi kus 
mó don ugyan, de már Brecht nél is ta pasz tal ha tó 
volt. Ezen felül bru ta li tás sal, em ber te len ség gel pro -
vo kál ja né zô jét.  

A csa ta ne gye dik je le ne te Fleis cher und Frau 
(Hen tes és fe le ség) cím mel szin tén egy Brecht szö -
veg adap tá ció já ra épül. A Mül ler/szö veg Brecht 
Rettegés és ínségének ti zen ki len ce dik je le ne tét hív -
ja elô egye di szö veg re fe ren cia ként, amely Der al te 
Kämp fer [Az öreg har cos] cí met vi se li. Az utób bi 
je le net ben egy hen tes sa ját üz le té nek ki ra ka tá ban 
lesz bûn tu da ta miatt ön gyil kos, mi vel Hit lert vá -
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lasz tot ta kan cel lár rá. Mül ler je le ne té ben is mé tel ten 
egy há zas pár egy más sal el kö ve tett bru ta li tá sát ta -
pasz tal hat juk meg, ami kor is a há bo rú vé gén ön -
vé de lem bôl a fe le ség fojt ja víz be fér jét, aki az SA-
 ba lép ve a nem ze ti szo cia liz mus elô nyeit él vez te. 
A szö veg kö zi vo nat ko zás ezút tal meg je lö lés nél kül 
ma rad. Mül ler ra di ka li zál ja em be ri kap cso la to kat, 
sza kít ván azon sze rep kör rel, ami kor is a nô ál do -
za ti sze rep be ke rül. Míg Brecht nél a fe le ség passzív 
szen ve dô alany volt, Mül ler nem ke ve seb bet ál lít, 
mint hogy nô és fér fi azo nos mér ték ben vál lal sze -
re pet bru tá lis erô szak-me cha niz mu sok ban.  

Brecht szö ve gek in teg rá ció já nak újabb pél dá ja 
a Mül ler/da rab utol só je le ne té ben va ló sul meg. Das 
La ken oder die un befleck te Emp fän gnis (A le pe dô vagy 
a szep lôt len fo gan ta tás) cí mû je le net ben ra di ká lis 
kont rasz tot ta pasz tal ha tunk meg a mül ler -i szö veg 
és Brecht Vors piel zur An ti go ne des So phok les (Elô -
já ték So phok lész An ti go né cí mû drá má já hoz, 1947) 
cí mû fel dol go zá sa kö zött. Míg Brecht az zal a szán -
dék kal dol goz ta fel az an tik drá mai anya got, mert 
egy min ta sze rû ön felál do zás és együtt ér zés pél dá -
ját akar ta fel mu tat ni és ak tua li zál ni, amely ráadá -
sul egy to ta li tá rius rend szer ke re tei kö zött va ló sul 
meg, ad dig Mül ler szem be he lyez ke dik az év ez re -
de ken ke resz tül örök lött er köl csi nor má val. Az An -
ti go né anyag emb lé má ját ta gad ja és ôsi egois ta vi -
sel ke dés for mák to vábbélé se mel lett fog lal ál lást.  

Mül ler szá má ra Brecht ál lan dó vo nat ko zá si alap 
ma radt, mégis szem be szállt ve le. Mül lert az im má -
ron klasszi kus nak szá mí tó Brecht nél nem az ered -
mé nyek ér de kel ték, ha nem fe lül vizs gá ló hely ze té -
bôl, az anyag, a struk tú ra és a for ma. Az a módszer, 
amellyel köz vet len mó don a tár sa da lom ra hat ni le -
het. Lé nye ges kü lönb ség azon ban Brecht és Müller 

kö zött, hogy a ta nít vány már ke resz tül vi he tet len -
nek tart ja, hogy in di rekt mó don ál lás pon to kat, 
megol dá so kat és ér ték íté le te ket fo gal maz zon meg. 
Mi vel nem hajt ja sem mi fé le ta ní tá si kény szer, elke -
rül min den fé le pe da gó giai és fel vi lá go sí tó sze re pet. 

Mül ler Brecht nek a kö zön ség gel együtt mû kö dô 
szín há zi mun ká já ból profi tál. Ugyanak kor kri ti zálja 
is azt, hi szen a né zô re na gyobb sza bad sá got és vá -
lasz tá si le he tô sé get hagy, mi vel le he tô vé te szi, hogy 
a né zô ma ga ítél kez zen afe lôl, amit a szín pa don lát. 
Mi vel Mül ler nél már nincs szó ar ról, hogy egyetlen 
megol dás sal felold ja a drá mai konflik tust, da rab -
jai ban több fé le ré teg, pers pek tí va ke rül te rí ték re. 
A mül le ri szín ház né zô je annyi fé le né zô pont tal 
konf ron tá ló dik, hogy nem ké pes egy szer re mindent 
meg ra gad ni. Dol gát pe dig csak ne he zí ti, hogy a drá -
ma író szánt szán dék kal nem kí nál fel kész meg ol -
dá so kat, ez zel kész tes se né zô jét, hogy az elô adás 
után is gon dol ko dás ra kény sze rül jön. A konf ron -
tá ció te hát an nak esz kö ze, hogy a drámai szö veg a 
né zôt meg szó lít sa és vé le mény cse rére ösz tö nöz ze. 

Mül ler dra ma turgiájában az iro dal mi anyag gal 
va ló kí sér le te zés szin tén fon tos sze re pet ját szik. Míg 
Brecht kí sér le te zé sét kom men tá rok, da lok, kó rus -
be té tek, mon tázs tech ni ka esz kö zei nek al kal ma zá -
sa jel le mez te, Mül ler szá má ra a fo lya mat po li fo ni -
kus áb rá zo lá sa a fon tos. Ezál tal mind a struk tú rát 
mind a mon tázs tech ni kát il le tôen, szét da ra bolt és 
le zá rat lan tö re dé kek jön nek lét re, mely nek ele mei 
bár mi kor le hív ha tók és fel hasz nál ha tók. Így tesz 
Mül ler Brecht szö ve gei vel is, ami kor elô hív ja azo -
kat, struk tú rá ju kat fel tö ri és egy faj ta el len kí sér let -
ként sa ját szö ve gé nek konst ruk ció já ba beépí ti. Kri -
ti ká já val te remt ve fel té telt egy új pro duk ció nak és 
an nak egy új meg vi ta tá sá ra.


