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AZ UTOLSÓ ÉVEK
954-ben a Berliner Ensemble saját
szín-házépületet kapott; a Theater am
Schiffbauerdamm lett az otthona,
amely a húszas években már tanúja
volt Brecht né-hány kiemelkedő

sikerének. Az ünnepélyes nyitó előadásra a
kelet-berlinieket egy Picasso által tervezett
meglepő plakát invitálta, amely ugyanakkor
azonnal viharos tiltakozást váltott ki azokból, akik
a formalista, burzsoá művészet tipikus példáját
látták benne.

A Schiffbauerdamm színházat felújították,
modernizálták. Brecht olyan hálás volta műsza-
kiaknak, hogy írt nekik egy levelet, amelyben arra
kérte őket: emlékeztessék majd őt alkalomadtán
arra, mennyivel tartozik nekik, ha netán túlságo-
san kemény találna lenni a próbák során. A mű-
szakiak, akik rengeteg borzalmas jelenetet szen-
vedtek már el Brechttől, a levél leglényegesebb
mondatát egy óriási papírszalagra festették,
amelyet a zsinórpadlásra függesztettek, készen
arra, hogy leengedjék, ha Brecht nagyon dühbe
jönne. De erre sosem került sor.

Most, hogy Brecht a saját
színháza vezetője lett, élete egyik
legnagyobb álma valósult meg: egy
hatvan színészből és színésznőből
álló társulat, összesen több mint
kétszázötven fős személyzet állt a
rendelkezésére - színészek,
tervezők, rendezők, dramaturgok,
műszakiak, zenészek, grafikusok.
Egy-egy új előadást három-öt
hónapig próbálhattak, tehát Brecht
megengedhette magának, hogy
minden alternatívát kipróbáljon,
mielőtt elfogadja vagy elveti. Félig
viccesen, félig azért komolyan
gyakran emlegette, hogy a világ
legnagyobb rendezőjének tartja
magát-az egyetlen Charlie Chaplint
leszámítva. Most kipróbálhatta
állítását. És a hátralévő néhány
évben, amely még adatott neki, be
is bizonyította. Ami-kor a Berliner
Ensemble ellátogatott Párizsba-
1954-ben a Kurázsi mamával,
1955-ben A kaukázusi krétakörrel
-, megalapozta európai hírnevét.
Szerte Európából özönlöttek a
látogatók Kelet-Berlinbe, hogy
lássák Brechtet munka közben,
amint speciális rendezőszékében
ül az első sorban, csendben figyeli
a próbát, és mérlegeli egyetlen
gesz-tus számtalan variációját, míg
ki-választja a legmegfelelőbbet, az
egyetlent. Utolsó éveiben a próbák
alatt minden kiejtett szavát

magnóra vették követői. Tényleg nagy for-
mátumú öreggé vált.

De a külső sikerek - a művészeti akadémiai
tagság, az irodalmi és művészeti nemzeti díj első
fokozata, később a Sztálin-békedíj - ellenére
Brecht és a keletnémet kommunista hatóságok
kapcsolata cseppet sem volt harmonikus. Bár-
mennyire elkülönült is a művészek és értelmi-
ségiek privilegizált rétege az elnyomott és
szenvedő tömegektől, akik ezerszám fejezték ki
valódi érzéseiket azzal, hogy átlépték a határt
Nyugat-Németország felé, a valóság őket is
elsöprő erővel érte el az 1953. június 17-i felke-
léskor. Másrészt Brecht, aki nemigen állhatta az
ostobaságot, képtelen volt elviselni a rengeteg
kiskaliberű bürokrata hülyeségét, akikkel kap-
csolatba került: a párt- és állami funkcionáriusok
utalták ki a papírt, ők engedélyezték a műsorter

vet stb. Ő, aki a német burzsoázia üres naciona-
lizmusa elleni tiltakozásul lett kommunista, most
egy olyan rezsimet támogatott, amely még ke-
gyetlenebbül soviniszta és üres propagandával
bástyázta körül magát. A szembenállás a kom-
munista állam valósága és a Brecht által elképzelt
idealisztikus kép között folyamatos eszmei-tudati
konfliktust okozott számára. A Paul Dessauval
szerzett operája - Lucullus a bírák előtt- körüli
nehézségeket a párizsi kommünről írott művé-
nek, A Kommün napjainak a betiltása követte,
amelyet a hatóságok túlságosan defetistának
tartottak; majd a sajtófotókból és keserű
szatirikus versekből összeállított Háborús
olvasókönyvét sem engedélyezték, mondván: túl
pacifista. Csak amikor Brecht azzal
fenyegetőzött, hogy az egészet a Békevilágtanács
elé viszi, akkor adták meg az engedélyt.
Még groteszkebb - különösen annak a küzde-
lemnek a fényében, amelyet Brecht a kapitalista
filmgyártókkal vívott annak érdekében, hogy a
Koldusoperát megvédje a filmrevitel torzításaitól

- az a konfliktus, melybe a Kurázsi
mama megfilmesítése során
keveredett. A keletnémet állami
filmvállalat, a DEFA monstruó-
zus színes filmet tervezett a Ku-
rázsi mamából. 1954 őszén lát-
tak hozzá a munkálatokhoz; a
rendező Wolfgang Staudte volt
(akkoriban Kelet-Németország
vezető rendezője, később Nyugatra
emigrált). Brecht ragaszkodott
ahhoz, hogy a Berliner Ensemble
színészei a filmen is
eljátsszák színpadi szerepeiket.
Staudte elzárkózott ettől - a
munkát felfüggesztették. Majd
1955 nyarán folytatták. Hogy a
film vonzerejét Nyugaton is növelje,
Staudte meghívott két
francia filmsztárt - Simone
Signoret-t és Bernard Blier-t. Ekkor
hárompólusú küzdelem zajlott:
Brecht - aki még mindig
ragaszkodott hozzá, hogy He-
lene Weigel játssza a címszerepet -
, Staudte - aki egy másik
színésznőt akart - és a
pártfunkcionáriusok között, akik
különféle változtatásokat akartak a
szövegben, hogy az jobban illesz-
kedjék az aktuális politikai irány-
vonalhoz. Brecht és Staudte
igyekeztek elhárítani a párt be-
avatkozási kísérleteit. Úgyanak-
kor Brecht oly mértékig beleszólt
a forgatás legapróbb részleteibe
- egészen addig, hogy a figurák
cipője történelmileg autentikus
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darab-e -, hogy a rendező kitiltotta őt a stúdió
területéről.

Rengeteg huzavona és holtpont után a filmet
egy időre levették a napirendről. Miután hetekig
tétlenül ült Berlinben, Simone Signoret és Bernard
Blier visszatért Párizsba. Beszélték, hogy Erich
Engel ismét nekilátott a Kurázsi...
megfilmesítésének, de jó négy évvel a szóbeszéd
után a film még mindig várat magára. (A forgatást
végül 1961-ben, Esslin monográfiájának
megjelenése után fejezte be a DEFA. - A ford.)

Mindezen nehézségekés bosszúságok ellené-
re Brecht továbbra is lojálisan támogatta a kelet-
német kommunistákat. Cinizmusa ellenére úgy
érezte, adnia kell valamit cserébe a komoly anya-
gi támogatásért. Egy svájci újságnak a Lucullus
kapcsán azt mondta: „Vajha Adenauer a rendel-
kezésemre bocsátaná az eszközöket egy ilyen
nagyszabású kísérlethez... Végül is a patrónus-
nak joga van ahhoz, hogy teljesítsék a kívánsá-
gait..." Ennek szellemében Brecht eljátszotta
szerepét a különböző keletnémet kampányokban.
Táviratokat küldött Einsteinnek és több híres
amerikainak, amikor a Rosenberg házaspár
halálbüntetésének felfüggesztéséért folyt a kam-
pány; többször is tiltakozó levelet írt nyugatnémet
értelmiségieknek, amikor a Szövetségi Köz-
társaság újrafegyverkezése elleni agitáció folyt.
Időről időre feltűnt a keletnémet propaganda-
szervezetek által a nyugati újságírók részére
szervezett sajtótájékoztatókon. Jóval idősebbnek
látszott a koránál, kissé elhízott, elpuhult, és
rendkívüli dühvel kárhoztatta a Nyugat „háborús
uszítóit". Kétség nem fér hozzá, hogy ebben a
kérdésben őszinte volt; sikerült elhitetnie magá-
val, hogy Nyugat-Németországban a régi milita-
ristákat ismét nyeregbe segítette Amerika, és az
első világháborúban, a katonai kórházban szer-
zett élményeire támaszkodva sikerült szemet
hunynia a keletnémet rezsim legégbekiáltóbb bű-
nei felett -- köztük az ő újrafegyverkezésük felett
is, amely sokkal korábban megkezdődött, mint
ahogy Nyugaton szó esett volna a védelmi
rendszerről.

De annak ellenére, hogy bátor erőfeszítéseket
tett a propaganda terén, a keletnémet rezsim
mégis gyakran cserbenhagyta, becsapta. Egy
nyugatnémet értelmiségiekkel folytatott megbe-
szélés során, melyen Brecht és a keletnémet
kulturális miniszter, Johannes R. Becher is jelen
volt, Melvin J. Lasky, aki akkoriban a liberális
nyugat-berlini havilap, a Der Monat szerkesztője
volt, felajánlotta Brechtnek, hogy lapjában meg-
írhatja nézeteit - feltéve, hogy ő, Lasky is meg-
teheti ugyanezt egy keletnémet lapban. Brecht
kinevette a feltételezést, hogy a keletnémet ható-
ságok nem merik publikálni Lasky bármelyik cik-
két, és végül, bár kissé vonakodva, elfogadta a
kihívást. De Brecht kézirata végül is nem érkezett
meg. Nyilvánvalóan túlbecsülte politikai barátai

Brecht és Helene Weigel a Berliner Ensemble
egyik turnéján

táció elkészítése aligha volt kevésbé megterhelő,
mint új saját darabot írni. Ugyanakkor biztonsá-
gosabb volt létező anyaggal dolgozni. A keletné-
met hatóságok egyfolytában nyaggatták, hogy
írjon egy propagandaművet a köztársaság kom-
munista átalakításának valamely aktuális kérdé-
séről. Es köztudott, hogy Brecht dolgozott is egy
ilyen darabon, amely Hans Garbe élmunkás
életéről szólt volna, De az is köztudott, hogy
abba-hagyta a munkát, amikor nyilvánvalóvá
vált, hogy témakezelése aligha találkozik a
hatóságok jóváhagyásával. Brecht a rezsim
irodalmi támogatásában néhány politikai induló,
egy Adenauer-ellenes kantáta (Jelentés
Herrnburgról) és a szovjetunióbeli
kölestermesztés fejlődéséről szóló hosszú
poéma (Kölestermesztés) megírására
szorítkozott.

Amikor Brecht meghalt, egy befejezett, de
javítatlan darabot hagyott hátra, a Turandot,
avagy a szerecsenmosdatók kongresszusa cí-
műt; egy kínai környezetben játszódó szatírát,
amely a kapitalizmust védő értelmiségiek ellen

liberalizmusát. És át kellett élnie a megaláztatást,
hogy Der Monat adott száma egy üres oldallal
jelent meg - amelyet Brechtnek a művészi
szabadságról szóló cikke számára tartottak fenn.

Érthető, hogy Brecht ezekben a külső
szempontból legsikeresebb éveiben fáradtnak és
megviseltnek tűnt. Az ekkoriban született versei-
ben mély bűntudatról, rossz közérzetről és az
augsburgi ifjúsága iránti nosztalgiáról ír. Vajon
ez a fáradtság az oka, hogy igazán jelentős művet
Kelet-Berlinbe való visszatérése után nem írt?
Vagy a nyomasztó szabadsághiány? Vagy eset-
leg, int azt a keletnémet rezsim egynémely
védelmezője állítja, Brecht számára fontosabb
volt, hogy régi darabjait színre vigye, mint hogy
újakat írjon? Nyilván mindez szerepet játszott
Brecht drámaírói vénájának kiapadásában. Hogy
egyszerűen túlságosan elfoglalt lett volna, ezt
nehéz elhinni; nemcsak hogy rendkívül gyorsan
dolgozott, ha megragadta egy ötlet, de nagyon is
sok időt töltött létező darabok adaptálásával:
Lenz házitanítóját, Farquhar A toborzótiszt című
d. rabját írta át, Gerhard Hauptmann két
komédiáját - A bunda és A vörös kakas címűt -
vonta össze, és elkészítette a Coriolanus egy
verzió át. Brecht számára egy ilyesfajta adap-
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irányult. És úgy hírlett, hogy tervezte Beckett
Godot-jának ellendarabját.

Osztrák útlevele segítségével Brecht minden
lehetőséget megragadott, hogy Nyugatra utaz-
zon; akár egy PEN-kongresszusra Milánóba vagy
a Berliner Ensemble vendégjátékára Párizsba,
vagy egy bemutatójára Nyugat-Németországba,
vagy a Koldusopera premierjére Milánóba, vagy
egy nyugat-keleti tárgyalásra Nyugat-Berlinbe.

Különösen élvezte párizsi utazásait; Francia-
ország és a francia kultúra szerelmese volt. Vla-
gyimir Pozner két jellemző képet rögzített egyik
párizsi látogatásáról: Brecht tucatnyi angol nyel-
vű krimit vásárol (ez volt kedvenc olvasmánya),
és egy étteremben egy óriási tál sajt mennyei
illatát élvezi. „Szeretném kiállítani ezt a sajttálat a
berlini színházam előcsarnokában - mondta -,
hogy megtanítsam a németeknek, mi a kultúra!"

1955 tavaszán Brecht súlyos beteg lett. Ettől
kezdve a halál balsejtelme gyötörte. Amikor sváj-
ci barátja, Max Frisch azon a nyáron
meglátogatta, Brecht arról faggatta, vajon
vehetne-e egy kis házat a Genfi-tó partján, ahová
visszavonulhatna. „Nem látszott betegnek,
inkább kimerültnek... és az udvariassága, ez a
különleges, nagyvonalú udvariasság, amely még
a legforróbb viták után is megmaradt, ezúttal
csak arra volt elég, hogy lakása ajtajáig kísérjen,
a házból már nekem magamnak kellett
kitalálnom. Az igazi vita, az állás-pontok nyílt és
éles konfrontációja - már régen a múlté..."

Ötvennyolcadik születésnapján, 1956. február
10-én Brecht Milánóban volt, a Koldusopera
Giorgio Strehler által rendezett premierjén. Egy
régi ismerősnek a szívéről beszélt: „Az ember
legalább tudja, hogy könnyű a halál. Könnyed
kopogás az ablaktáblán, aztán..."

Röviddel ezután régi iskolatársa és kedvenc
díszlettervezője, Caspar Neher látogatta meg. A
Coriolanus-adaptációról beszélgettek, amelyen
dolgoztak éppen, és Neher felidézte a római szo-
kást, miszerint zsákvászonban és hamuval meg-
hintve jelentek meg - „in luctu et squalore" -,
amikor közhivatalhoz folyamodtak. Brecht a la-
kása alatti temetőre mutatott, és azt mondta:
Hamarosan te is ott fogsz állni in luctu et
squalore..."

A Berliner Ensemble londoni szezonjára ké-
szülve próbált, amely 1956. augusztus 27-én
kezdődött. Augusztus 5-én a színház egyik fiatal
rendezője, Manfred Wekwerth meglátogatta
Brechtet a vidéki házában, és remek szellemi
állapotban találta. Rövid jegyzetet is készített a
színészeknek, hogyan legyenek sikeresek az an-
golok előtt: „Angliában régi félelem, hogy a né-
met művészet (irodalom, festészet, zene) rette-
netesen súlyos, hosszadalmas, komplikált és
földhözragadt. Éppen ezért gyors, könnyed, erő-
teljes stílusban kell játszanunk..." Wekwerth
emellett hosszan beszélgetett vele A Kommün

napjai problémáiról; a darabot végül engedélyez-
te a hatóság, és Wekwerth később Karl-Marx-
Stadtban (Chemnitzben) vitte színre. Brecht a
naivitás fontosságáról beszélt saját esztétikai
koncepciójában. „A naiv - mondta - esztétikai
kategória, mind közül a legkonkrétabb." Es mint
jó példákat az igazi naivitásra a művészetben,
Bruegel festményeit említette, amelyek mindig is
hatással voltak díszleteire és képkompozícióira.
„A naiv ábrázolás ellentéte a naturalizmus."

Augusztus 10-én Brecht bement a színházba
próbára. Utána nagyon kimerültnek érezte ma-
gát. Ezt követően állapota fokozatosan romlott,
az augusztus 13-ról 14-re virradó éjszaka pedig
kritikussá vált. Koronária-trombózisban halt meg
1956. augusztus 14-én, éjfél előtt negyed-órával.
A négy orvos között, akik aláírták a halál beálltát
tanúsító dokumentumot, ott volt dr. Müllereisert,
egykori augsburgi iskolatársa.

„Brechtet, kívánságának megfelelően, az utol-
só lakása ablaka alatti régi hugenotta temetőben

Kedves dr. Hacks Úr,¹

kívánom, soha ne kerül
helyzetbe, hogy tanácso
így lesz, csak remélhete
magát, mint én.

A jó emberek mindenü
jobbá is válhatnak). Am
el verseit itteni folyói
kissé bizonytalan vag
aligha lesz hasznára, ha
Berlin, 1952. január 15.

Kedves Wolf,²

igazán botrányos, hogy
írod. (A Bertolt végén
Kollégák között ilyesm
előfordulnia!
Buckow, 1952. auguszt

¹ Peter Hacks, a neves drá
Münchenben élt, és onnan
nek, hamarosan pedig át is
kus Köztársaságba; hivatko
áttelepülési tervvel kapcsola
Friedrich Wolf akkoriban
Mamlock professzor című d

helyezték végső nyugalomra. Külön megtiltotta,
hogy a temetésén beszéd hangozzon el. Igy aztán
a búcsúztató a Schiffbauerdamm színházban
volt."

Ma a chausseestrasse-i lakás Brecht-archí-
vumként működik. Brecht tengernyi kéziratáról,
darabvázlatairól, naplóiról, különféle jegyzeteiről
mikrofilm készült, odaadó hívei rendszerezésé-
ben. Előkészület alatt áll műveinek teljes, kritikai
kiadása. Kétség sem fér ahhoz, hogy a brechtiá-
nusok lojális társasága felelősséggel adja majd
közre Brecht minden egyes tollvonását. De hogy
egy ilyesfajta publikáció lehetséges-e Kelet-Né-
metország mai helyzetében, az egy másik - és
nyitott - kérdés.

Részlet Martin Esslin Brecht: The Man and His Work
című könyvéből. Anchor Books, Doubleday Company,
Inc. Garden City, New York, 1961. 91-98.

Fordította: Csáki Judit
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t van, nem pedig d!!)

inek nem volna szabad
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maíró ebben az időben még
küldött néhány írást Brecht-
települt a Német Demokrati-

zott levelében éppen ezzel az
tban kérte Brecht tanácsát. ²

igen tekintélyes drámaíró;
rámáját nálunk is játszották.

Kedves Friedrich Wolf,
elnézésedet kell kérnem, amiért a „Theaterarbeit"
könyvben hibásan írták a nevedet. Úgy látszik, a
nyomda az utolsó pillanatban önállósította ma-
gát. Minekutána azonban az FDJ jóindulatát je-
lentős részben már eljátszottam, mert egy sür-
gönyben Honecker³ nevét ck helyett két g-vel
írtam, most kétszeresen óvatosnak kell lennem.
Elvégre minden barátomat mégsem veszíthetem el.
(1952 őszén)

Albert Einsteinnek (Sürgöny)
ön és más tudósok nem tehetnének-e még vala-
mit ethel és julius rosenbergért stop olvastam az
aktákat stop ártatlanok
(Berlin, 1953. január eleje)

Kedves Geschonneck,4

kicsit megijeszt a habozásával, hogy maradjon-e
meg továbbra is az Ensemble-nál. A férfi szere-

³ Erich Honecker ekkoriban még csak az FDJ (Freie
Deutsche Jugend -Szabad Német Ifjúság) első titkára volt.
4 Erwin Geschonneck német színpadi és filmszínész, a
Berliner Ensemble egyik vezető színésze; az említett
szerepeket sorrendben a Puntila úrban, Hauptmann A
bundájában, Kleist Az eltört korsójában, a Kurázsi ma-
mában, Shaw Szent Johannában és Brecht Carrar
asszony fegyverei címűművében játszotta.
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