
SZÁZÉVES BRECHT

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!!)
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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.

EK 1952-1956
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pekben mindig első színészként tartottuk szá-
mon. Eljátszotta Mattit, Wehrhahnt, Adamot, a
tábori papot és most egy estén Cauchont és
Pedrót. Rövidebb idő alatt egyetlen színész sem
játszhatott volna el ugyanannál a színháznál több
és változatosabb szerepet, hacsak nem vidéken.

Amint azt már megbeszéltük, az ellen sincs
semmi kifogásom, hogy - amennyiben ez
fejlődéséhez szükséges - vendégszerepeljen a
Deutsches Theaterben, ám tartozom Önnek az-
zal, hogy én is elmondjam, mi a véleményem a
fejlődéséről. Az Ensemble-nál töltött évek alatt -
és ez a dolgok egyik oldala - Ön formátumban
is, mesterségbeli tudásban is gyarapodott. A
másik oldal: bizonyos nem jelentéktelen techni-
kai hézagok (beszéd, az alakok teljes rögzítésé-
nek hiányosságai stb.), amelyeket semmilyen
tehetség nem hidalhat át, és amelyek nyilván
onnan erednek, hogy a fasizmus, a háború és az

Ön akkori derekas viselkedése miatt sok év ment
veszendőbe.

Ezeket a hiányosságokat általános vélekedés
szeri t különösen az utóbbi időben sínylette meg
néhány alakítása, például a tábori pap és Adam
bíró. Lengyel kritikák és francia barátaink kriti-
kája csak megerősítik ezt. Az egészet az Ön
kimerültségére vezetem vissza. Mint ahogy erre a
fáradságra vezetem vissza mostani szerepéhsé-
gét is.

Ön olyan jelentős művész, hogy fejlődése
jelenlegi szakaszában némi megfontolás után
maga is belátja majd, mire van szüksége: nem
más-ra, mint további folyamatos, tervszerű
munkára. Emellett színházának is szüksége van
Önre: a felelőssé, amelyet a Berliner Ensemble-
ért visel, nem evesebbel: éppen a tehetségével
mérhető.

Az javaslom tehát: kössük meg a szerződést,
a venégszereplés lehetőségének fenntartásá-

Brecht próbán

val. Langhoff-fal5 már megegyeztem. Előre-
láthatóan a következő évad második felében
ajánlhat Önnek nagy szerepet; az elsőben aligha.
Berlin, 1953. január 28.

Kedves Grotewohl elvtárs,6

a Volksbühne elkészültével a Schiffbauerdamm
Színház felszabadul. Ez az a színház, ahol emig-
rációm előtt dolgoztam, és többek között a Kol-

dusoperát is színre vittem. Amióta a Berliner
Ensemble megalakult, ezt a házat ígérték nekünk
arra az esetre, ha a Volksbühne kész lesz. Eddig
a Deutsches Theater vendégszeretetét élveztük,
és a produktív együttműködés gyakran ütközött
mindkét fél részéről nehézségekbe. Most, az oly-
annyira szükséges általános takarékossági intéz-
kedések idején, 'Helene Weigel és én mind nyo-
masztóbban érzékeljük, hogy az Ensemble gaz-
dasági szempontból luxusvállalkozás, noha saját
épületben nagyon eredményesen működhetne.
(Foglalkoztathatánk például egyetlen nagy népi
komikusunkat, Curt Boist is, akit megfelelő fog-
lalkoztatás híján nagyon könnyen elveszíthe-
tünk.) Ha valamilyen új célból volna épületre
szükség - a sajtó szerint tervek születtek egy
szatirikus színház megnyitására-, nos, hamaro-
san felszabadul az a színház is, amelyben eddig a
Staatsoper játszott, a korábbi Admiralspalast; az
épület igen nagy, és zenés előadásokra is
alkalmas.

Talán értesült róla, hogy Nyugat-Németor-
szágban megújult buzgalommal terjesztik az os-
toba híreszteléseket a köztem és a Német De-
mokratikus Köztársaság kormánya között fenn-
álló nézeteltérésekről. Ha a Berliner Ensemble -
amelyet Németország határain túl is széles kör-
ben ismernek - átvenné a Theater am Schiff-
bauerdammot, e z napnál világosabban dokumen-
tálná Köztársaságunkkal való szoros együvé-
tartozásomat.

A legfontosabb azonban, Helene Weigelnek
csakúgy, mint nekem, hogy az Ensemble, amely
az új, fiatal tehetségek számottevő hányadát gon-
dozza, a továbbiakban is termékenyen működ-
hessen.

Szocialista üdvözlettel az ön bertolt brechtje
Buckow, 1953. június 15.

Tisztelt Jlbricht elvtárs,'

a történelem tisztelettel adózik majd a Német Szo-
cialista Egységpárt forradalmi türelmetlenségének.

5 Wolfgang Langhoff német rendező, a Deutsches
Theater akkori igazgatója.
6 Otto Grotewohl, az NDK akkori miniszterelnöke.
' Walter Ulbricht, a Német Szocialista Egységpárt első
titkára, e minőségében Erich Honecker előde.
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A szocialista építés tempójáról a tömegekkel
folytatott nagy dialógus a szocialista vívmányok
megrostálásához és megőrzéséhez vezet majd.

Szükségét érzem, hogy ebben az órában kife-
jezzem Önnek a Német Szocialista Egységpárttal
való szoros együvé tartozásomat.
Berlin, 1953. június 17.

Kedves Suhrkamp,8

érdeklődött, mi az álláspontom a június 16-i és
17-i eseményekkel kapcsolatban. Népfelkelésről
volt-e szó, „a szabadság kivívásának" kísérle-
téről, amint azt a nyugatnémet sajtó túlnyomó
része állítja? Közömbösen vagy éppen ellensé-
gesen foglaltam-e állást a népfelkeléssel kapcso-
latban, a szabadság ellen emeltem-e szót, amikor
a Német Szocialista Egységpárthoz június 17-én
intézett levelemben - amelynek csak utolsó
mondata került nyilvánosságra - kinyilvánítottam
készségemet, hogy a munkásság és a kormány
közti feltétlenül szükséges nagy dialógusban a
magam módján (művészi formában) részt
vállaljak? - Három évtizeden át törekedtem arra,
hogy írásaimban a munkások ügyét képviseljem.
Am június 16-án éjszaka és 17-én délelőtt láttam,
amint a munkások megrendítő demonstrációja
olyasmibe megy át, ami a legkevésbé sem

8 Brecht szerzői jogait a nyugat-németországi Suhr-
kamp Kiadó képviselte; az igazgatót, Peter Suhrkampot
régi baráti kapcsolat fűzte az íróhoz.

nevezhető a szabadság kivívására irányuló kísér-
letnek. Elkeseredésük jogos volt. A kormány sze-
rencsétlen és botor intézkedései, amelyekkel el-
kapkodva akart az NDK területén nehézipart fel-
építeni, egyszerre bőszítettek ellene parasztokat,
kisiparosokat, kiskereskedőket, munkásokat és
értelmiségieket. A nagy szárazság miatti tavalyi
rossz termés, ez idén pedig a parasztok százez-
reinek a földekről való menekülése egyszerre
veszélyeztették a lakosság valamennyi rétegének
élelmiszer-ellátását. Az olyan rendszabályok,
minta kisiparosoknak az élelmiszerjegyektől való
megfosztása, az érintetteket puszta létükben
fenyegették. Egyéb intézkedések - például a be-
tegszabadságnak a szabadságidőbe való beszá-
mítása, a munkások közlekedési kedvezményei-
nek megvonása és az általános normaemelés,
miközben a megélhetési költségek azonosak ma-
radtak, vagy éppen emelkedtek-végül az utcára
hajtották a munkásságot, annál is inkább, mivel
szakszervezeteik gyengén működtek, és helyze-
tüknél fogva nem is működhettek másként.
Mindezen okokból a munkások elfeledkeztek
azokról a tagadhatatlanul nagy előnyökről, ame-
lyekhez a junkerek elűzése, a hitleri hadiipar tár-
sadalmasítása, a termelés tervszerűsége és a
polgári művelődési monopólium szétzúzása ré-
vén jutottak. Kinn az utcán a munkások és
munkásnők meneteibe természetesen már június
17-én, a kora reggeli órákban is groteszk módon
vegyültek el mindenféle deklasszált fiata-

lok, akiket a Brandenburgi kapun, a Potsdamer
Platzon és a Warschauer Brückén keresztül
egész oszlopokban vezényeltek közéjük; de fel-
tűntek a náci korszak erőszakos, brutális alakjai
is, az itteniek, akiket így, csoportosan már évek
óta nem lehetett látni, pedig mindvégig itt voltak. A
jelszavak gyors ütemben cserélődtek ki. A „Le a
kormánnyal!" átalakult „Kötélre velük!"-ké, és a
rendezést a járda vette át. Délfelé, amikor a
tüntetések NDK-szerte, Lipcsében, Halléban,
Drezdában is zavargásba csaptak át, a tűz is
lassan visszabújt a maga régi szerepébe. Az
Unter den Lindenről jól látszott a Potsdamer
Platz szektorhatárán álló Columbus-ház füstje,
akár egy régmúlt szerencsétlen napon a
Reichstag épületének füstfelhője. Mint akkor,
most sem a munkások gyújtották meg a tüzet: a
tűz nem azok fegyvere, akik építenek. Ezután - itt
is, akárcsak más városokban - könyvesboltokat
rohantak meg, könyveket dobáltak az utcára és
gyújtottak meg, és a lángok között elszenesedő
Marx- és Engels-kötetek éppoly kevéssé voltak
munkásellenesek, mint a nyilvánosan széttépett
vörös zászlók. (A nyugatnémet sajtóban közzé-
tett fényképeken nagyító nélkül is láthatja, kik
voltak a zászlószaggatók.) Vidéken „szabadítók"

Brecht és a Berliner Ensemble művészei az
1954-es május elsejei felvonuláson
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Brecht új színházában, a Theater am Schiff-
bauerdammban

léptek fel. De amikor megrohamozták a börtönö-
ket, ezekből a „Bastille-okból" különös foglyok
léptek ki, Halléban például Erna Dorn, a
ravensbrücki koncentrációs tábor egykori
parancsnoknője, aki gyújtó hatású beszédeket
tartott a Marktplatzon. Egyes helyeken zsidókat
támadtak meg, nem sokat, mert zsidóból már
nincs sok. És a RIAS-ból,9 amely aznapra felfüg-
gesztette rendes műsorát, egész nap áradtak a
buzdító beszédek, elegáns hangok ismételgették
a szabadság szót. Mindenütt működésbe léptek
az „erők", amelyek éjjel-nappal csak a munkások
és a „kisemberek" jóléte miatt aggódnak, és ma-
gas életszintet ígérgetnek, amelyből a végén

9 Az NDK-val programszerűen ellenséges nyugat-ber-
lini rádióadó.

mindig magas halálszint lesz. Csupa nagy ember
állt készenlétben, hogy a munkásokat az utcáról
egyenesen a fegyvergyárak szabadságába
vezesse. Berlin több órán át, egészen a
megszálló hatalom beavatkozásáig, a harmadik
világháború pere én állt.

Kedves Suhrkamp, ne áltassuk magunkat.
Ezek a bizonyos „erők" nemcsak Nyugaton, ha-
nem itt. Németország keleti részén is újra mun-
kához láttak. Ezen a tragikus június 17-én meg-
figyeltem, ahogy a járda a „Deutschlandlied"-et
hajította az úttest felé, a munkások pedig az
„Internacionálé"-val próbálták elfojtani, de a ma-
guk zavarodott tehetetlenségében alulmaradtak.

A Német Szocialista Egységpárt olyan hibákat
követett el, amelyek súlyosan terhelik egy szoci-
alista párt számláját, és munkásokat haragított
magára, köztük régi szocialistákat is. n nem
vagyok tagja ennek a pártnak, de tisztelem szá-
mos történelmi jelentőségű teljesítményéért, és
amikor - nem hibái, hanem erényei miatt -
fasiszta és háborúra uszító csőcselék támadt
rá,

hozzá tartozónak éreztem magam. A háború és a
fasizmus elleni harcban mellette álltam, és
mellette állok ma is.
Berlin-Weissensee, 1953. július I.

Kedves Serreau asszony,10

az Előszóba sajnos két, politikailag nagyon kelle-
metlen hiba csúszott.

6. oldal: „Le pacte germano-soviétique, alors
en vigueur, lui interdit I'accés de I'U.R.S.S." (Az
akkor érvényben lévő német-szovjet szerződés
miatt nem juthatott el a Szovjetunióba. - Sz. J.)
Ez teljes mértékben félreérthető. Akkoriban né-
hány emigráns író elítélte ezt a szerződést, amely
lehetővé tette, hogy a Szovjetunió még néhány
évig kimaradjon a kezdetben merőben imperia-
lista színezetű háborúból. n nem tartoztam kö-
zéjük; a szerződést jó politikai lépésnek tartot-
tam. Pusztán csak arról volt szó, hogy amíg a
szerződés élt, a Szovjetunió valamivel nehezebben
adhatott nyilvánosságot olyan verseknek és színda-
raboknak, amelyek közvetlenül a Hitler elleni hábo-
rúra szólítottak fel. Az idézett mondattal Ön is nyil-
ván erre utalt. A Szovjetunióhoz való viszonyom
akkor is normális és baráti volt, és a szerződés
érvényességi ideje alatt is beutaztam a Szovjetuniót,
a szovjet Írószövetség figyelmes kalauzolásával.

6. oldal: „n 1948 il retourne en Allemagne, dans
la zone soviétique de Berlin, aprés avoir attendu
de longs mois á Zurich I'autorisation de rentrer
chez luis" (1948-ban visszatér Németországba,
Berlin szovjet övezetébe, miután Zürich-ben
hosszú hónapokig várt a hazatérési engedélyre. -
- Sz. J.)

Ez úgy hangzik, mintha nehézségeim lettek
volna az akkori szovjet zónahatóságokkal, amiről
természetesen szó sem volt. Csupán az történt,
hogy az amerikaiak bevonták a személyi igazol-
ványomat, ezért nem utazhattam át az amerikai
megszállás alatt lévő Dél-Németországon, és
meg kellett szerveznem, hogy nehézkes kerülő
úton, Ausztrián át érjek haza.

A bibliográfiában ott találtam a források között
Lüthy teljes mértékben korrupt cikkét is, amely a
Der Monat című, Németország amerikai zónájában
kiadott magazinban jelent meg. Ön nyilván a francia
utánnyomást látta. n azonban csöppet sem örülök,
ha velem kapcsolatban erre az úrra hivatkoznak.

Kérem, kövessen el minden lehetőt, hogy eze-
ket a hibákat az Előszóból kigyomlálják. Tudom,
hogy az ilyen bonyodalmakról a távolság tehet,
mégis azt kérném, hogy a kiadónál megjelenő
tartalmi jelentőségű írásokat a jövőben mindig
előzetesen beszéljük meg.

A könyvecske egyebekben nagyon tetszetős.
Fogadja őszinte köszönetem.
Berlin, 1955. február 9.

10 Geneviéve Serreau francia színházi szakíró; Bertolt

Brecht című könyve 1955-ben jelent meg Párizsban.
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Kedves Hermann Henselmann,
a minap említetted, hogy újjá akarod építeni a
„Fischerkietz"-et (a.m. „Halászputtony" - Sz. J.),
mert Berlinben kevés az ilyen jellegzetes, nyu-
godt, otthonos hangulatú rész. Most meg arra
készülnek, hogy összezsugorítsák és pocsékká
tegyék a Hugenotta-telepet11: pont itt akarják
kibővíteni az Állatorvosi Főiskolát, ahelyett, hogy a
távlati tervekben az ilyen intézményeket in toto a
zöldbe, vagyis a városon kívülre telepítenék.
Igazán nagy kár az ilyen lakónegyedekért. Nem
tudnád ez ügyben bevetni magad? Egyelőre az
ott lakók még régi fákra láthatnak ki. Hát muszáj
egy házfalat bámulniuk éppen ma, amikor az
emberekről való gondoskodás idejét éljük, és
amikor semmiből sincs annyink, mint üres
helyből? Már a puszta látvány is kellemes, ha az
embernek arra visz az útja.
Berlin, 1955. február 17.

Kedves Barátaim,1²

a forgatókönyvvel mostani formájában nem va-
gyok igazán elégedett. Bár külsőleg nagyjában-
egészében követi a megbeszélt vonalat, ami
azonban a kidolgozást illeti, a Puntila-történet
zsánerba csúszott át, amitől nem komikussá,
inkább nevetségessé válik. Megfinomított sza-
lonkomédia lett, amelyben a darab nyers tréfái
idegenszerűnek és majdnem durvának hatnak. A
Puntila-történeteket annak idején Finnországban
Hella Wuolijoki igazi népmesékként adta elő ne-
kem, és így, „alulról", a népből kiindulva kell őket a
filmen is elmesélni. Akkor rögtön hitelessé válnak
majd az olyan alakok is, mint Matti vagy Eva. A
mostani forgatókönyvben Matti túl gyenge,
homályos figura; nem derül ki, hogy szolgálati
viszonya ellenére, illetve éppen amiatt, követ-
kezetesen és minden replikájában szemben áll a
gazdájával. Eva, akit hiteles Puntila lányként kell
felfogni, nem az izmai miatt „szereti" - nem is
kell, hogy izmos legyen -, hanem mert igazi férfi,
humora van, fölényben van stb. Természetesen
Matti egy pillanatig sem hiheti, hogy Eva neki
való feleség volna, vagy hogy Puntila úr igazán
neki adná; a vizsgáztatással csak Puntila részeg
ötleteit viszi ad absurdum. A jelenet meg kell,
hogy maradjon játéknak, különben Mattiból tök-
fej lesz.

Ha azt mondom, hogy a Puntila-történeteknek
népmeseként kell hatniuk, ezzel arra is utalok,
hogy nem lehetnek naturalisták. A nép nem me-
sél naturalisztikusan. Ez vonatkozik a jelmezekre,
a díszletekre és a színekre is (amelyek szerintem
erőteljesek, tarkák, töretlenek legyenek).

11 A szóban forgó háztömböket a berlini francia közös-
ség emelte a húszas években a Friedrichstrasse és a
Deutsches Theater között.
1² A Wien-Film AG-nek.

Mivel tudom, hogy a stúdió nem várhat soká-
ig, Vologya Poznerrel rögtön fel is skicceltünk
egy új forgatókönyvet. A felét máris küldjük, a
többi néhány nap múlva következik. Ez a forga-
tókönyv azonban részemről a végleges változat.
Húzni természetesen lehet belőle, de hozzákölte-
ni nem szabad. Még egyszer: nem egyéni stílus-
ról van szó, az lehet akármilyen, hanem a műfaj-
ról. Kedves elvtársak, igazán nem kellemes ne-
kem, hogy különös nehézségeket támasztok, de
a jelenlegi forgatókönyvhöz semmi szín alatt
nem adhattam volna a nevemet; még azt sem
engedhettem volna, hogy a Puntila és Matti ne-
veket egyáltalán felhasználják egy olyan filmben,
amely rosszul választotta meg a műfaját, és nem
a Puntiláról és Mattiról szóló népmeséket
tolmácsalja. Ezzel szemben meggyőződésem,
hogy az új vázlat alapján a film jó és hasznos
lehet.
Berlin, 1955. február 20.

A Német Művészeti Akadémiának, R. Engel
kezéhez
Halálom esetére azt óhajtom, hogy sehol se ra-
vatalozzanak fel, és ne tegyenek közszemlére. A
sírnál ne tartsanak beszédet. Azt szeretném to-
vábbá, ha nyughelyem a házam melletti
temetőben, a Chausseestrassén lenne.
Berlin, 1955. május 15.

Bertolt Brecht

Kedves Littlewood asszony,1³

előadási szerződésünknek az volt a feltétele,
hogy Ön játssza Kurázsit, és ettől semmi szín
alatt nem állhatok el. Nagyon sajnálom, hogy
munkatársamnak a próbákon való jelenléte
ingerli Önt. Teljes mértékben tiszteletben tartom
az egyéni munkamódszereket, de óva intek az
olyanoktól, amelyek újszerű darabok esetében
kizárják a technikai jellegű tanácsadást. Ha azt
akarjuk, hogy a művészet lépést tartson a
korral, a művészeknek meg kell ismerkedniük
az új művészeti eszközökkel, hogy aztán
szuverénül, a maguk módján alkalmazzák őket.
Bocsásson meg a kioktatásért, amely
színdarabom érdeké-

1³ Brecht Londonba küldött asszisztensétől, Carl Maria
Webertől értesült róla, hogy Joan Littlewood, a Theatre
Workshop legendás hírű vezetőnője, másra akarja bíz-
ni a Kurázsi mama címszerepét, és a társulat Webernek
a próbákon való jelenlétét is kifogásolja. A vidéken
tartott, júniusi előbemutatón az előadás - annak elle-
nére, hogy Kurázsit végül mégiscsak Littlewood ját-
szotta - akkorát bukott, hogy Brecht le is tiltotta a
londoni szériát.

Brecht és felesége, Helene Weigel
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ben, úgy tetszik, esedékessé vált, és amely engem
nem kevésbé untat, mint valószínűleg Önt.

A további munkához minden jót kíván az Ön
Párizs, 1955. június 22.

Bertolt Brechtje

Kedves Staudte,14

azt hiszem, kőkeményen kellene tartanunk ma-
gunkat elhatározásunkhoz, hogy nem rúgjuk össze
a patkót. A Wekwerthtel folytatott ártalmatlan
telefonbeszélgetésünket alighanem teljesen
hamisan és rosszindulatúan adták Önnek tovább.
Ön azt mondta Wekwerthnek: forduljon Kilgerhez,
ha valamelyik jelmez realizmusa ellen kifogása
van. Amikor Kilgert nem sikerült elérnie, engem
kért meg, hogy próbáljam előkeríteni - amit meg is
tettem. Wekwerth elvégre nem spion, már csak
azért sem, mert magam nem vagyok ellenséges
hatalom.

Komoly probléma viszont az utószinkron.
Hellinek ez nagyon nehezére esik, tehát utószink-
ronra csak a legvégső esetben kerülhet sor.
(Berlin, 1955. augusztus-szeptember)

Kedves Ruth,15

az előadás, amely elgondolásában és részletei-
ben is ragyogó és nagyon agresszív, fél tíztől éjjel
két óráig tartott; az egész operából16 semmit sem
húztak. Influenzás megbetegedések miatt nem
egészen készültek el, és egyszer sem mentek
végig a darabon, úgyhogy maguk is csodálkoztak,
milyen hosszú lett. De úgy tűnik, nagy siker volt,
és szó mi szó, a darab nagyon frissen hat.
Strehler, alighanem Európa legjobb rendezője,
1914-be helyezte a cselekményt, és Teo Otto
csodálatos díszleteket csinált (istálló helyett most
garázs van stb.). Nagyon jó így, és a harmadik
világháború után majd át lehet tenni 19...-re.
Annyira szeretném, Ruth, ha kettőnk között
minden megint olyan lenne, mint azelőtt, új ala-
pokon, elvégre nem vagyunk már olyan fiatalok,
különösen én nem. Akkor jó lenne, ha ilyenkor te is
itt volnál velem.
Milánó, 1956. február 11.

bertolt
e p e p

A Piccolo Színház tagjainak,
hadd mondjak még egyszer köszönetet Ko ldus-

operámnak azért a nagyszerű előadásáért, ame-

14 Wolfgang Staudte, a neves filmrendező 1955-ben
kezdte forgatni a Kurázsi mama filmváltozatát.
15 Ruth Berlau (1906-1974) dán színésznő és újságíró,
Brecht egyik közeli munkatársa és számos szerető-
jének egyike volt, aki családját elhagyva az emigrációba
is követte az írót, természetesen a bölcs és türelmes
feleség, Helene Weigel társaságában. Amikor Brecht
hazatért Berlinbe, Ruth Berlau ott is csatlakozott hozzá,
de legnagyobb fájdalmára Brecht érdeklődése
mindinkább elfordult tőle.
16 A Koldusopera milánói bemutatójáról van szó.

Ilyet nagy rendezőjük irányításával létrehoztak. A
darabnak sok előadását láttam már; tüzével és
hűvös égével, lazaságával és pontosságával az
Önöké mind közül kiemelkedik. Valósággal újjá-
szülték a művet.

Mindenekelőtt köszönetet mondok a színház
azon tagjainak is, akik a műsorfüzethez, az elő-
csarnokban rendezett kis kiállításhoz stb. nyújtott
segítségükkel minden erejükkel hozzájárultak e s
ép esemény létrejöttéhez.

Öröm és megtiszteltetés lenne számomra, ha
színházuk a Koldusoperát Berlinben is bemutat-
ná, a Berliner Ensemble házában, a Theater am
Schiffbauerdammon, amely valaha az ősbemu-
tatófa is otthont adott.
Berlin, 1956. február 27.

Kedves Poljakova elvtársnő,"

engedje meg, hogy röviden megindokoljam
aggályainkat a darabjaimhoz írott bátor
bevezetőjét illetően. Nem először fordul elő, hogy
valaki, aki csupán az én saját megjegyzéseimre,
magyará-

Ajándék

A Svendborg-fjordnál különlegesen szép követ
talált. Késsel belekarcolt négy betűt: epe p. Aztán
elmondta, hogy ez az „et prope et procul" rövidíté-
se, és annyit jelent: „közelben is, távolból is."

A legnagyobb gyémánt. a világ minden szik-
rázó rubinja semmiség ehhez az ajándékhoz mér-
ten. A hűvös kis kő átsegített azokon az időkön,
amikor távol voltam tőle. Vágytól égő ölemnek
enyhülést adott ez a csodálatos ajándék.

És ahogy átadta! Oly nyájasan, oly sugárzó
gyengédséggel, hogy örömömben
leglszívesebben a mennyekig szökelltem volna.
(Keltezés nélkül)

Levél dr. Peter Suhrkamp
kiad ínak (részlet)

Bennünket, nőket voltaképpen mélységesen
megvet, csak Rosa Luxemburgról és Krupszka-
járól, Lenin feleségéről lehet belőle néhány jó
szót kicsikarni. No és persze Weigelről!!! Velem

zataimra stb. van utalva, szükségképpen hiányo-
san értelmezi darabjaimat és azok előadás-
módját. Úgy látszik, nem kerülhető meg, hogy
előzetesen néhány darabot színpadon is meg-
nézzen az ember. Ezért most végre feltétlenül
meg kell teremtetni a lehetőséget, hogy az olyan
érdeklődő emberek, mint ön, Berlinbe jöhesse-
nek, és tanulmányozhassák a Berliner Ensemble
előadásait. Ha ebben bármi segítséget nyújthatok,
a legnagyobb örömmel megteszem.18

Berlin, 1956. július 24.

17 A Szovjetunióban -akárcsak nálunk - Brecht sokáig
formalistának számított, és műveit nem engedték szín-
padra. Brecht - halála előtt néhány héttel - láthatóan
örült az áttörésnek, és egyszersmind segíteni akart,
hogy az ismeretlen szovjet kutató átkelhessen a
hermetikusan lezárt határokon.
18 A válogatást Brecht: Briefe 1913-1956 (Aufban
Verlag, Berlin und' Weimar 1983) című kiadványból
fordítottuk.

mindig úgy bánt, mint egy utolsó ronggyal - de
sajnos szeretem,

Csak két év közös munka után jöttem rá, hogy
nemcsak Brechtet, a mi költőnket szeretem, ha-
nem Bertoltot is.'Elköltöztem Robert Lundtól, de ő
azt mondta, és úgy is hitte, hogy legföljebb fél
évről van szó. Nem akart elválni. Azt mondta: „Te
nem lehetsz másodhegedűs.° Ó, Peter Suhr-
kamp, azóta megszoktam, hogy az ötödik hege-
dűs legyek Brechtnél. Szeretem.

Ejnye, tulajdonképpen Maria Sten könyvéről
akartam beszélni, de hiába, itt nincs egyetlen
barátom sem - mind Dániában vannak, csupa
jószívű, nagyszerű, remek ember, olyanok, mint
Maga. És annyira szeretném, ha volna valaki, aki
tudná, ki vagyok, és mire vagyok képes. Itt min-
denkinek csak Brecht barátnője vagyok, egy nő,
aki valaha nagyon szép volt. És végső soron -
most, hagy negyvennégy éves lettem - a munkám
a legfontosabb számomra. De fényképezni nem
akarok többé. Azt csak Brecht kedvéért csináltam,
hogy a munkája meg legyen örökítve. Berlinben
most igazán elég sok a jó fényképész, és ma már
meg is tudja fizetni őket. Amerikában olcsó
munkaerő voltam, és agyon gürcöltem magam.

Írni szeretnék és rendezni. Ez a szakmám, a
hivatásom, ez az, amihez értek.
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