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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.

R U T H B E R L A U
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uth Berlau az ötvenes években

 Az ötvenes évek elején te egyértelműen a
iatal NDK mellett foglaltál állást.
 Ez az állásfoglalás Brechttel volt összefüg-
ésben. Brecht jelentette a legitimációt, miért

ehet az ember az NDK pártján. Ez rendkívül
ontos volt. Ő teremtett alapot hozzá, hogy az
mber elvi szinten elfogadhassa a rendszert. Az,
ogy az irodalma jobb volt - Brecht, Seghers,
olohov, Majakovszkij -, a rendszer felsőbb-

endűségét bizonyította. Soha nem jutott eszem-
e, hogy elmenjek. Talán nem is arról volt szó,
ogy győzhet-e a szocializmus az NDK-ban vagy
em, ez már túlságosan is gyakorlati vagy politi-
ai jellegű megfontolás. Brecht volt rá a példa,
ogy az ember lehet kommunista és művész- a
endszerrel együtt vagy anélkül, a rendszer ellen
agy a rendszer ellenére. Brecht volt az európai
lláspont a nemzetivel szemben. No és drámaíró
zámára a diktatúra természetesen színesebb,
inta demokrácia. Egy demokráciában Shakes-

eare elképzelhetetlen. Az NDK ebben a szakasz-
an jól kiegyensúlyozott monarchia volt.
ounellis, aki az 1990-es Mauser-előadásnál a

Az Amit minden állat tud című könyvem nek az
utolsó fejezete azonban tényleg fontos, különben
még azt hinnék, valami homoszexuális nő írta, és
akkor semmit se érne az egész. n szeretem a
férfiakat. De Brecht tizenöt éven át megtiltotta,
hogy mosolyogjak. „Az a te szajhamosolyod!" -
így nevezte a mosolyomat. Elszürkültem.

Egyszer el is mentem. Egy teljes évet bírtam
ki Hollywoodban, 1941-től 1942-ig. Nem voltak
barátaim, kis albérleti szobában laktam. Egy na-
pon Weigel azt mondta: „Miért nem mégy el a
dán barátaidhoz?" Kaliforniában volt dán konzu-
látus, a konzul sokszor hívott is, de hát náci volt!
Két dán ápolónő is lakott nála. Weigel azt mondta,
költözzem én is oda, és ha Charles Laughton
vagy Feuchtwanger, vagy Brecht barátai jönnek
vendégségbe, ne legyek ott. Brecht is azt mondta
nekem: „Inkább ne gyere, zavarja Hellit." Egy
napon aztán el is utaztam New Yorkba. A történet
további részét majd máskor mesélem el Magá-
n a k - vagy soha.

1951. január 16. Kedd

díszlettervezőm volt, görög parasztként nagyon
találóan fejezte ezt ki: „Minél több állam, annál
több dráma. Minél kevesebb állam, annál több
komédia." A tapasztalatszerzésnek ez a nyomása
Brecht számára is fontos szempont volt. Aki az
NDK-ban tartózkodott, elsősorban egy bizonyos
írói anyagban tartózkodott. Úgy van ez, mint az
építészetben. Az építészetnek is több köze van az
államhoz, mint a festészetnek, és ugyanígy a
drámának is, mint a többi irodalmi műfajnak.
Adva van aztán egy sajátos viszony is a hatalom-
hoz: megigézettség, odadörgölőzés, részvétel,
talán meghódolás is, mindez együtt.

(...) Az én viszonyom Brechthez kezdettől
szelektív. Van egy vonal, amely végigfut Brecht
életművén, és számomra nagyon érdekes: a gót,
a német vonal. Klasszikus példája az Oh du
Falladah, da du hangest című vers. Nagyon né-
met, és nagyon zaklatott, szóval csöppet sem
derűs, csöppet sem higgadt, római, klasszikus
vagy kínai. A kínai vagy a római elem Brechtnél
csak élete bizonyos helyzeteiben jelent meg,
amelyek egyszersmind politikai-történeti helyze

tek is voltak - ilyenkor ki volt vonva a forgalomból.
Számomra munkásságának legfontosabb fázisa
az, amely a húszas évek végétől 1933-ig tartott.
Ez a korszak csak sokkal később, Brecht első
NDK-beli éveiben tért vissza, például az
Aufbauliedben, és csak a legvégén, a Buckowi
elégiákban, az NDK-ban való csalódás, az 1953.
június 17-i sokk hatására oldódik fel a gót a
rómaiban. Van a Baalnak egy változata - ha jól
emlékszem, az utolsó -, ahol Baalból gépkezelő
munkás lesz - ez a változat a Berlinnel, a nagy-
várossal való konfrontációból született. Ez volt a
cezúra; Brecht ettől kezdve érdekes számomra.
Az augsburgi ifjú vadember kevésbé érdekel - ez
bajor expresszionizmus. A várossal való konf-
rontációban sokkal gyorsabb, sokkal élesebb
lesz. Ez az a hangnem, amely az említett
„Falladah"-versben megjelenik, és a Fatzerben a
maga teljes végletességében jelen van. A Fatzer
persze Brecht létező legjobb szövege, a posztpol-
gári tapasztalás esszenciája. Es érdekes, hogy az
olyan rendezők, mint Stein vagy Peymann, irtóz-
nak ettől a szövegtől, mert a nyelvnek itt önálló
nehézségi ereje van, és megkérdőjelezi a színhá-
zat. Később Brecht maga is kijelentette, hogy a
Fatzerben érte el a legmagasabb technikai szín-
vonalat, A rendszabály mellett. Éppen erről a
technikai színvonalról van szó. A technikai szín-
vonal olyan fogalom, amely nagyváros, ipar nél-
kül elképzelhetetlen. A közkedvelt Brecht viszont
az agrárjellegű, az iparosítás előtti Brecht, az ifjú
vadember vagy a sztálinilag megfékezett klasszi-
kus. Holott Brecht érzékisége mindig külsőséges,
művi, lektűrjellegű volt.

Gondolok aztán a szövegek egy további as-
pektusára, egészen az Antigoné-előjátékig: a „né-
met" négyütemű rímes párversre, a „knittel-'
vers"-re, amelynek hallatlan ereje van. Brecht itt
egy olyan vérkeringésbe kapcsolódott, amely vé-
gigáramlik az egész német irodalmon a középkor
óta, márpedig az igazi nagy német korszak a
középkor volt. A középkorban a német kultúra
egységként létezett; utána régiókra, majd privát
tartományokra esett szét. Az a kulturális egység,
amely leginkább a képzőművészetben érhető tet-
ten, soha többé nem jött létre. Erről időnként
Brecht is egész találóan írt. A parasztháborúk
minta némettörténelem legnagyobb szerencsét-
lensége... Aztán jött a harmincéves háború, és
utána ezek az arcok eltűntek Németországból. Az
olyan arcok, mint Cranachnál vagy Dürernél,
amelyek egyfajta népi jelleget fejeztek ki... Ez
aztán már csak egyszer, a Sturm und Drangban
jött újra elő, Büchnernél feltétlenül, Lenznél egé-
szen végletes módon. Kleist különleges eset.
Brechtnél a németség nagyon szorosan össze-
függ a formákkal. A „knittelvers" nála mindig a
lehető legmagasabb színvonalú, legalább olyan
jó, mint Goethénél, ha nem jobb. A „knittelvers"
az egyetlen német versforma, a blankverset
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