
 A T U R A N D O T - D O S S Z I A TURANDOT-DOSSZIÉ 
1953. június 15-én, a berlini felkelés kitörésének
napján, Brecht Buckow-ban tartózkodott. de
amilyen érzékeny volt a politikai változásra. és
amilyen éberen védelmezte pozicióját, fo-
lyamatosan tájékozódott a berlini fejlemények-
ről. Tudta, hogy nemsokára esedékes a döntés a
Theater am Schiffbauerdamm jövőjéről, s ezért
elhatározta: emlékezteti a kormányt. hogy
szüksége van az ő támogatására. Az év eleje óta
bizonyos feszültség mutatkozott a párthoz való
viszonyában, és a súrlódás híre a nyugatnémet
újságokba is beszivárgott. Éppen június 15-én
javasolta, Grotewohlhoz írott leve-lében, hogy „a
nézeteltérésekről szóló abszurd híreszteléseket"
pompásan el lehetne oszlatni a bejelentéssel,
miszerint a színházat a Berliner Ensemble veszi
birtokába.

Június 16-án Brecht visszatért Berlinbe. 17-ére
próbát írtak ki a Brecht, Besson és Elisabeth
Hauptmann által adaptált Don Juanból. de a
próba elmaradt; ezen a napon verték le az
oroszok a felkelést. Brechtnek elméletileg
döntenie kellett, hogy a pártvezetőkkel tartson-e.
vagy fejezze ki szolidaritását a keletnémet
munkásokkal, akiknek felkelése éppoly spontán
volt, mint az a mozgalom, amelyet éppen ő
ábrázolt A kommün napjaiban. Ő azonban - még
a Grotewohlhoz két nappal korábban írott
levelétől függetlenül is - úgy érezhet-te: nem
kockáztathatja, hogy elveszítse szín-házát.
Wekwerth szerint mindenesetre azt mondta: a
normakérdés - amely a felkelést kirobbantotta -
„lehet vita tárgya, de nem lehet alap a
sztrájkhoz". Még a nap folyamán leveleket diktált
Ulbricht, Grotewohl és Vlagyimir Szemjonov, a
szovjet politikai tanácsadó címé-re. Ulbrichtnak
ezt írta: „A történelem tisztelet-tel fog adózni a
Német Szocialista Egységpárt forradalmi
türelmetlenségének. A tömegekkel folytatott
nagyszabású vita a szocialista építés üteméről
arra vezet majd, hogy a szocialista vívmányokat
megrostálják és biztonságba helyezzék. Fontos
számomra, hogy ebben az órában kifejezzem
önnek a Német Szocialista Egységpárthoz való
ragaszkodásomat." A levélben gyakorlati
segítséget is ajánlott: ha Ulbricht netán beszélni
akarna a rádióban, a mű-sor Ernst Busch és más
előadók dalaival és szavalatával kezdődhetne és
végződhetne.

Június 21-én azonban Brecht dühösen ta-
pasztalta, hogy a három gondosan megfogal-
mazott mondatból a „Neues Deutschland"

csak az utolsót idézi. Gody Suter írja: „Ez volt az
egyetlen alkalom, amikor tehetetlennek láttam.
Szinte összezsugorodva húzta ki zsebéből a
levél eredeti - láthatóan viseltes és sokszor
mutogatott - példányát." A felkelés eseményei
és indítékai zavarosak voltak; még ha Brecht az
egész napot az utcán tölti, akkor sem
mondhatta volna el a teljes igazságot, bár azt,
hogy csak aZ igazságot mondja, megkísé-
relhette volna. Ám nem kísérelte meg. Egy
hosszabb levélben, amelyet a „Neues
Deutschland" június 23-án közölt. kijelentette.
hogy a tüntetés .bebizonyította: a berlini mun-
kások jelentékeny hányada elégedetlen egy sor
félresikerült gazdasági intézkedéssel.
Szervezett fasiszta elemek megkísérelték. hogy
ezt az elégedetlenséget saját véres céljaikra
aknázzák ki. Berlin néhány órán át egy
harmadik világháború peremén állt. Ezeket a
kísérleteket csak a szovjet csapatok gyors és jól
célzott fellépése hiúsította meg. Nyilvánvaló,
hogy a szovjet csapatok beavatkozása
semmiképpen sem a munkások tüntetése el-len
irányult, hanem kizárólag az új világégés
kirobbantásának kísérlete ellen... Bízom ben-ne,
hogy az agitátorok mostanra elszigetelődtek. és
kapcsolatrendszerüket szétverték."

Még kiadójához, Peter Suhrkamphoz írott
levelében is akarva-akaratlan összekeveri a té-
nyeket a megbízhatatlan beszámolókon alapuló
feltevésekkel: „Mindenféle deklasszált fiatalok
oszlopai özönlöttek a Brandenburgi kapun át a
Potsdamer Platzra és a Warschauer Brükkére."

Bizonyos. hogy sok kíváncsi jött át Nyugat-
Berlinből, s az is meglehet, hogy egyesek
közülük hangosan biztatták a tömeget, de
semmi nem támasztotta alá Brecht vélekedését,
miszerint „fasiszta és háborús uszító cső-
cselék" intézett támadást a párt ellen. Brecht
eljutott addig a pontig, amikor megállapításai
elválaszthatatlanul összefonódtak előítéleteivel,
és gondolkodását klisék határozták meg.

A nyár nagy részét Buckow-ban töltötte, és itt
írta meg Turandot avagy A szerecsenmosdatók
kongresszusa című művét. A szerecsen-
mosdatók azok a nyugati értelmiségiek, akik a
kapitalizmust akarják tisztára mosdatni; de a
darab egyik impulzusa abból a kényelmetlen
érzésből fakadhatott, amellyel a kommunizmus
nevében elkövetett cselekmények fehérre
mosdatásának kényszere töltötte el az írót.
Amennyire még képes volt őszinteségre, Brecht
őszintén hitte, hogy a szovjet uralom alatt álló
országok szabadabbak lehetnek, mint a
nyugatiak, Azzal érvelt, hogy a kapitalista
országokban az emberek csak a munkájuk
szabta kereteken belül élhetnek: „a szakács
csak szakács, és nem teljes emberi lény". Mivel
a cél szentesítheti az eszközt, Brecht elfogadta
a hazugság lehetőségét. bár nehéz fel-
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mérni, ő maga mennyire cinikusan hazudott, s
hogy mi vezérelte elsősorban: a leplezetlen
óhaj, hogy a párt vezetői jutalmul színházat
adjanak neki, vagy az az elkötelezett vágy,
hogy elsimítsa a csapást, amelyet a szovjet
erőszak legújabb megnyilvánulása a kommu-
nizmus ügyére mért. Ennél is parancsolóbban
működött benne a félelem, hogy az orosz go-
lyók leghűségesebb munkatársainak lojalitását
is átlyuggathatják. Berthold Viertel, Caspar
Neher és Erich Engel már átszivárgott Nyugat-
ra, és a felkelés eltiprása után Therese Giehse is
kijelentette, hogy soha többé nem lép szín-
padra.

Ennek megfelelően a jó hazugság és a rossz
hazugság közti különbség a Turandot egyik
főtémája. A perverz hajlamú hercegnőt
érzékileg is csiklandozza az ügyes szerecsen-
mosdatás, de az ügyetlen hazudozás a kérő
fejébe kerül. Brechtet gyötri a kérdés: szük-
ségképp élősdi és megvásárolható-e minden
értelmiségi és művész? És ha a kapitalizmus-
ban az uralkodó osztály joggal számíthat a
maga értelmiségére, hogy az majd fehérre festi
az általa elkövetett bűnöket - mivel foglalkozik
az értelmiség egy kommunista országban?
Vagy itt a kosárjelenet: Brecht, aki mestere volt a
kétértelműség művészetének, nyilvánvalóan
tudta, hogy ez a berlini felkelésre való utalás-
ként is felfogható, mint ahogy azt is tudta, hogy
az egyik irányba mutató szatíra visszafelé is
elsülhet. Az értelmiségi, ha a kommunista
államban életben akar maradni, szükségképp
csak opportunista lehet. Brecht sem menthette
fel magát a Tuik ellen emelt vádjai alól, és az
1953-ban született buckow-i költeményekben
szembeötlő az egyértelmű önvád hangja. Ez a
hang szólal meg, amikor lidércnyomásos ál-
mában „munkától megviselt, törött ujjak" mu-
tatnak rá vádlón, mint leprásra, vagy a híres A
megoldásban, amikor a kormánynak azt ajánl-
ja, hogy oszlassa fel a népet, és válasszon újat
magának.

Naplóját hosszú heteken át nem veszi elő.
Aztán, augusztus 20-án, megjelenik egy be-
jegyzés, amely szögesen ellentmond a „Neues
Deutschland"-ban közzétett levelének: „június
17-e az egész létezést elidegenítette. A mun-
kásság demonstrációi irányvesztettségükben és
nyomorúságos gyámoltalanságukban még
mindig azt mutatják, hogy ez itt a felemelkedő
osztály. Nem a kispolgárság, hanem a munká-
sok léptek a cselekvés útjára".

Később náthásan a „félig üres és fűthetetlen
buckow-i házban" Brecht vörösborral vendégeli
meg a házban dolgozó szerelőt, és ezt jegyzi
fel a találkozásról: „Az a tanuló, akinek lopás és
ügyetlenség miatt felmondott, most a népi
rendőrség tagja, és tiszti kiképzésre je-
lentkezett. A városban azt beszélik, hogy olya

nokat toboroznak a népi rendőrségbe, akiket
mint nácikat tízévi börtönre ítéltek »az emberi
jogok ellen« elkövetett bűnökért. Hitler alatt is
túl volt duzzasztva a bürokrácia, de akkor
legalább pénz is volt. Az oroszok rá akarják
kényszeríteni Európára a maguk ázsiai
kultúráját... Szabad választások kellenének,
mondja. Azt feleltem: »Akkor a nácikat
választják meg.«"

Brecht alapvetően még mindig félt a német
néptől. A június 17-i tüntetések a harmincas
évek náci tüntetéseire emlékeztették, s az ar-
cok, amelyeket naponta látott, végignézték
Adolf Hitler „feltartóztatható felemelkedését" is.
Még az Ensemble tagjaiban is potenciális el-
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lenségeket látott. „Az ország továbbra is fenye-
gető - írja naplójában. - A minap a dramaturgia
néhány fiatal tagjával mentem ki Buckow-ba, s
este, mialatt én a pavilonban ültem, ők a
szobájukban dolgoztak vagy beszélgettek.
Hirtelen rádöbbentem, hogy tíz évvel ezelőtt,
akármit olvastak is írásaimból, mind a hárman -
ha megkaparinthatnak - rögtön átadtak volna a
Gestapónak." Ha pedig a fasizmust csak
korlátozásokkal lehet féken tartani, akkor a
korlátozások elfogadhatók, a szabad
választások nem. Brecht óvakodott tőle, hogy
felmérje: a Harmadik Birodalom elleni vádjai
közül hányat lehetne az NDK ellen is felhozni.

Részlet a Brecht című monográfiából


