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NAPLÓRÉSZLETEK

1926. május 7-én Mihail Bulgakov lakásán
házkutatást tartottak. Határozott céllal jöt-
tek: a Kutyasz ív re vadásztak. S ha már ott
voltak, elvitték a naplóját is, mind a három
füzetet. Az író három éven át bombázta
kérvényekkel a hatóságokat, Gorkij és fe-
lesége is közbenjárt ügyében - mindhiá-
ba. Nemcsak a felbecsülhetetlen értékű
kéziratokat nem kapta vissza, egyéb kö-
vetkezményekkel is számolnia kellett, s
ezek közt csak a kisebbik rossz volt az,
hogy még két hónapra sem engedték
külföldre. Az igazán súlyos csapást az az
éveken át tartó hadjárat jelentette, ame-
lyet Turbinék napjai című darabjának
1926. október 5-én tartott bemutatója után
indítottak ellene a legvéresebb szájú kriti-
kusok. Az író egyre növekvő félelmei tehát
nem voltak alaptalanok: könnyen ellene
fordíthatták a naplóban szereplő meg-
jegyzéseket is.. .

1929 nyarán így számol be sorsának
alakulásáról Párizsban élő öccsének:

..helyzetem kilátástalan. Minden dara-
bomat betiltották, egyetlen sornyi prózai
írásom sem jelenhet meg nyomtatásban.
1929-ben írói pályámat végképp tönkre-
tették. Összeszedtem minden erőmet, és
kérvényt intéztem a Szovjetunió kor-
mányához..." Ebben a levélben kéri a
kormánytól a kéziratok visszaszolgáltatá-
sát is. Hiába. Végső elkeseredésében is-
mét Gorkijhoz fordul: „Kérvényeimre
egyetlen intézmény, egyetlen illetékes
személy sem válaszol. Már csak engem
pusztíthatnak el, más semmi sem ma-
radt..."

1929. október 6-án végre hivatják a Poli-
tikai Hatóság székházába: visszakapja a
kéziratokat... És ettől kezdve a történetet
már a „Mester regénye" írja: „És akkor
megtörtént a végső. Elővettem a kézira-
tot. . . és égetni kezdtem. Ez borzasztóan
fáradságos munka, mert a teleírt kézirat-
papír nehezen ég." - Igen, Mihail Bulga-
kov is elégette a kéziratot, a napló kézira-
tát, miután három év múltán végre vissza-
szerezte. De hogy maradjon róla jel, kivá-
gott belőle négy kis darabot, melyet har-
madik felesége, Jelena Szergejevna őr-
zött hűségesen, miként a regényben...

Ötven évvel ezelőtt, 1940. március 10-
én halt meg Mihail Afanaszjevics
Bulgakov. Összeállításunkban ma-
gyarul eddig kiadatlan dokumentu-
mokat jelentetünk meg: Bulgakov
naplójának részleteit, valamint a Tur-
bin-botrány krónikáját. A bevezetőket-
magyarázatokat Kiss Ilona írta, s ő
szerkesztette, fordította a N a p l ó ,
valamint a Turbin-kritikák szövegét

Ekkorra egyébként az írónak már nagy
gyakorlata volt a kéziratégetésben: 1929
júliusában fordult először levélben Sztá-
linhoz, s mivel a levél következményei
teljesen kiszámíthatatlanok voltak, ő vi-
szont már nem akart kockáztatni, elégette
az alig egy éve megkezdett regény kézira-
tát, azaz A Mester és Margarita első válto-
zatát, melyet többnyire ördögregényként
vagy Krisztus-regényként emlegetett, hi-
szen a „Margarita-szál" még nem szere-
pelt benne... Bulgakov tehát tűzbe vetette
a regényt, miként a Mester is a
regényben a magáét, ám akkor jött
Woland, s egyetlen mozdulattal elővará-
zsolta a kéziratot.. .

A valóságban is valami ilyesmi történt:
az elégetett kézirat egyszercsak, egyik pil-
lanatról a másikra előttünk termett, az
elégetés után „mindössze" hatvan évvel.
Ami persze, wolandi mértékkel mérve leg-
alábbis, igazán nem nagy idő. Ki is írja
akkor ezt a történetet? Bulgakov? A való-
ság - a jelek szerint - csupán egyetlen,

igaz, nem lényegtelen ponton „igazította
ki" a kézirat elővarázslásának történetét: a
varázslót ez esetben ugyanis nem Wo-
landnak, hanem KGB-nek hívták. A „mu-
tatvány" titka is egyszerűen leleplezhető:
a KGB hírhedt elődeinek egyike, az OGPU
(Egyesített Állami Politikai Hatóság) „sze-
rencsére" akkurátus bürokratákat alkal-
mazott: mielőtt visszaszolgáltatták volna
az elkobzott kéziratokat, gondosan átgé-
pelték és archiválták őket. S ezeket most
véletlenül megtalálták a KGB irattárában.

Ám mi, sajnos, nem tudunk felhőtlenül
örülni a történet ilyetén véletlen fordula-
tának, s a KGB gondos irattárnokaira sem
tudunk maradéktalan hálával gondolni.
Magának Bulgakovnak sem volt valami
nagy véleménye az efféle véletlenekről:
mint ahogyan nem esik a fejünkre véletle-
nül egy tégla a Szadovaján, s nem csú-
szunk el véletlenül a napraforgóolajon,
amit természetesen a kelekótya Annuska
sem véletlenül öntött ki, nos, ugyanígy
elveszettnek hitt Bulgakov-naplók sem ke-
rülnek elő csak úgy, véletlenül a titkos
KGB-irattárakból.. .

De ezen a ponton már Bulgakov törté-
netének kell elkezdődnie.. .

Pod pjatoj. Moj dnyevnyik - Ogonyok, 1989,
51, pp. 16-19. A napló további részeit orosz
nyelven lásd: Tyeatr, 1990/2.

1923. szeptember 2., vasárnap
Itt ülök ebben a förtelmes szobában, eb-
ben a förtelmes házban

'
, egymásra dobált

holmik ostoba összevisszaságában,
semmihez sincs kedvem, s a múltamon
kívül már semmi sem vonz. De néha még
itt is erősnek és magabiztosnak érzem
magam, s már-már azt hiszem, sokkal
jobb író vagyok bárkinél, akit csak isme-
rek. Ám mostani körülményeim közt jobb,
ha máris megadom magam.

Szeptember 3., hétfő
Rettenetes volt a nyár, de végre csoda-
szép idő köszöntött ránk. Napok óta me-
leg van, fényesen süt a nap.

Minden áldott nap bemegyek az én jó
Gudokomba
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, ott ütöm agyon az időm,

teljes kilátástalanságban.
Életem folyása úgy alakult, hogy

pénzem alig van, mindig többet költök
szerény anyagi lehetőségeimnél. Ha sokat
és jól eszem és iszom, akkor már arra sem
telik, hogy a legszükségesebb dolgokat
megvegyem. Enélkül az átkozott mos-
l é k - a sör-né lkü l pedig egyetlen napot



se tudok meglenni. Ma is ott voltam a
Sztrasztnaja téri sörözőben Alekszej
Tolsztojjal és Kalmensszal
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, s természete-

sen ott volt a „sánta kapitány" is, aki úgy
követi a grófot, mint az árnyék.

Szeptember 30.
Konzervatív vagyok „csontom velejéig" -
hogy ezt a túlságosan is közhelyes
kifejezést használjam, egyszóval, talán
konzervatív hajlamaim diktálják, hogy a
régi ünnepeken elővegyem a naplómat.
Kár, hogy nem emlékszem pontosan,
szeptember melyik napján érkeztem
Moszkvába két évvel ezelőtt. Két év. Mi
változott azóta? Sok minden. Bár még
most, a második évfordulón is ugyanab-
ban a szobában ülök, és belül se változ-
tam semmit sem. Csak beteg vagyok.. .

*

Ha vélt és valós szorongásaimat nem
számítom, be kell vallanom, hogy jelenleg
csak egyetlen bajom van az élettel: nincs
lakásom.

Az irodalmi életben lassan ugyan, de
mégiscsak haladok előre. Ez biztos. Arról
viszont már sohasem vagyok egészen
meggyőződve, hogy jó-e, amit írok. Hiába
akarok olyasmit leírni, amit eszemmel és
szívemmel pontosan tudok és pontosan
érzek, agyamra ilyenkor mintha ködfátyol
borulna, s mintha megbénulna a kezem.

Október 26., péntek este
A betegség és a magány perceiben szo-
morú és irigy gondolatok tartanak fogva.
Ilyenkor rettenetesen sajnálom, hogy ott-
hagytam az orvosi pályát, és arra kárhoz-
tattam magam, hogy állandó idegfeszült-
ségben éljek. Isten látja lelkem, csak azért
tettem, mert szeretem az irodalmat.

De manapság nem könnyű írónak lenni.
A kiadók nem kapkodnak utánam, az én
nézeteimmel nehéz megélni.

Ráadásul ez a betegség is a lehető
legrosszabbkor jött.

De azért nem szabad csüggedni. Épp
most lapoztam át Az utolsó mohikánt,
nemrég vettem, hogy meglegyen a
könyvtáramban. Mennyi báj van ebben a
jó öreg szentimentális Cooperben! David,
aki folyton zsoltárokat dúdol, Istent jut-
tatta eszembe. Lehet, hogy aki erős és
merész, annak nincs szüksége Rá, de az
olyanoknak, mint én, könnyebb az életük,
ha gondolatban Vele lehetnek. Betegsé-
gem szövevényes, hosszan elhúzódhat.
Össze vagyok törve. Félek, egészségi
álla-

potom akadályozhatja munkámat is. Ezért
kell bíznom Istenben.

*

Ha emberekről van szó, sohasem csalnak
az előérzeteim. A Nakanunye körül pél-
dául valóban rengeteg gazember gyűlt
össze. Csak gratulálhatok magamnak,
hogy én is közéjük keveredtem. Nem lesz
majd könnyű lemosnom a nevemhez ta-
padó sarat. Annyit azonban tiszta lelkiis-
merettel mondhatok: csak a kemény
szükség vitt rá, hogy a Nakanunyéban
publikáljak. Ha ez a lap nem lett volna,
soha-sem láthattak volna napvilágot
azok az írásaim, amelyeket már én is
„irodalom-nak" tekintek, például a
Jegyzetek a

mandzsettán. Nagy hősnek kellett volna
lennem ahhoz, hogy négy éven át hall-
gatni tudjak: hallgatni abban a remény-
ben, hogy egyszer majd csak megszólal-
hatok. De én egyáltalán nem vagyok hős.

Már az is jó, hogy most már bátrabb
vagyok, sokkal bátrabb, mint 1921-ben. S
ha nem volna ez a betegség, még bizako-
dóbban néznék a jövő sötét ködébe.

November 6. (október 24), kedd este
Kolja G.
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kezel, nemrég ment el tőlem.

Amikor egyedül maradtam, átfutottam
Mihail Csehov csapnivaló stílusban meg-
írt, tehetségtelen könyvét testvéréről.
Most Gorkij mestermunkáját, az Egyete-
meimet olvasom.

Bulgakov 1928-ban



Sokat elmélkedem magamról. Egyre
pontosabban látom, hogy abba kell hagy-
nom a humorgyártást, s az irodalomra kell
föltenni az életemet. Az orvostudományhoz
már nem térhetek vissza.

Gorkij mint ember csöppet sem rokon-
szenves, de mint író, óriási. Fontos és
megrendítő dolgokat mond az írói pályáról
is.

Ma öt óra körül Lezsnyevnél jártam, két
fontos újságot tudtam meg tőle. Az egyik
az, hogy a Nakanunyéban közölt novellá-
mat, A zsoltárt kiváló kis írásnak tartja
(„szívesen kiadnám"), a másik pedig az,
hogy a Nakanunyét mindenki lenézi és
utálja. Engem ez nem zavar. Annál jobban
aggaszt viszont az életkorom, a harminc-
két évem, az az idő, amit az orvostudo-
mányra pazaroltam, aggaszt a betegsé-
gem, a gyengeségem. Ráadásul van a
fülem mögött egy ostoba daganat, már
kétszer is leoperálták. Félek, hogy megva-
kulok, s akkor végleg abba kell hagynom a
munkát. Ha viszont tovább folytathatom az
írást, születhetnek még jobb művek is,
mint A zsoltár.

Mostantól kezdve tanulni fogok. El-
végre miért ne lehetne intő jel a bennem
megszólaló hang? Mért ne jelenthetné azt,
hogy „csak író lehetek, semmi más"?

Majd meglátjuk, mi lesz. Tanulni fogok
és hallgatok.

1924. január 8.
A ma reggeli lapokban közlemény jelent
meg Trockij egészségi állapotáról. "L. D.
Trockij a múlt év november 5-én megbe-
tegedett..." -ezekkel a szavakkal kezdődik,
majd így fejeződik be: „Minimum két hónap
szabadságot kap, erre az időszakra minden
hivatali kötelessége alól mente-sül."

Ehhez a történelmi jelentőségű közle-
ményhez semmi kommentárt nem kell
fűznünk.

Trockijt tehát kirúgták. Mi lesz most
veled, Oroszország? Csak az Isten tudhat-
ja, és csak Ő segíthet rajtunk.

Január 22.
Este fél hat van, most hallom, hogy meg-
halt Lenin. Már a hivatalos közlemény is
megjelent.

Február 25., hétfő
Ma este kaptam meg Pjotr Nyikanorovics-
tól a Nyedra legújabb számát az
Ördögösdivel... Ez az első eset, hogy nem
újságban, nem vékony folyóiratban, hanem

Ljubov Belozerszkaja, az író második
felesége

igazi vaskos kötetben jelentem meg. Igen,
kérem, egy almanachban! De micsoda
gyötrelmek árán! Mindegy. A „mandzset-
takorszaknak" akkor is vége.

Április 15., kedd
Moszkvában megint sok „neves" szemé-
lyiséget tartóztattak le, és megint sok min-
denkit kiutasítottak. D.K.
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-nál voltam, szo-

kás szerint most is tele van fantasztikus
pletykákkal. Azt mondja például, hogy
Moszkvában állítólag Miklós cár kiáltvá-
nyát terjesztik mindenfelé. Az ördög vinné
az 'összes Romanovot! Már csak ők hiá-
nyoztak!

Folyik a lakóbizottsági választási kam-
pány (a burzsujokat ki kell dobni a vezető-
ségből, munkásokat kell a helyükbe ültet-
ni). Csak a mi házunkban nincs erre szük-
ség. Nálunk ugyanis nincs, akit leváltsunk:
nincs a vezetőségben egyetlen burzsuj
sem!

Július 21.
Megjött Ilf és Jurij Olesa Szamarából. Azt
mondják, Szamarában két villamos van.
Az egyiken ez a felirat olvasható: ,,Forra-
dalom tér -bör tön" ; s a másikon: „Szov-
jetek tere - börtön". Egyszóval, minden út
Rómába vezet? .. .

Olesának félelmetes humora van, jókat
lehet vele röhögni:

- Magácska is szenvedett a tisztogatás-
tál? - kérdezik Odesszában egy hölgytől.
Mire a válasz:

- Nem, kérem, még szűz vagyok.. .

Augusztus 2., szombat
Tegnap jött a hír, hogy Kalinyin hintóját
valahol vidéken villámcsapás érte. A ko-
csist agyonütötte, Kalinyin teljesen sértet-
len maradt.

Ma tüntetés volt az „imperialista" háború
tizedik évfordulója alkalmából. Nem voltam
ott, de amikor jöttem hazafelé a Gudokból,
láttam, amint a szolgálatban lévő rendőrök
vonultak a Sztrasztnaja tér felé. Elöl haladt
a fúvószenekar, simléderes sapkás, vörös
karszalagos lovasrendőrök tartották fenn a
rendet. Két rendőr-nek kilógott a
gatyamadzagja a feltűrt nadrágszár alól.

Szeptember 12., péntek
Verőfényes őszi nap. Moszkva utcáin
anyaszült meztelen férfiak és nők jelentek
meg, vállukon felirat: „Le a szemérmes-
séggel." Felszálltak a villamosra, ám a
felháborodott tömeg letuszkolta őket.

Kínában polgárháború dühöng. Nem
követem nyomon az ezzel kapcsolatos
újsághíreket, csak annyit tudok, hogy
„imperialista rablók" is belekeveredtek az
ügybe, ezért Odesszában (!) megalakult
az El a kezekkel Kínától elnevezésű társa-
ság.

December 20-ról 21-re virradó éjszaka
Moszkva úszik a sárban, egyre több a
tűzvész. Érdekes módon két folyamat zaj-
lik egyszerre: lassan normalizálódik az
élet, de közben rohad az egész. Moszkva
központjában - Ljubjankától kezdve - a
csatornázási művek metróépítés ürügyével
fölszántotta a talajt.

Ez az élet. Metrót persze sohase fognak
építeni, ilyesmire nincs pénz - ez már a
rothadás jele.

Készül a közúti közlekedés terve. Ez az
élet jele. Közúti közlekedés persze nincs,
alig van villamos, autóbusz meg nevetsé-
gesen kevés: nyolc (8) darab jut az egész
városra.

Rohad a lakás, a család, a tudás, a
munka, a komfort, a haszon. Minden egy
helyben topog. Mindent elnyel a szovjet
bürokrácia pokoli szája. Kínszenvedés
minden lépés, amire a szovjet állampolgár
kényszerül: órákat, napokat, sőt néha
hónapokat vesz el tőle minden apró tény-
kedés.

Az üzletek kinyitottak-ez az életjele -,



de egytől egyig tönkre is mennek - ez
viszont mára rothadásra utal.

S ez mindenütt így van.
Az irodalom helyzete egyenesen tragi-

kus.

December 23., kedd
Ma rettenetesen felidegesítettek bent, a
szerkesztőségben (vagy három órát ültem
magamba roskadva, mert betiltották az
egyik tárcámat!). Alig tudtam összeszedni
magamat. El kellett volna még mennem
néhány helyre, de inkább ötig bent ma-
radtam. R.O.L., Aron és Potockij
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jelenlé-

tében (talán még másvalaki is volt ott),
hosszasan papolt nekem arról, hogy mi-
lyennek kellene lennie a Gudoknak. Egy-
szerűen képtelen vagyok uralkodni maga-
mon, amikor nekem kell beszélni, és
vissza kellene fogni kezem beteges,
komikus rángatódzását. Legszívesebben
mindkét kezemmel hadonásztam volna,
de végül is csak a jobb kezemmel
csapkodtam, miközben folyton 1920
januárja járt az eszemben: a vasúti kocsi,
a vodkásüveg a szürke bőrszíjra csatolva,
s a hölgy, aki oly sajnálkozva nézett rám,
hogy ennyire rángatózik a kezem. Amikor
R.O. szemébe néztem, két képet láttam.
Hozzá beszéltem, de mindenféle
emlékképek jártak az eszemben... Nem is
csak kettő, hanem három kép volt
előttem: R.O. arca, a vas-úti kocsi, amely
rossz irányba visz, a harmadik képen
pedig én vagyok sérülten egy tölgyfa alatt
az ezredessel, aki haslövést kapott.

Szép, nyugodt rév az öröklét,
Ez mindünk végső célja.
Pihenj, utad ha véget ért.

'

Följegyzem, mikor és hogyan halt meg
az ezredes, hogy ne feledje el sem az
utókor, sem én: a Sali-Aulért folyó ütkö-
zetben esettel november 19-én. Az utolsó
szavai ezek voltak:

 Nem kell vigasztalni, nem vagyok
gyerek!

Fél órával ezután én is megsebesültem.
Tehát ott akkor hármas kép jelent meg

előttem. A novemberi éjszakai ütközet
képén keresztül láttam a vasúti kocsit,
ahol már arról a bizonyos csatáról mesé-
lek, a harmadik képen pedig azaz átkozott,
elpusztíthatatlan szerkesztőségi szoba vil-
lant fel előttem. Boldog, akit megcsapott a
harc szele. Engem csak megérintett, így
vettem ki a részem belőle...

Amikor hazafelé indultunk a Gudokból,
ki a hideg téli ködbe, az előcsarnokban
odajött hozzám Potockij, és azt mondta:

 Jól állta a sarat, Mihail Afanaszjevics.

Nagyon jólesett a megjegyzése, bár
egyelőre természetesen ez még egyálta-
lán nem igaz.

December 26. (27-re virradó éjszaka)
Most jöttem haza Angarszkij estélyéről (ő
a Nyedra szerkesztője), itt is ugyanaz volt
a téma, mint másutt: a cenzúra, a művészi
igazság és hamisság. Ott volt egy csomó
író, Vereszajev, Nyikandrov, Kirillov, Zaj-
cev, Ljasko, Lvov-Rogacsevszkij. Nem bír-
tam magammal, többször is közbeszól-
tam, olyasmiket mondtam, hogy mosta-
nában képtelenség dolgozni, szidtam a
cenzúrát, egyszóval csupa olyasmivel ho-
zakodtam elő, amiről jobb, ha hallgat az
ember.

Ljasko, aki igazi proletáríró, és ösztönö-
sen legyűrhetetlen ellenszenvet táplál
irántam, rosszul leplezett ingerültséggel
szállt vitába velem:
 Nem értem, miféle „igazságról" be-

szél, Bulgakov elvtárs. Mért kellene min-
dent ábrázolni? Elég, ha csak egyetlen
szeleten keresztül mutatjuk meg, amit
kell... stb.

És amikor azt találtam neki mondani,
hogy ez a kor a disznóságok kora, gyűlöl-
ködve csak ennyit válaszolt:
 Hülyeségeket beszél...
E bizalmas megjegyzésére már nem

tudtam reagálni, mert ebben a pillanat-

Bulgakov a Bíró szerepében (Pickwick Klub,
Művész Színház, 1934)

ban a vendégek asztalt bontottak. Hiába,
nincs menekvés az efféle goromba fráte-
rektől.

Kegyetlen hideg van. Reggelre befagyott
a vízvezeték, a szerelő olvasztotta ki. Éj-
szaka áramkimaradás volt, épp hogy csak
hazaértem.

Ezeknél a Ljaskó-féle proletáríróknál
sokkal jobban izgat, hogy én szépíró va-
gyok-e egyáltalán?

December 28-ra virradó éjszaka
Az este Nyikityinánál

8
fölolvastam a Vég-

zetes tojásokat. Amikor odafelé mentem,
valami gyerekes vágy égett bennem,
hogy csillogjak, hogy kitűnjek, hazafelé
viszont már igen vegyes érzelmekkel tá-
voztam. Mi is ez? Kisregény? Tárca? Me-
rész kihívás? Vagy valami komoly dolog?
Ha az utóbbi, akkor még kissé sületlen. Az
ottlevőknek édes mindegy volt, nem volt
köztük sem író, sem olyasvalaki, akinek
akár halvány fogalma is lenne az orosz
irodalomról.

Csak nehogy egyszer rám sózzanak pár
évet az efféle hőstettekért. A feleségem

9

sokat segített abban, hogy elűzzem ezeket
a balsejtelmeket. Imbolygó járását rendkí-
vül idétlennek találom, de elnézem neki,
azt hiszem: szerelmes vagyok belé.

De egy valami nem hagy nyugton. Min-
den körülmények közt ilyen alkalmazkodó
lenne, vagy ez kifejezetten csak nekem
szól?

1925. január 2-áról 3-ára virradó éjszaka
Egy mulatságos eset... Nem volt pénzem
villamosra, ezért úgy döntöttem, hogy
gyalog jövök haza a Gudokból. Elindul-
tam a Moszkva folyó rakpartján a ködön
átszűrődő félhold világánál. A folyó kö-
zepe még nem fagyott be, a part mentén,
a jégen és a havon varjak tanyáztak a
rakparti lámpák fényénél. Elhagytam a
Kremlt, elértem a sarki bástyát, megáll-
tam egy pillanatra, fölnéztem, s épp az a
gondolat suhant át az agyamon, hogy
„Meddig tart ez még, Uram?", amikor egy
aktatáskás, szürkeruhás alak surrant elő
mögülem és rám bámult.

Aztán rám akaszkodott. Előreengedtem.
Vagy negyedórányit haladhattunk így,
egymás társaságában. Ha köpött egyet a
rakpart korlátjáról, én is köptem. Csak a
Sándor-oszlopnál sikerült meglép-nem
előle.



Bulgakov harmadik feleségével, Jelena
Szergejevnánál

Január 3.
A Rosszija leközli A fehér gárdát, ma
kaptam Lezsnyevtől háromszáz rubelt a
honoráriumból, a többit állítólag váltóban
utalják ki.

Este a Zöld lámpában
1

voltunk a felesé-
gemmel. Képtelen vagyok csöndben ma-
radni, mindig többet beszélek a kelleténél.
Elég csak meglátnom J. P. fizimiskáját,
amint arcátlanul azt bizonygatja, hogy mi
mindannyian ugyanannak az ideológiá-
nak a szülöttei vagyunk, rögtön olyan
érzésem támad, mintha egy lovassági kürt
hangját hallanám, s kénytelen vagyok
ráordítani: - Ne hazudj!

Isten mentsen attól, hogy az új iroda-
lom szadikerista-szmenovehovista

1
le-

gyen, ennél még az is jobb, ha kommu-
nista lesz. Csak ne azok a vigyorgó berlini
stricik csinálják!

Nem szeretném, ha A fehér gárda ku-
darcot vallana. Ma este a Zöld lámpában
Auszlender azt mondta, hogy már „olvas-
sa"... és összeráncolta a homlokát. Nekem
viszont tetszik a regény, ördög tudja, miért.

Január 4.
Ma jelent meg a Bohemiáda a Krasznaja
Nyiva 1. számában. Ez az első munkám,
amit kipréselt magából egy igazi, hús-vér
szovjet folyóirat langymeleg kloákája...

Január 5.
Kísérteties a moszkvai időjárás: olvad a
hó, minden nyúlós, nyálkás, akár az em-
berek hangulata - mintha február lenne. -
Mi lesz ennek a vége? - kérdezik
mindenfelé unottan, gépiesen, közönyö-
sen, minden reményt föladva. Amikor a
barátom tette fel ezt a kérdést társbérleti
lakásában, a folyosó másik oldalán épp
vedeltek a kommunisták. A folyosó bűzlik
a mocsoktól. Az egyik pártember ott fek-
szik tökrészegen, s a barátom megállapí-
tása szerint alszik, mint akit fejbe vertek.
Barátom nem tudta elhárítani a meghívá-
sukat, így most udvariasan, behízelgő
mosollyal járkál hozzájuk. Amikor vissza-
jön, suttogva szidja őket.

Majd csak véget ér ez az egész vala-
hogy. Remélem.

*

Ma bementem a Bezbozsnyik (Istenta-
gadó) című lap szerkesztőségébe A szer-
kesztőségben cégéres gazemberek ülnek;
nagy a jövés-menés, van egy kis színpad
is, függönnyel, díszletekkel. A színpadon
szent könyv van egy asztalra kirakva, talán
a Biblia. Két fej hajlik fölé.

- Mint a zsinagógában - mondja M.,
amikor kikísér.

Nem tudom, mire akart célozni ezzel a
megjegyzéssel, nem akarom eltúlozni a
jelentőségét, de az utóbbi időben az az
érzésem, hogy néhányan, akik olvasták A

Megoldhatatlan dilemma előtt állok.
Kész. Ennyi az egész.

JEGYZETEK

1
Bolsaja Szadovaja utca 10.50. számú lakás. Itt

élt Bulgakov 1921-1924 közt, ez a lakás számos
művében szerepel

2
Gudok - gőzsíp, duda - a szovjet vasutas-

szakszervezet napilapja, itt dolgozott Bulgakov
kb. 1922 legvégétől 1926-ig, előbb „feldolgozó-
ként", azaz a munkáslevelezők írásait gyúrta át
olvashatóra, majd szatírikus tárcaíróként

3
Kalmensz Sz. N. a Nakanunye - előeste -

című, Berlinben megjelenő emigráns lap moszk-
vai szerkesztőségének gazdasági vezetője. Az
említett másik személy, a „sánta kapitány",
valószínűleg Zuzenko, tengerhajózási kapitány,
a Na vahtye- őrségváltáson -című lap
munkatársa

4
Gladirjevszkij Ny. L. - orvos, a család barátja

5
Talán D. A. Kiszelgof ügyvéd, Bulgakovék

ismerőse

6
Aron-Erlich A. I. író, a Gudok munkatársa;

Potockij A. V., a Gudok pártélet szekciójának
vezetője; R. 0. L. személyét nem sikerült azono-
sítanunk

7
Zsukovszkij Az orosz vitézek tábori dalnoka

című költeményének első három sora, a Mene-
külés című darab mottója. Fordította: Hernádi
László

fehér gárdát a Rosszijában, másképp be-
szélnek velem: némi félelemmel vegyes,
burkolt tisztelettel.

*

Otthon átfutottam a Bezbozsnyik múlt
évi számait, s teljesen le voltam forrázva.
Nem is csak az istenkáromlás döbbentett
meg, bár az is tombol benne, hanem a lap
dokumentumokkal is megtámogatott
alapeszméje: az, hogy Jézus Krisztust
szélhámosként, elvetemült gazemberként
ábrázolják benne. Könnyen rájöhetünk,
kinek a keze műve ez. Határtalanul vesze-
delmes bűntény!

*

Ma először éreztem, hogy nem tudok
több tárcát írni a Gudoknak. Egyszerűen
fizikailag képtelen vagyok rá. A tárcaírás
nemcsak belőlem űz gúnyt, a fiziológiát is
megcsúfolja.



8
Nyikityina J. F. irodalomtörténésznő. Az ő

lakásában tartotta összejöveteleit az az iro-
dalmi kör, amely később a Nyikityina szombat-
jai elnevezést kapta

9
Belozerszkaja L. J., a második feleség

10
Moszkvai művészeti-irodalmi társaság a

húszas években

11
Szmena veh - irányváltás - címmel jelent

meg tanulmánygyűjtemény 1922-ben Prágá-
ban, a kötet résztvevői s a hozzájuk csatlakozók
alkották a szmenovehovista néven emlegetett
emigráns csoportot, mely a politikai program-
jában a Szovjet-Oroszországgal való
együtt-működést hirdette. Szadiker P. A. a
társaság berlini folyóiratát, a Nakanunyét
kiadó rész-vénytársaság ügyvezető
igazgatója

A TURBIN-
BOTRÁNY
„Másnap egy másik lapban, Msztyiszlav
Lavrovics aláírásával, újabb cikk jelent meg,
amelyben a szerzőmindenkit felhív: sújtsunk
le, mégpedig kemény ököllel a
pilátuskodásra.. .
Lavrovics műve enyhe tréfának hatott
Latunszkij írásához képest. Elég, ha annyit
közlök, hogy Latunszkij cikke ezt a címet viselte:
»Az óhit harcosa«"

Moszkvai Akadémiai Művész Színház, az
elkövetkező botrányok színhelye és cél-
pontja ...

Ugyanettől az évtől kezdve egyre-másra
nyílnak a „proletárírók" osztály-harcos
fórumai - folyóiratok, heti- s napilapok -, s
a régebbiekben is eltökélt „baloldali"
kritikusok lesznek a hangadók, akiket a
szenvedő alanyok csak „dühödt
keretlegényeknek" neveznek. Megérde-
melten, hiszen a RAPP legszélsőségesebb
irányait képviselő kritika ezentúl nem fi-
nom esztétikai kategóriákkal, hanem vad
harci jelszavakkal hajlandó csak véle-
ményt nyilvánítani művészi kérdésekben.
Vezéralakja, V. Bljum 1925-1926 forduló-
jára hirdeti meg „a színházi élet thermi-
dorját", a másik „bőrkabátos kritikus", M.
Zagorszkij pedig vészjósló hangon kije-
lenti: „Várjuk A fehér gárdát, ez a darab
fogja végérvényesen eldönteni, mi lesz a
sorsa a Művész Színháznak a mi forra-
dalmi korunkban." Mert Markov, a Mű-
vész Színház frissen kinevezett irodalmi
vezetője ekkorra már megrendelte Bulga-
kovtól A fehérgárda színpadi adaptáció-
ját, Ilja Szudakov, a leendő rendező az
1925-ös őszi szezonkezdettől naponta
sürgeti a kézirat leadását, a megfiatalodott
színészgárda pedig lelkesen készül a nagy
szerepekre... Végre megérkezik Luna-
csarszkij véleménye is, aki művelődés-

Turbinék napja - jelenet a bemutató előadásból

ügyi népbiztosi minőségében olvassa a
színmű első változatát:

„Figyelmesen elolvastam A fehérgárda
című színművet. Politikai szempontból
semmi kifogásolnivalóm nincs, de szemé-
lyes véleményemet nem hallgathatom el.
Bulgakovot tehetséges embernek tartom,
de ez a darab csapnivaló, legfeljebb a
hetman menekítésének jelenetét lehetne
többé-kevésbé elevennek tartani. A többi
mind csak üres lótás-futás, átlagos, hal-
vány, érdektelen zsánerjelenet. Níncs
benne egyetlen jó típus, egyetlen izgalmas
helyzet sem, a végkifejlet nemcsak
bizonytalan, de teljességgel hatástalan is.
Ha néhány színház azt állítja, hogy a mai
forradalmí darabokat dramaturgiai hiá-
nyosságaik miatt nem tudják tisztességgel
megrendezni, akkor azt mondhatom, hogy
Bulgakov színművéhez még egy közepes
színháznak se lenne kedve, annyira
halovány, ami minden bizonnyal a szerző
tapasztalatlanságából fakad, vagy pedig a
drámai anyag gyenge."

A levél kézhezvétele után őrületes tem-
póban megindul a darab átdolgozása,
viták, alkudozások, ultimátumok közepet-
te: a próbanapló összesen hét, egymástól
lényeges pontokon különböző változatot
rögzít. Véglegesítették a címet is: Turbinék
napjai...

így jött el a premier napja: 1926. októ-

(Mihail Bulgakov: A Mester és Margarita)

A legendák szerint 1920 táján Sztanyisz-
lavszkij a Ványa bácsi egyik szüneté-ben -
Asztrov jelmezét le sem véve - kiállt a
színpadra a nézők elé, s nyomatékosan
megkérte őket, ne köpködjék szét a
tökmaghéjat, és ne zörögjenek a zacskók-
kal előadás közben... Ám a rend, a csend,
a harmónia klasszikus ideáljait már efféle
„köztisztasági" intelmekben is egyre ne-
hezebben tudja érvényesíteni: előbb-utóbb
be kell látnia, hogy ez már egy másik
közönség, s a nagy Művész Színház is
egyre inkább csak nevében létezik. A régi
eszményeket ugyan még megkísérli
átmenteni az újonnan létrehozott stúdió-
színházakba (amelyeket kiváló stílusér-
zékkel Lear lányairól nevez el), de egy-
szerre csak azt kell tapasztalnia, hogy
szellemi gyermekei egyre inkább a fejére
nőnek, s önálló életre vágynak... 1925-re
végre összeáll Sztanyiszlavszkij és Nye-
mirovics-Dancsenko társulata: újjászületik
a klasszikus tradíciókat őrző Első



Kolhoztagok a rádió mellett

ber 5. A próbanapló bejegyzése szerint ..
a premieren teljes a nyugalom... Telt
ház... A körülményekhez képest váloga-
tott, visszafogott közönség. Óriási si-
ker..." A botrány voltaképp csak néhány
nap múlva kezdődött, amikor egyre-
másra jelentek meg a lapokban a
mocskolódó újságcikkek. Bulgakov
lelkiállapotát A Mester és Margarita
rögzíti: „Az elsőkön még csak nevettem.
De minél jobban szaporodott számuk,
annál inkább változott az én
lelkiállapotom is. A második stádium a
csodálkozás állapota volt. Ezek-nek a
cikkeknek minden sorából - f e n y egető,
magabiztos hangjuk ellenére - valami
hamisat, valami nagy bizonytalanságot
véltem kiérezni. Mindegyre úgy rém-lett,
és nem tudtam szabadulni ettől a
benyomástól, hogy a cikkek szerzői nem
azt mondják, amit mondani akarnának, és
éppen ezért olyan dühösek..."

Bulgakov, többek között, ezt írja a szov-
jet kormányhoz intézett levelében: „Az
újságkivágásokat tartalmazó albumaimat
végigelemezve kiderítettem, hogy tízesz-
tendős irodalmi pályafutásom során a
Szovjetunió sajtójában 301 recenzió je-
lent meg rólam. Közülük dicsérő három
volt, ellenségesen szidalmazó 298.

Az utóbbi 298 kritika írói életem tükör-
képét nyújtja."

E 298 gyalázkodó kritika közül mutatunk
be az alábbiakban néhány részletet, azzal
a szándékkal, hogy némi fogalmat adjunk
erről a botrányosan negatív „tükörkép-

ről". Az írások önmagukban is megérné-
nek egy beható tartalmi elemzést, a gya-
lázkodáson kívül ugyanis nagyon sok in-
formációt tartalmaznak arról a korról,
amelyben születtek. Annyi első látásra is
nyilvánvaló, hogy az ellenségkép-terem-
tés tragikusan klasszikus logikája szerint
működnek: azért kell létrehoznunk az el-
lenséget, hogy megsemmisítsük. Az
egyik kritikus el is szólja magát: „Ezek az
akadályok és nehézségek azért vannak,
hogy... leküzdjük őket." Akárha agyag-
galamb-vadászatról volna szó. Csakhogy
a célpont itt egészen más.

Elítéljük A fehér gárdát!

LITOVSZKIJ: Maga a színdarab nem is
érdemelne figyelmet, ha nem tűzték volna
műsorra. Dramaturgiailag jelentéktelen.
De nem is ez a baj. Hanem az, hogy hamis,
és tendenciózusan a fehérek felé tereli a
nézők szimpátiáját. Ezzel megpróbálja
utólagosan igazolni a fehér mozgalmat. A
darab színrevitele azt jelenti, hogy a Mű-
vész Színház politikailag erősen jobbra
tolódott. Hiába adtak a műnek új címet,
továbbra sem Turbinék napjairól, hanem
a fehér gárdáról szól,

GRANDOV: Mindig szerettem és nagyra
tartottam a Művész Színház színészeit.
Csakhogy eddig még nem ismertem poli-
tikai álláspontjukat. Most, hogy megnéz-
tem a Turbinék napjait, megállapíthatom,
hogy határozott politikai programjuk van:

kifejezetten a fehéreknek kedvező színben
értelmezik a tényeket. Úgy gondolom, a
Művész Színház tudta, mit csinál. Most
már legalább számomra is világos, kiknek
az oldalán állnak.

ORLINSZKIJ: Bulgakov nem szívesen
bízta volna a darabját Mejerholdra vagy
más, önálló elképzeléssel rendelkező
rendezőre. Szándékosan adta a Művész
Színháznak, s számításaiban nem is kel-
lett csalatkoznia. Szudakov, a rendező el-
marasztalható abban, hogy nem kellő
önállósággal érvényesítette tehetségét. A
rendezés szolgaian követi Bulgakov utasí-
tásait. A fehér gárda szenzációja csak
néhány napig tartott, az utóbbi két napban
már nem is játszották telt ház előtt.
Kollektív tiltakozó levelek árasztanak el
bennünket, a szovjet közvélemény hatá-
rozottan elutasítja a darabot. A történelem
szemetei - A cárné összeesküvésétől
kezdve A fehér gárdáig - csúfos vereséget
szenvedtek.

KIRSON: A sajtó észrevett a darabban
néhány pozitív mozzanatot is: a cár,
Petljura és a hetman kigúnyolását. Dehát
a cáron ma már egy hétpróbás nepman is
gúnyolódik, Petljurát és a hetmant viszont
Bulgakov nem a mi oldalunkon állva, ha-
nem a fehérek nézőpontjából neveti ki:
mint orosz soviniszta teszi nevetségessé
az ukrán embert. Ilyen módon még a
pozitív mozzanatok is ellenforradalmivá
válnak a darab egészében. (Részlet a Sajtó
Házában rendezett vita jegyzőkönyvéből)

Le a bulgakovkodással!

Mihail Bulgakov Turbinék napjai című
darabját október 5. óta láthatjuk a Művész
Színház színpadán. Közepes darab, külö-
nösebb irodalmi értékek nélkül, nem is
lenne érdemes szót vesztegetnünk rá, ha
a Művész Színház színészeinek játéka
nem erősítené fel a darab hiányosságait...
s ha nem volna szó itt még két másik
körülményről: 1. ha a darab nem a
polgárháború egyik nagy jelentőségű,
társadalmi forradalmat előidéző szaka-
száról szólna; 2. ha ezt a polgárháborút
nem oly egyoldalúan és eltorzítva mutatná
be a darab, azáltal, hogy a fehér gárdát, a
régi orosz rezsim e fő erejét kiszínezve,
idealizáltan ábrázolja...

Maguk a fehérgárdisták is oly eszményi
alakban jelennek meg, hogy a nézőben
akaratlanul is felvetődik a kérdés: „Miért



„Kapitalisták" egy karneváli menetben
(1920-as évek)

bántja a proletariátus ezeket a 'kedves
fiúkat', akik - a részegeskedést leszá-
mítva - o l y makulátlanul erényesek: bát-
rak, humánusak, jólelkűek, egyetlen hibá-
juk csak az, hogy megtévedtek, amikor
generálisukat követték?"

A legdöbbenetesebb az, hogy a szerző
- és nyomában az akadémiai színház -
addig mesterkedett, míg teljesen el nem
szigetelte az egész fehér gárdát minden
más társadalmi osztálytól és csoporttól.
Nemhogy munkásokat és parasztokat
nem látunk a színpadon, de még csak egy
tisztiszolgát sem a tiszturak mellett! Mint
ahogy a Turbin-család is négy felvonáson
keresztül kénytelen meglenni egyetlen
cseléd nélkül, mégis, valami titokzatos
technikai trükk révén, mindig ott terem az
asztalon a szamovár... Nem is a jólét képe
ez, hanem valami mesterségesen létreho-
zott elszigeteltségé.

A Petljura-banda ábrázolásakor viszont
nem fukarkodtak a kemény színekkel. (A
színpadon egyedül ők képviselik a forra-
dalmi tömeget, a munkásság és paraszt

ság mint forradalmi erő nem jelenik
meg...) Ez a beállítás, természetesen,
több mint előnyös színben tünteti fel a
fehérgárdistákat, akik az életben jók, esz-
méik mellett következetesen kitartanak,
cselekedeteik hősiesek.

Van persze a fehérgárdisták között is
olyan velejéig rohadt figura, aki minden-
képpen ellenszenvet vált ki a nézőkből.
Például Talberg, ez az eloroszosodott né-
met, aki a hetman bukásakor az első
adandó alkalommal Berlinbe menekül,
vagy maga a hetman, aki gyáván és szá-
nalmasan menti az irháját a németek se-
gédletével.

A baj csak az, hogy a darab során a
fehérgárdisták úgy számolnak le ezekkel a
negatív hősökkel, hogy a hetman iránti
megvetés és a Talbergnek adott pofon
gyakorlatilag az ő méltóságukat, tekinté-
lyüket, vonzerejüket gyarapítja a járatlan
néző szemében.

A darabban tehát a hetmant és a Peti-
jura-bandát jobboldalról bírálják, a fehé-
rek nézőpontjából, legjobb esetben is
szmenovehovista szemüvegen át.

A következtetés világos: a bolsevizmust

csak azért kellett elfogadni, mert az komo-
lyan és sikeresen vette fel a harcot a
Petljura-banda durva és bigott népségé-
vel, bár azt nem tudni, miért épp a bolsevi-
kok tudták szétverni Petljuráékat s térdre
kényszeríteni az árulás által szétzilált fe-
hérgárdista seregeket.

Az utolsó felvonásban, ahol az író kis-
polgári szemlélete teljes egészében meg-
jelenik, s magával rántja a mesterfokon
játszó társulatot is, nos, itt megpróbálja
szmenovehovista nézőpontból értelmezni
a forradalmat, azaz azért fogadja el, mert
annak célja egy új szovjet „Nagy Orosz
Birodalom" megteremtése. Ez azonban
nem eléggé meggyőző kísérlet, s ezek a
jelenetek művészileg jóval alacsonyabb
színvonalúak, mint azok, ahol a szerző a
fehér gárdát ábrázolja teljes pompájában.

De kinek szánják ezt az előadást? Ha a
színészek magas szintű játékát nem szá-
mítjuk, azt kell mondanunk, hogy ezt az
előadást csak azok fogadhatják el, akiket
még a politikai megsemmisülés lehető-
sége sem térít jó útra, azaz a legelmara-
dottabb kispolgári csoportok. Valóban en-
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ek a közönségnek akar tetszeni a Művész
zínház? Azt tanácsoljuk nekik, állítsák
űvészetüket az új szovjet állam szolgála-

ába, ábrázolják múltját és jelenét igazi
örténelmi és művészi hűséggel. Minél
lőbb, annál jobb... (Novij Zrityel, 1926.
któber 12.)

A. Orlinszkij

Gesztus vagy szimptóma?

eszélyben vannak az akadémiai színhá-
ak: kiadták ugyan a jelszót, hogy „arccal

jelenkor felé!", eközben azonban sok
ehézség és ideológiai tévút fenyegeti
ket. Például a „bulgakovkodás" veszé-

ye!
Helyes, rugalmas és hozzáértő irányí-

ással azonban egyáltalán nem leküzdhe-
etlenek ezek az akadályok. Azt semmi-
éppen nem fogadhatjuk el, hogy ez a
elyzet egyesekből „hangos pesszimiz-
ust" vált ki („ugyan, mit tehetnénk!"),
ások alázatosan megadják magukat a

sors kényszerének („sorsunkat úgysem
kerülhetjük el!"), ismét mások kispolgári
közönnyel passzivitásba merülnek („ez
nem tartozik ránk!"), s van, aki kényszere-
detten, erőtlenül tiltakozik („tiltakozunk,
bár..."). Ezek az akadályok és nehézségek
azért vannak, hogy kitartó, célirányos,
lankadatlan energiával leküzdjük őket, s
megszervezzük a színházi politika napi
irányítását.

Miért ne lehetne például szisz-
tematikusan és szervezetten a mi állás-
pontunk felé terelni a régi akadémiai szín-
házak fiatal erőit a színház művészi
feladatainak értelmezése terén? Hiszen
arról van szó, hogy miután a fiatalok saját
tapasztalatuk alapján meggyőződtek ar-
ról, hogy az akadémiai színházak végleg
elszakadtak a jelenkortól, önként és tuda-
tosan megpróbálnak kilépni a burzsoá-
nemesi színház konzervatív-reakciós ke-
retei közül, és olyan realista színház felé
nyitnak utat, amelyben korunk egyre éle-
ződő osztályharca magasrendű művészi
formákban jelenhet meg... A Kis Színház
elsőként adta ki felhívását egyszerű, kere-
setlen szavakkal, egyelőre még magá-
nyos, de erőteljes hangon a jelenkori bur-

zsoáziával megvívandó osztályharcra, mi-
közben a Művész Színház és a többi aka-
démiai színház és stúdió osztálymegbéké-
lést hirdet, arra szólít, hogy bánjunk kímé-
letesen a nemesi-burzsoá söpredékkel.
Trágyadomb látványával szórakoztatják a
szovjet nézőt, s a színpadra hányt mocs-
kot gondosan feldíszítik az álhősiesség
virágfüzéreivel, hogy feledtessék a rothadó
lumpenarisztokrácia gennyes fekélyéből
áradó bűzt! (Zsizny lsszkusztva, 1926. 48.
sz.)

(Arszlán)

Jobboldali veszély fenyegeti
a színházat!

Egyes kritikusok gyakran megfeledkeznek
arról, hogy:

1. az osztályharc még a mi társadal-
munkban is tovább folytatódik;

2. minden műalkotás az osztályharc
fegyvere.

Vegyünk egy szemléletes példát: a Tur-
binék napjai művész színházi bemutató-
ját. Mit sugall a nézőknek, és mivel akarja
„megfertőzni" őket?

Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer
egy értelmiségi család: mindannyian ked-
ves, művelt, finom úriemberek. De jött a
durva, gonosz és mocskos forradalom, és
halálos sebet ejtett a lelkükön. Igen, ők, „a
polgári értelmiség" képviselői a forradalom
áldozatai. A darabban és az előadásban
úgy vannak beállítva, hogy a néző
akaratlanul is együttérez velük, már-már
sajnálni kezdi őket. A darab a polgárhábo-
rús Ukrajnában játszódik, s jól tudjuk, hogy
a polgári értelmiség ekkortájt már a mi
megrögzött ellenségünk volt, s egyáltalán
nem bánt „finom úriemberekhez" méltón
velünk. A darab szerzője azonban ravasz
fogással hamis és mesterkélt helyzetet
teremt hőseinek. Szándékosan nem
engedi, hogy közvetlen dialógus alakuljon
ki hősei, illetve a munkások és forra-
dalmárok közt, jól tudja ugyanis, hogy az
osztályharc azon nyomban kimutatná far-
kastermészetét. A darabban szerepelnek
ugyan katonatisztek, de nincs mellettük
egyetlen tisztiszolga sem, hatalmas lako-
mákat csapnak, de nem jelenik meg
egyetlen cseléd vagy szobalány sem. A
szerző a forradalmat szintén nagyon
„ügyesen" tálalja: tudja, hogy ha ezek az
elegáns polgárok nyílt színi harcba keve-
rednek a munkásokkal, nehéz lesz a néző-
ben rokonszenvet ébreszteni irántuk. Épp

ztálin és kísérete



ezért a Petljura-bandával ereszti őket
össze, akik egyúttal velünk is szemben
állnak. igy már nem nehéz rokonszenvet
csiholni a Petljura-bandától szenvedő
burzsoák iránt, mégpedig abból az alap-
elvből kiindulva, hogy „ellenségünk el-
lensége-a barátunk."

Tapasztalataink szerint a polgári értel-
miség még nem vált társadalmunk szerves
részévé. Az emigrációról nem is beszélve,
melynek képviselői külföldről irányítják a
harcok folytatását... Ilyen körülmények
közt mutatják be tehát azt a dara-bot,
melyben a hősök győzelmi dobogóra
emelve jelennek meg. Az előadás rendezői
jól tudják, hogy elég csak egy szikrányi
sajnálatot ébreszteni az ellenség iránt,
máris megremeg a harcolók kezében az
ellenségre fogott fegyver.

De a moszkvai munkások nem kapták be
ezt a horgot: ellenségesen fogadták a
darabot. Társadalmunk ingadozó elemei-
re, a kispolgárokra, az-egyébként őszin-te
együttműködésre kész-műszaki értel-
miségre azonban a darab épp ellenkező
hatást tett. Ez az előadás csak arra volt jó,
hogy a burzsoázia átcsábítsa maga mellé
a társadalmilag még ingatag rétegeket.

És mindeközben a szerző csaknem a
legkeresettebb moszkvai drámaíróvá lépett
elő. Ebben a szezonban három darab-ját
játsszák: a Vahtangovban a Zojka lakását,
a Művészben a Turbinékat, a Kamara-
színház pedig szép csendesen a Bíborszi-
getnél kötött ki.

A burzsoázia ellentámadásba lendült:
kezdik egyre inkább „otthon" érezni ma-
gukat, minta régi szép időkben. Es mindig
akadnak olyan ügyeskedők, akik el tudják
intézni, hogy legalább hetente egyszer,
hétfőnként a régi, forradalom előtti mű-sort
élvezhessék.

Hétfőnként ugyanis a Kísérleti Színház-
ban olyan fércműveket játszanak „kiváló"
és „érdemes művészek" részvételével,
amelyeket már levettek a szovjet színhá-
zak műsoráról, vagy n y í l t - nemesi vagy
burzsoá - osztályszemléletük vagy tolsz-
tojánus nézetek propagálása miatt, vagy
egyszerűen mint olcsó kispolgári giccset.

Ezeknek az előadásoknak megvan a ma-
guk közönsége. Ez főképp egykori és új-
burzsoá elemekből verbuválódik, akik itt,
egymás között észrevétlenül „erőre kap-
nak", már-már szervezett rendbe tömö-
rülnek. Ezek a hétfői előadások tehát nagy
veszélyt jelentenek a szovjet társadalom
számára, amivel ideje lenne számot vet-
nünk, s változtatnunk az eddigi „engedé-
keny" hangnemen!...

A burzsoázia elsősorban a színházon
keresztül terjeszti a tömegek körében né-
zeteit és elképzeléseit. A művészetnek
óriási agitatív ereje van, rendkívül alkal-
mas arra, hogy segítségével befolyásolják
az elmaradott munkástömegeket. Ezért
kell teljes határozottsággal küzdenünk a
színházpolitika terén megnyilvánuló
engedékenység ellen. (Ekran, 1929. 7. sz.
február)

A (Turbini) „napok", amelyek
megrengették

a (színházi) világot...

Vannak, akik úgy vélik: a színház csak
kellemes szórakozás, még ha el is ismerik,
hogy óriási propagandalehetőség rejlik
benne. A színházi élet valóban elszakadt a
párt és a szovjetek életétől, s ennek követ-
keztében a színházi világot egy-két tucat
színikritikus, esztéta és egy szűk körű
törzsközönség uralja.

A színház egyelőre csak ünnepségek,
évfordulók, különféle kongresszusok al-
kalmával vonul ki a politikai küzdőtérre.
Még nagyobb baj az, hogy a színházi élet
frontján is csak olyan előadások vannak
jelen, amelyek az egész főváros szeme
láttára gyilkolják a szovjet ideológiát és a
materialista világnézetet.

A rend kedvéért azonban meg kell je-
gyeznünk, hogy ezeknek az előadásoknak
azért megvan a maguk objektív haszna,
különösen, ami a Turbinék napjait illeti.
Igen: ezek a „napok" valóban megrenget-
ték a színházi világot. Egyszerre csak min-
denkit érdekelni kezdett a színház, min-
denki beszélni kezdett róla. Ám meg kell
mondjuk, hogy ez a hirtelen támadt nép-
szerűség és dicsőség nem fog újabb ba-
bért teremni Csehov színházának... Annyi
bizonyos, hogy a Turbin-előadás csak
ürügy volt a mostani vita kirobbanásához;
az ok már réges-rég adott volt. A szomorú

az, hogy épp A fehér gárda kellett a
színházi világ felrázásához. De most ne
sopánkodjunk emiatt. Színházpolitikánk
olyan kardinális kérdései szerepelnek
most a napirenden, amelyek nem
kerülhetik el a közvélemény figyelmét. S
ezért mi vagyunk a felelősek...

Összeszorított ököllel kell harcolnunk az
eszmei és formai reakció ellen a forra-
dalmi színház megteremtéséért.

Kíméletlenül vissza kell vernünk a szín-
házi életben minden idegen elemet! A mi
színházunknak kell elnyernie min-

den erkölcsi támogatást, a társadalom
teljes rokonszenvét!

Ha a hegy nem megy Mohamedhez,
Mohamed megy a hegyhez. Ha a régi
színház nem tudott vagy nem akart köze-
ledni a szovjet élethez; majd a szovjet élet
fogja megtenni az első lépést.

A színházi világnak ezt jól meg kell
tanulnia.

A kiválasztottak és a műértők mellett
most már az átlagnéző is megjelenik a
színen, és világosan megmondja, mit akar.
Ezután a színikritika sem érheti be azzal,
hogy dicséri vagy ócsárolja a mű-vet:
regisztrálnia kell a munkás-paraszt
közvélemény állását is! És ezt a sajtó jól
jegyezze meg magának!

Ezennel átadjuk a szót a szovjet néző-
nek, aki a munkapad mellől érkezik a
színházba! (Novij Zrityel, 1926. október
26.)

0. Litovszkij

Összegzés helyett...

Végre megerősödött az osztályszemlélet is
a színházi életben! Ezt igazolja az a tény,
hogy a színházak műsorait egyszer s min-
denkorra megtisztították Bulgakov darab-
jaitól! Mihail Bulgakov kétes hírnévre tett
szert a színházi világban: neve egyet je-
lentett a kispolgárisággal, a szmenoveho-
vista emigráció nézeteivel, a politikai re-
akcióval, műveit a legkülönfélébb retrográd
és konzervatív színházi csoportok vallották
magukénak s tűzték zászlajukra. A
Bulgakov-darabok betiltása azonban - meg
kell mondjuk - egyáltalán nem volt könnyű,
keményen meg kellett küzdeni a színházak
makacs ellenállásával. Senki sem egyezett
bele önként, senki sem mondott le
szívesen a műsorán szereplő darabról.
Kemény, kimerítő harc volt, még ha ezt a
külső szemlélő nem is vette észre.
Kedvező kimenetelét azonban eleve
garantálta, hogy a szovjet közvélemény
aktívan közbeavatkozott, és egy
emberként követelte a Bulgakov-darabok
betiltását... (Szovjetszkij Tyeatr, 1930. 1.)

R. Pikel


