
NYIKOLAJ ERDMAN

LEVELEKASZÁMŰZETÉSBŐL
A megbízólevél fergeteges sikere és
Az ö n g y i l k o s betiltása után, 1933-
ban Mejerhold színházának házi szerző-
jét három évi száműzetésre ítélték. Ezt az
időt nagyrészt a szibériai Jenyiszejszkben
és Tomszkban töltötte, innen küldte
leveleit édesanyjának, Valentyina Bori-
szovnának. A levelek nem annyira színhá-
zi, mint inkább életdokumentumok - és
kitűnő irodalmi alkotások. Ugyanaz az
éles szem és csillogó humor jellemzi
őket, mint írójuk vígjátékait. Pontosan
ábrázolják Erdman helyzetét, szellemét,
amivel ezt a helyzetet felfogta, valamint
tapintatát, amivel igyekezett elpalástol-
ni, eltréfálni a helyzet tragikumát. Éppen
ezért ezek az írások nemcsak tanulság-
gal, de élvezettel is szolgálnak a kései
olvasónak.

A levelekből egyebek mellett az is kide-
rül, hogy Erdman a szovjet enciklopédia
adatával szemben nem 1902-ben, hanem
1900-ban született. A Tyeatr című folyó-
irat ez évi márciusi számában az író szüle-
tésének kilencvenedik évfordulója alkal-
mából készített szemelvényes összeállí-
tást a levelekből Ljubov Rudnyeva. Közlé-
sünk ezt követi, további rövidítésekkel.

Sima kék ég. Ragyog a napfény. Enyhe
fagy. Száraz és mozdulatlan a levegő. Ma
este lrkutszkban leszünk. Tegnap hagytuk
el Krasznojarszkot. Krasznojarszk előtt a
hegyek zordak és fenségesek. A Jenyiszej
széles és komoly. Egyáltalán, Szibéria lát-
ványa egészen lenyűgöz. Hogy én lenyű-
gözöm-e Szibériát, azt majd megmutatja
a jövő. A hírek szerint Jenyiszejszk egész
Kelet-Szibériában a legjobb gabonatermő
vidék. Reménykedjünk, hogy ezek a hírek
beigazolódnak. lrkutszkból megpróbálok
táviratozni Nektek. Nagyon nyugtalanít a
lakásotok sorsa... Még egyszer kérlek,
Kedveseim, ne nyugtalankodjatok, ha so-
káig nem kaptok levelet tőlem. Jenyi-
szejszkig hosszú az út, a hajók még nem
közlekednek, valószínűleg lovon me-
gyünk. Nem tudom, lesz-e útközben
posta.

Csókollak, Kedveseim. Éljetek nyugod-
tan...

A levelezőlapon a bélyegző: 33.2. 6.

Ma hatodika van, és én még mindig Bolsoj
Murtában dekkolok. Én és ezerhétszáz
halász, akik mind a faluba csődültek a
befagyott Jenyiszejről. Ot perc múlva a
vendégek gazdaként kezdtek viselkedni. A
helyi lakosok elrejtőztek. A harminc-fokos
hideg ellenére a Közker didergő

Nyikolaj Erdman

elárusítói egy másodpercre sem csukhat-
ták be a szélesre tárt ajtót. Estére a
énekszótól repedezni kezdtek az üvegei.
A dalok fokozatosan prózába hullottak, a
üvegek pedig az emberek fejére Reggel r
eleredt a hó. Amikor a postára mentem,
láttam, hogy a hó alól szakállas halászok
bújtak elő, és lerázva bundáikat, szétszé-
ledtek a kunyhóikba. A postán nem kap-
tam lovakat, és amikor kimentem az utcá-
ra, nemigen tudtam, mit tehetek még.
Egyetlen, amit tehettem, hogy nem
tesztek semmit, elindultam háta piactérre,
amiről előző levelemben írtam. A piacon
néhány pud húst, néhány font vajat,
néhány tucat tojást és pár darab halat
árultak. Látogatásom után a piac
szegényebb lett öt tojás sal és egy font
vajjal, az én erszényem pedig tizenhárom
rubellel. Visszafelé jö- vet olvasni
kezdtem a falragaszokat. Am - kor az
egyiken azt olvastam, hogy „Kül - ker",
ami azt jelenti, hogy Külföldiekkel való
kereskedelem, döbbenten eltátotta t a
számat, és beleütköztem egy járókelőbe.
Hát a járókelőről kiderült, hogy jenyi
szejszki, és természetesen érte fog jönni
egy teherautó, és természetesen felaján-
lotta nekem, hogy csatlakozzam hozzá. A
Krasznaja nov egyetlen elbeszélésében
sem tudnának együgyűbbet kigondolni.
Már sokkal szivárványosabb hangulatba
érkeztem meg háziasszonyomhoz. De saj-
nos hamarosan elromlott a kedvem.
Háziasszonyom márványból volt. Az ilyen

nőkből mosdótálat kellene csinálni, nem
háziasszonyt. Egész rakás pirogot, pere-
cet, sütemény: és pogácsát sütött, és mi-
közben kétpofára zabált, nekem puszta
kenyeret sem adott kóstolóba. a átmen-
tem az Arany Jenyiszej
Takarmányraktárba, ahol isme ősöm
megszállt. ' Raktárban nagyszerűen
fogadtak. T-leeszem magam, jót alszom,
és türelme lenül várom az autót.
Félbeszakítom a levelem, mert rögtön
indul a posta...

Nyikolaj
Jenyiszejszk, Sztálin u. 23.
1933. november 20.
Azért nem írtan eddig, mert az én poklom
ehhez nem vélt alkalmasan berendezve.
Most már gyakran fogok írni. Mondd meg
ezt Gyinának"1". Végre van címe
Tegnap, elindulásom óta először, ágyian
aludtam. Hihetetlenül nehéz volt itt lakást
találni.

A Jenyiszejen elakadt hetven hajó, és a
halászok elárasztották az egész várost és
minden falut egészen Krasznojarszkig.
Négy napig annál az embernél laktam,
akivel Murtában akadtam össze, és aki
felajánlotta, hogy várjam meg vele együtt
a jenyiszejszki autót. Nem tudom, mit
csináltam volna nélküle. Négy napon át
mászkáltam a városban lakást keresve, és
minden este Visszamentem hozzá. Kép-
zelj el egy apó, két és fél szobás lakást,
ahol a következők nyüzsögtek: az ismerő-
söm, a felesége, négy taknyos, ordibáló,
mocskos és bészédhibás gyerekük (a leg-
idősebb süket, a legkisebbet talpig sebek
és kelések borítják), a félvak házigazda, az
egészen vak háziasszony, a katonás ház-
tartási alkalmazott és én. Ez maga volt a
pokol, de ebben a pokolban én ettem és
aludtam, és hálás vagyok a Sátánnak,
hogy ide ragadott engem. Tegnap a saját
szobámba költöztem - ez maga a Paradi-
csom. Ez a Paradicsom az udvarban van,
apró ablakai annak, a padlója kissé lej-
tős, és van benne két, legalább negyven-
éves angyal. Ez a Paradicsom havi 35
rubelbe kerül, s ezért a summáért a fiata-
labb angyal köteles gondoskodni rólam.
Az élelmiszerek közül még megvan né-
hány doboz konzervem. Egy zacskó és
egy doboz sütemény, metélttészta, kakaó,
egy doboz cukorka, darabos cukor, hat
tábla csokoládé. Néhány doboz cigaretta
és vóbla, ami: az útra adtak azok, akik azt
kitalálták (nem a vóblát, hanem az utat) és
porcukor ugyancsak tőlük.

A kereskedelemben itt nem lehet ke-
nyeret kapni. Hogy később majd lehet-e,



Mejerhold, Majakovszkij és Erdman 1928-ban

nem tudom. Ez természetesen egy kicsit
megnehezíti az életet. Egy pud liszt 80
rubelbe került. Vettem egy pudot és öt
fontot. Mint láthatod, nagyszerű házi-
gazda lettem. Ha látnád, hogy takarítot-
tam tehénistállót és hogy fűrészeltem fát -
valóságos gyönyörűség.

A pénzemet megette az utazás. Krasz-
nojarszktól Jenyiszejszkig körülbelül
négyszáz rubelbe került az út. Ma kaptam
két utalványt, és holnap megint gazdag
leszek. Ugyancsak holnap meg kell jelen-
nem a főnökségnél. Már voltam ott érke-
zésem napján, de a találkozó elmaradt...
Félek, hogy a hivatal minden időmet elve-
szi majd a munkától

2
. A nappal itt rövid, a

petróleum kevés. Holnap kérek petróleu-
mot a főnökségtől, addig a háziakét ége-
tem. Ha csomagot küldtök, kérlek, tegye-
tek bele gyertyát. Egyelőre semmire sincs
szükségem, és Rajtatok kívül semmi sem
hiányzik. Mihelyt kell valami, megírom.
De Ti kinek írhattok, ha Nektek kell va-
lami?

Csókollak, várom a leveled. Mamin-
Szibirják

3

1933. november 25.
Tegnap színházban voltam. A ruhatárnál
akkora a tolongás, mint a Szövetségek
Házában. Az előadásnak nyolckor kellett
volna kezdődnie, de csak tízkor kezdődött.
Éppen úgy, mint Mejerholdnál premier-
kor. Az előadás előtt a nagy előtérben
zongoraszóra táncoltak egyetlen petró-

leumlámpa fényénél. Csak nők táncoltak.
A férfiak egész idő alatt egymást lökdös-
ték és helyben toporogtak, de ettől nem
jutott előrébb az ügy. A tánc szüneteiben a
férfiak énekeltek. Ilyenkor a nők lökdösték
egymást, de a dolog ettől sem haladt
előrébb. A tánc után elkezdődött az elő-
adás. A Bűntelen bűnösök ment. A jenyi-
szejszki börtön rabjai játszottak. Csodála-
tos, hogy az emberek képesek kijönni a
börtönből a klubba, hogy Osztrovszkijt
játsszanak. És még csodálatosabb, hogy
ezen sem a színészek, sem a közönség
nem csodálkoznak. Nagyon rosszul ját-
szottak.

... Ma bemegyek a könyvtárba a H a m -

letért, kell a munkához. Remélem, hogy a
Szovjetunióban nincs olyan város, ahol
nincs meg a Hamlet. Nagyon szomorko-
dom, mert nem kapok Tőletek levelet. Már
egy hónapja semmit sem tudok Rólatok.

1933. november 2Z
... Csak Jenyiszejszkben lett igazán jo-
gom azt mondani: „Jó reggelt!

"
, mint-hogy

reggel 7-8-kor kelek. Nálatok mind-járt 4,
Ti még alusztok. Gondold meg,
Mamácska, micsoda eredmény, minden-
nap korábban kelek Nálad. Mihelyt hosz-
szabbodnak a nappalok, akkor fogok fel-
kelni, amikor Ti a vacsorához ültök. Sőt,
mindazokhoz a változásokhoz, amelyeken

A mandátum (Mejerhold rendezése, 1925)

keresztülmentem, még egy járult. „Nyiko-
laj Romanovics" lettem. Néhány napi
eredménytelen gyötrődés után háziasz-
szonyom engedélyt kért tőlem, hogy Nyi-
kolaj Romanovicsnak hívjon, minthogy a
„Robertovics" neki sehogyan sem jön a
nyelvére.

Azt feleltem, csak feltételesen engedem
meg neki, hogy így hívjon, de megírom az
apámnak, és ha neki nem lesz ellenvetése,
akkor majd megállapodunk. Aznap a házi-
asszony, aki bűnösnek érezte magát ve-
lem szemben, halas piroggal kínált meg...
Úgy gondolom, Apa, a pirogért
megengedhetjük, hogy Romanovicsnak
hívjon...

Nagyon, nagyon, nagyon kérlek
benneteket, ne izguljatok miattam.

Rajtatok és Moszkván kívül minden
megvan, amit akár egy bogaras ember is
kívánhat. Vajas kenyeret eszem, húst ebé-
delek, süteménnyel iszom a teát, Thacke-
ray-t és Hegelt olvasok, kitűnő cigarettát
szívok, táviratokat kapok a barátaimtól és
dolgozom. És nagyon nyugtalankodom
Miattatok. Annyi pénzt küldtetek, hogy
nyilván mindennel spórolnotok kell.
Egyezzünk meg, hogy csak akkor küldtök
csomagot és pénzt, ha kérem...

Nyikolaj

1933. december 3.
Ma megkaptam az első leveled. Köszö-
nöm, Aranyom. Nagyon tévesen képzeled
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el az életemet. Semmi ok nincs arra, hogy
féltsél és izgulj miattam. Amikor Gagrá-
ban voltam, több okod lehetett az izga-
lomra. Gagrában leeshettem volna a
hegyről, belefulladhattam volna a tenger-
be, beleszerethettem volna egy szinész-
nőbe, vagy ráülhettem volna egy skorpió-
ra. Itt még le sem ihatom magam, mert
nem árusítanak vodkát.

Oly csendes, kiegyensúlyozott és mun-
kás életet élek, hogy a háziasszonyom
nem győz csodálkozni... A szibériai sarki
fagyok csak út közben szörnyűek, az én
utam pedig véget ért. Ráadásul itt azt
mondják, hogy az idei tél enyhe. Én ezt,
amikor elmentem itthonról a postára és
vissza, még nem vettem észre. Itthon
nagyon meleg van.

Egyelőre van elég kenyerem. Gondo-
lom, mielőtt elfogyna, elkezdek dolgozni.
Mihelyt munkába állok, fejadagot fogok
kapni. Húst a háziasszonyom vásárol ne-
kem a piacon... Egyedül a gyertya ég szó
szerint a körmömre, és nap mint nap fogy.

Kérdezed, mit küldjél nekem, mi hiány-
zik. Ami nekem hiányzik, azt semmiféle
csomagban nem lehet elküldeni, bár egy
része benne van a leveleidben, ezért,
Kedves, írjál gyakrabban.

Nagyon örülök, hogy meggyógyultál...
Legyél miattam teljesen nyugodt. A Te
semmirekellő fiad

1933. december 6.
Aranyos Anyukám, a viharos és rázós út
után életem Jenyiszejszkben csendes és
egyforma. Hamarosan azzal kell kezde
nem a leveleimet, amivel Te befejezn
szoktad: „Nálunk minden a régiben."
A helyi lakosság kétségkívül máskén él,

a városban pezseg az élet. Ideérkezésem
óta már két klubvezetőt sikerült levál tani
és a harmadik szakszervezeti elnökö
kinevezni. A munkáról csak valamilyen
bizalmi emberrel érdemes megállapod-
nom, úgyhogy mindig elölről kell kezde-
nem a másikkal. Az utolsó szakszervezeti
elnökasszony azt ajánlotta, hogy legyek
rendező a városi klubban, de őt már négy
napja nem tudom megtalálni, lehetséges,
hogy már leváltották a bátor és meggon-
dolatlan asszonyt. A munkára főképp 9

petróleum miatt törekszem, a háziasszo-
nyomé elfogyott, és most már nagyon
drágán kezdek világítani. Mindez persze
semmiség, és nem ingathatja meg hata -
mas gazdaságomat, de kicsinyes, zsugori
és takarékos lettem, és a válságot
feltűnése pillanatában el akarom fojtani...
Most kaptam táviratot Zin. Nvik.-tól, azt

írja, hogy megkapta a második levelemet,
és ő is elküldte nekem a másodikat. Én
még semmit sem kaptam tőlük. Hívd fél
őket, Mamácska, és mondd meg nekik,
hogy minden jót kívánok. Szavaitokból
úgy látom, Moszkvában hidegebb van,
mint nálam. 25 fokot itt meg sem érezni,
több pedig szerintem nem volt.., Most

magam vagyok a háziasszony é Te min-
dent részletesen elmagyarázhatsz nekem,
én majd megértem. Csókollak Téged, drá-
ga, ne sírdogál, ne szomorkodj, légy nyu-
godt...

Nyikolaj

1933. december 10.

Intéződik-e a szoba ügye? Ezekre a
kérdésekre bizonyára előbb válaszolsz,
mint ahogy megkapod őket, de nehéz
nem kérdezni árról, ami izgat.

Állásom még mindig nincsen, és két
asztal mellett élem az életemet, az író- és
az ebédlőasztalnál. A második ál keve-
sebbet ülök. de eredményesebben. Őszin-
tén szólva, az, hogy nem sikerül az állás,
még örömet is szerez. Amíg nem gondol-
tam végig a saját komédiámat, nincs ked-
vem a máséval foglalkozni...

Mint látod, Kedvesem, a fiad semmit
sem változott, leszámítva, hogy Romano-
vics lett belőle..

A házigazda ma megy befizetni a rádió
díját. A napokban krasznojarszki koncer-
teket fogok hallgatni, és megeshet, hogy
néha Moszkvát. Megeshet, hogy ugyan-
azt fogjuk hallgatni, Te meg én, Ara-
nyom...

Aranyos Anyukám!

Három napja viharos társadalmi életet
élek. Nyakunkon a karácsony, és felkértek,
hogy csináljak egy antiklerikális előadást.
Egy brosúrában sajnos azt olvastam, hogy
csodák nincsenek, az előadást pedig csak
csodával lehetne megcsinálni. A városról
szóló egyetlen könyv, amely ebben
segíthetne, két éve elveszett a könyvtár-
ból. Ahhoz pedig már késő van, hogy
Moszkvából rendeljünk valamilyen mű-
sort. A helyi ateista szövetség a munkater-
ven kívül semmiféle munkát nem végzett.
Magam pedig ehhez a kérdéshez annyit
értek, amennyit Te, Drágám. Sajnálom,
hogy egy igazi antiklerikális előadás létre-
hozásához hívőnek kell lenni. Most me-
gyek a gyűlésre. Gyűlés már sok volt. Úgy
vélem, az ügy értekezletekre f g korláto-
zódni. Nem lehet akkor kezdeni a harcot az
Isten ellen, amikor az Isten mára nyakun-
kon van. Ha lelőbb észbe kaptak volna,
megrendeltem volna Moszkvából mindent,
amire szükség van.

Újra megismerkedtem az emberekkel.
Hogy jobbak lettek-e vagy rosszabbak,
majd a jövő mutatja meg... Egészséges
vagyok, a nap süt, a hó ragyog, még nem
jött meg a fagy, szóval minden nagyszerű.



Levelet kaptam Gyinától, megijesztett az-
zal, hogy ide akar jönni. Most őrültség
utazni. Jenyiszejszkből még azok sem
utaznak el, akiknek lejárt a büntetésük.
Akik öt éve nem látták Moszkvát, azok is
hajóra várnak. Hogy érzed Magad, Kedve-
sem? Mi van a lakással? Megpróbálom
elképzelni, hogy rendezkedtetek be, de
nem sikerül.

Bocsáss meg nekem, Mamácska, mind-
azért a kellemetlenségért, amit okoztam.
A címemet bárkinek nyugodtan megad-
hatod, aki kéri... Csókollak Téged, Drá-
gám.

Mamin-Szibirják

...Értekezlet alatt írok, mind azt hiszik,
roppant fontos jegyzeteket készítek...
Hívd fel Zinaida Nyikolajevnát, és kö-
szönd meg a csodálatos levelét. írok neki,
mihelyt véget ér ez a csetepaté az Isten-
nel...

A borítékon a bélyegző 1933. 12. 16.

1933. december 17.

Aranyos Anyukám, tegnap meglátogatott
Nyikolaj Robertovics. Igen, az eleven Nyi-
kolaj Robertovics. Elképzelheted az én
meglepődésemet, az ő meglepődését és a

Az öngyilkos sepsiszentgyörgyi előadása: Do-
bos Imre, Balázs Éva és Molnár Gizella (Kakas
Zoltán felvétele)

háziasszonyom meglepődését. Ez a ret-
tentő apai név lázálomként üldözi őt. Va-
lóban. Két Nyikolaj Robertovics az egyet-
len Jenyiszejszkben - ez túlságosan is
sok. Még Moszkva sem tudta, hogy csak
eggyel is mit kezdjen, pedig Moszkva
mégiscsak főváros... A vendégeket elké-
pesztő pompával fogadtam. A háziak tál-
káiban halmokban álltak a cukorkák, a
Sütemények, a szardíniától eszét vesztette
a macska, a csokoládétól a vendégné, a
kakaótól a második Nyikolaj Robertovics,
a második Nyikolaj Robertovicstól pedig a
háziasszony.

A klubban a munkám eddig beszélgeté-
sekre korlátozódott. Én tapasztalt diplo-
matához illően addig húzom őket, amed-
dig csak lehet. Dolgozni itt nem lehet
senkivel és semmivel. Megismerkedtem
mindenféle emberekkel, de igyekszem,
amennyit csak lehet, itthon, magányban
tartózkodni. Félek, hogy rövidesen ez nem
lesz olyan egyszerű. Legrosszabb esetben
fogadónapokat fogok tartani... Egy le-
ningrádival kettesben próbálok az angol
nyelvvel foglalkozni... Hogy álltok a la-
kással? Netitkolj el előlem semmit.

Nyikolaj

1933. december 18.
Nagyon jól tetted, hogy értesítettél a
pénzről. A pénzzel mindig így van: amikor
számítasz rá, több, amikor összeszámo-
lod, kevesebb.

írd meg, Drágám, mennyi adósságom
van? Mennyit kell még fizetni, és mennyit
fizettél ki helyettem? Légy könyvelő, szá-
mold össze az eredményt, mint én a hú-
sos derelyéket... Úgy látom, hogy félre-
tetted az Összorkomdramtól kapott pénzt,
és mind rám akarod költeni. Tudom, hogy
az összeg sokkal kisebb, mint gondoltam,
de ha a szobáért két-háromezret kell fizet-
ni, haladéktalanul tedd meg... Meg-írom
Neked, mennyi kell nekem havonta
(éppen egy hónapja vettem ki a szobát),
rendbe tesszük pénzügyeinket, nem csap-
juk be egymást... Adj oda mindent az
utolsó kopejkáig, én elhelyezkedem. A
legfontosabb a szoba. Az élethez szük-
séges pénzt mindig meg tudom szerezni
itt: aláírok valakivel egy szerződést. Ked-
ves, aranyos Anyukám, ne tekintsd a sza-
vaimat jóságosaknak, kedveseknek vagy
figyelmeseknek, a szavaim teljesen tárgy-
szerűek, a Ti szobátok most a legfonto-
sabb, a legszükségesebb dolog...

Csókollak Téged és a Papát.
Német nyelvű levelet természetesen

megértek.5

Nyikolaj

1933. december 25.
Borisz6 azt írja, hogy az ebédlőben előszo-
bát rendeznek be, ti tehát két szobában
helyezkedtek el vagy háromban? Amíg
nincs előszoba, addig Nektek folyton ide-
geneken kell átjárni. Kik ezek az emberek?
Hobo nem harapta meg őket? Azt írod:
„Hobo a városba utazik, amikor Gyina
megérkezik." Gyina tehát elutazott? Rég
nem kaptam tőle levelet. 12-én először
mentél ki az utcára -tehát sokáig beteges-
kedtél. Ezekben a napokban nem írtam,
mert késő éjszakáig dolgoztam. Egy kis
egyfelvonásos komédiát írtam a jenyi-
szejszki faüzem lemaradásáról. Ezt a ko-
médiát be kell mutatni az e havi pártkonfe-
renciának. A bemutatóig öt nap van hátra.
Sajnáld a fiadat, ahogyan én sajnálom a
pártkonferenciát.

Tegnap néhány ember hozzálátott,
hogy tájkutató társaságot hozzon létre
Jenyiszejszkben. Én a kezdeményezők kö-
zött vagyok. A történeti szekcióban fogok
dolgozni.

1934. január 1.
A szilvesztert Nyikolaj Robertovicsnál töl-
töttem... Hárman voltunk, nem számítva a
háziasszonyt. Éjfélkor a háziaszszony
beúszott a szobába, vodkát töltött egy
kávéskanálba, úgy nyelte le, mint a



1934. január 10.
Véget értek-e Moszkvában a fagyok?
Nálunk most olyan az időjárás, hogy azért
Vörös Zászló Érdemrendet kellene adni.
Ha sokáig így folytatódik, meg foglak kér-
ni, hogy küldj egy fehér nadrágot. Tegnap
a Jenyiszej partján sétáltam, és majdnem
elolvadtam a bundámban. A meleg elle-
nére munkám a klubban fagypont alatt
van. Dolgozni talán fogok, de hogy fog-
nak-e fizetni érte, nem tudom. A társulat
amatőr, és a rendezői állás sohasem volt
fizetett státus. A lisztem a végét járja, és a
napokban újabb készletet kell szereznem.
Egy pud nyolcvan-száz rubelbe kerül. Ha-
marosan pénzt kérek Tőletek, lehet, hogy
előbb, mint ahogy ez a levél megérkezik.

Minthogy nem kapok fejadagot, többet
kell költenem, de félek attól, hogy emiatt
állásba menjek. Ha nap közben el leszek
foglalva, nem lesz időm dolgozni, pedig a
munkám most egyenesben van, és drága
nekem minden óra. Bocsáss meg, Kedve-
sem, tékozló fiadnak, darabot írni nekem
mindig drága mulatság. Ma szabadnap
van, és engem az örömök forgataga vár...

Valaha Babel arra oktatott: falun kell
élni ahhoz, hogy néha a városba érkezve
örülni tudjunk a tiszta terítőnek, a gramo-
fonnak és a szárnyaskotlettnek. Az öreg
zsidónak teljesen igaza volt. Gyakran
eszembe jut lakomáink közben. Kitűnően
érzem magam, dolgozom, tanulok, pipá-
zom, és mint eddig is, türelmetlenül vá-
rom a postást...

A napokban rokonszenves házigazdáim

Az öngyilkos Kaposvárott: Koltai Róbert,

Lázár Kati és Pogány Judit

zárt körű estélyt rendeztek. Az est nagyon
sikeresnek ígérkezett, minthogy a vendé-
gek már reggel gyülekezni kezdtek. Nem
akartam zavarni a férfiak bensőséges be-
szélgetést, sem az asszonyok elragadta-
tott örömét, vidámságát, ezért átmente
Ny. R.-hez, és ott töltöttem tizenkét órát.
„Zsidók, a nappal az nappal, és az este az
este" - mondja Ben Zaharja Babel Alko-
nyában. Én meg úgy véltem, az éjszaka az
éjszaka. De amikor felmentem a lépcsőr,
rájöttem, hogy az éjszaka ellenére az est
még nem ért véget, a vendégek
förgetegest táncoltak, amitől, ahogy
mondani szokás, minden üveg
csörömpölt.

Sajnos, amit mondani szoktak, nem
mindig van úgy a valóságban. Az üveg.*
valóban csörömpöltek, de nem min-egyik.

Szobámban négy üveg nem tudott csö-
römpölni, azon egyszerű ok miatt, me t
nem volt meg.

Az utcán gyönyörű szibériai éjszaka
volt, a szobámban pedig 43 fok, Az ágyon
hó hevert, a padlón pedig három szakáll s
férfiú. (Ezen senki sem csodálkozott, mint-
hogy az összes széket kivitték a nap-
paliba.)

Eleven és kissé változékony elbeszélés
során megmagyarázták, hogy valami fia-
talember a szobámat pitvarnak. az ablako-
mat pedig ajtónak vélte, és kidobta z

utcára. A fiatalember apja meggyőzően
kért, hogy ne izguljak, lenyúzza a fia bőrét,
mihelyt megtalálja.

Miután néhány asszony lábánál fogva
kivonszolta a három szakállast a konyhá-
ba, bezártam az ajtót, meggyújtottam a
lámpát, felöltözve leültem az ágyra, és
Lermontovot kezdtem olvasni. Mejerhol-
dék bundája elég volt a Démonhoz, de a
Pénztárnokné közben kezdett engedni. Öt
óra körül úgy döntöttem, kimegyek a szo-
bából, de az ajtó állhatatos
próbálkozásaim ellenére sem nyílt ki. A
rriennydör-gésszerű hortyogásokból
rájöttem, hogy a túloldalon neki
támasztották a három szakállas vitézt.
Sajnáltam, hogy józan vagyok és nem
használhatom z emeleti ablakot ajtóul,
nekiültem hát a Korunk hősének.

Nyolc óra körül lrocskával i am a reggeli
teát. Néhány napon át karácsonyi fiúként
éltem. Jó ismerősökhöz vetődtem el.
Végül betették az üvegeket és ismét
itthon vagyok. Úgy élek most, mint egy
klasszikus melodráma ötödik felvonásá-
ban. A gonosztevők megjavultak, és má-
tól fogva csak azért élnek, hogy gaztettei-
ket jóvátegyék, az áldozatok pedig süte-
ményt esznek...

Nyikolaj
A borítékon a bélyegző 34. 1.24.

1934. február 5.
Aranyos Anyukám,
valószínűleg rövidesen megváltozik a cí-

mixtúrát, felköszöntötte az összes jelenlé-
vőt, és visszaúszott. Négy órakor ismét
felköszöntöttem az új esztendőt, hogy
együtt legyek Veled és mindenkivel, aki
közel áll és drága azén szívemnek...
Az előadásom megvolt, a közönség ne-
vetett, és most arra kérnek, hogy sűrűb-
ben foglalkozzam a klubbal. Holnap bizo-
nyára beszélni fogok azokról a körülmé-
nyekről, amelyekről eddig valamiért kitar-
tóan hallgattam. Levelet kaptam Massz-
tól, neki kétszázötven rubelt fizetnek, és
fejadagot adnak. Kételkedem benne,
hogy itt ilyesmi előfordulhat. Köszönöm,
Aranyom, a gyertyákat. Gondolom, a fe-
hér lisztet elteszem valamilyen ünnepre.
A GPU évfordulója elmúlt, ezért a saját
jubileumomat kell megünnepelnem. Ja-
nuár tizenhatodikán telik le a három
évemből három hónap. Hogy érzed Ma-
gad, Kedvesem? Hol ünnepelted az új
esztendőt...?

Nyikolaj



mem. Házigazdáimat megfertőzte az
aranyláz, és elutaznak a tajgába. Nem
tudom, kell-e nekik aranyat keresni, de
nekem már rég ideje lakást keresnem.
Végül is ez a mostani jó volt egy újonnan
érkezettnek, de most, amikor már vén
jenyiszejszki bölény lettem, remélem,
hogy találok valami jobbat. Már rég dé-
delgetem magamban ezt a szándékot, de
megvalósítását tavaszra halasztottam,
nem akartam megsérteni a derék susztert
és suszternét. De most az ő elutazásukkal
minden közös megelégedésre elrendező-
dött.

Neked, Kedvesem, túlságosan jó a véle-
ményed Jenyiszejszkről, ha úgy gondol-
tad, hogy itt Nyikolaj Robertovicsok szü-
lethetnek vagy élhetnek saját elhatározá-
sukból. Tanítóm csak abban különbözik
tanítványától, hogy két hónappal koráb-
ban fejezheti be a tanítást, mint én a
tanulást...

A borítékon a bélyegző 34. 2. 19.

Aranyos Anyukám, már meg mit talált ki
Zinaida Nyikolajevna? Emlékeztesd rá,
hogy én Moszkvában sem voltam nagyon
vidám, és ha leveleimet szomorúaknak
találja, hát ezt a szomorúságot én a böl-
csőben szedtem fel, nem Jenyiszejszk-
ben. Merem állítani Zinaida Nyikolajevná-
nak, hogy a Sztálin utcán ugyanúgy járok-
kelek, ahogyan a Tverszkaján tettem. Az,
hogy vidám vagyok vagy szomorú, attól
az oldaltól függ, amelyet éppen írok, s
egyáltalán nem attól a helytől, ahová az
emberek az íróasztalomat csempészték.

Mostanában az összecsapott bemuta-
tóval vagyok elfoglalva. 30-án mindez vé-
get ér, és értelmes levelet fogok írni.
Csókollak, Aranyom.

1934. március 15.
Aranyos Anyukám,
ma leveleddel együtt megérkezett lljinsz-
kij második levele... Mondd meg neki,
légy szíves, hogy a csomagját megkap-
tam (azt, amelyiket Gyina adott fel). Én
megírtam neki ezt, de azért mindenesetre
hívd fel.

Idemásolok egy levelet Zinaida Nyiko-
lajevna leveléből. Ezt a részletet nem csak
azért érdemes lemásolni, mert ezer rubelt
ér.

„Volt egy kellemetlenségünk, amely
Önt is érinti. Vsz. Em. elhatározta, hogy
küld Önnek ezer rubelt. Az összeget so-
káig a szekrényben tartottam. De aztán
méregbe jöttem saját késlekedésem mi-

Németh Judit és Koltai Róbert Az öngyilkos-
ban Jelenet a kaposvári előadásból (Fábián
József felvételei)

att, fogtam az ezer rubelt és odaadtam
Tányának; hogy adja fel. Tánya húsz perc
múlva visszajött a postáról és lakonikusan
közölte: Ellopták! Életemben először es-
tem pánikba. Azután attól ijedtem meg,
hogyan fog hatni az eset Tányára, és két
napig Tánya sarkában voltunk. Három
hétig titkolóztunk Mejerhold előtt. De az-
után a gyerekek már nem bírták a
titoktartást, és könyörögtek, hogy
mondjam el V-nek.

Természetesen nekem tett szemrehá-
nyást, amiért Tányát küldtem a postára.
»Gyerek, szétszórt.« Szavamat adtam,
hogy ledolgozom a rádiónál."
Mit szólsz hozzá, Kedvesem? Láthatod,

ez a történet sokkal többet ér ezer rubel-
nél, és nekem kellene ledolgoznom, nem
Zinaida Nyikolajevnának. Ha barátságért
barátsággal fizetnek, egész életemben
kész vagyok fizetni Mejerholdéknak. Kö-
szönd meg nekik a nevemben, és mondd
meg Zinaida Nyikolajevnának, hogy
pénzem van, és ha azt az időt, amit a
rádióra akart fordítani, arra szánná, hogy



levelet ír nekem, a veszteség számomra
csak tiszta nyereség lenne. El tudom kép-
zelni, mennyire megijedt Tánya. Meg ma
írok nekik.

Mejerholdék annyira figyelmesek hoz-
zám, hogy néha egyszerűen nem is tudom
felfogni.

A csomagot nem kapták meg, még korai
volna. Az idegen gyermeket8 nem kaptam
meg, már késő is lenne.

1934. április 4.

Láttátok-e a Kaméliás hölgyet?
9

Aranyos Anyukám, ma nálam is a megle-
petések napja van... Köszönöm, kedves-
kéim. Úgy gondoskodtok rólam, hogy a
száműzetés hamarosan pikniknek fog
tűnni nekem. Kérlek, ne kényeztessetek el,
mert elpusztulok a lustálkodástól, a szép-
ségtől és a falánkságtól, mint a Római
Birodalom. Nem tudom, mit mesélt Nektek
az én jenyiszejszki ismerősöm, de a pénz,
amit küldtetek, bőven elég volt, és ha
minden jómódú kolhozparaszt úgy él-ne,
mint én a Köztársaságon kívül, egészen
nyugodtak lennének. Nagyon kérlek, pénzt
ne küldjetek többet... Félek attól, hogy
rossz fiatok úgy éljen, mint egy római,
miközben Ti úgy éltek, mint a spártaiak,
mindent megtagadtok maga-toktól. Még
egyszer felsorolom mindazt, amit
mostanában csomagban kaptam: fekete
csizma (úgy áll rajtam, mintha

Jelenet a kaposvári előadásból

rendelésre készült volna)... vörös pizsama
(amikor reggel felveszem, úgy érzem,
mintha hazatértem volna), cigaretta,
újságok és könyvek a hipnózisról... Szobát
még nem találtam, de mire Gyina
megérkezik, biztosan találok.

... Ilyen könnyelmű gazdákból, mint a
enyémek, több nincs a földön. Itt az em-
berek szorosan bereteszelve élnek, nyolc-
kor lefekszenek, becsukják az ablaktáblá-
kat (a spaletták mögé zárkóznak), kiszá-
mítják minden lépésüket, és testvérüket
fejőstehénnek nézik. Nálunk viszont min-
den tárva, a spaletták egész rap nyitva
vannak, az ajtókat sem csukják be, a rádió
éjjel egyig ordít, a háziasszonyt a legéde-
sebb álmából is fel lehet kelteni, és teát
lehet kérni tőle. Szóval bohémek. Sajnos a
fal (valójában nem is fal, hanem fából
készült rácsos spanyolfal), amely elválaszt
a többi lakótól, nem ér a plafonig, és a
feléig (ugyancsak nem a plafonig) texti - lel
van bevonva. Amikor dolgozom, a zaj nem
zavar, meg se hallom, de röstellek
hangosan dolgozni, amikor pedig nem
dolgozom, fáraszt a mások élete.

Levelet kaptam Mejerholdéktól... Kér-
dezd meg őket, Anyukám, és táviratozz
egyetlen szóval, hogy „megkapták". Kü-
lönben mindig úgy érzem, meg vannak
sértődve rám.

Gratulálok nekik a Kaméliás hölgyhöz.
(Levelekből értesültem Reich sikeréről.)
A borítékon a bélyegző 34. 4. 9.

Aranyos Anyukám,
henyélek és élvezem a nagyvilági életet,
az asztalomon terítő, a terítőn virág, az
ismerős bácsikák nyakkendőben érkeznek,
és már a hangjukról megismerem őket.
Két-három nap múlva, amikor a terítő
össze lesz kenve lekvárral, Gyina rászokik
a piarcra, a fiatalemberek pedig
borotválatlanul törnek ránk, minden visz-
szazökken a rendes kerékvágásba, és én
dolgozni kezdek. Kitűnően érzem magam,
hallgatom Gyinát, és nem csak hallgatom,
de hallgatok is rá.

Pukkadásig teleesszük magunkat, ke-
csegéért mászkálok vele, beállítottam a
szobámba egy kályhát, és rendeltem egy
priccset.

Ha így megy tovább, hamarosan veszek
egy fikuszt, és felásom a kertet.

Köszönök mindent, Kedvesem...
Bocsáss meg nekem, Aranyom, hogy

mióta Gyina megérkezett, csak kurta jegy-
zeteket írok Neked.

Szigorúan nekiültem a darabnak, és
estére a munkától és a melegtől annyira
elhülyülök, hogy képtelen vagyok össze-
kapcsolni két szót is. Tíz napig kibírhatat-
lan meleg volt nálunk, most meglehetősen
lehűlt.

„Szibériai férgek" - így nevezik itt a
szúnyogokat és a muslicákat kezdenek
feltűnni, és mindenki gallyakkal vakarózik
és csapkod. Arról, hogy leüljünk a városon
kívül a fűre, szó sem lehet. AJenyiszej még
nagyon hideg, de Gyina mindennap
megfürdik...

Gazdaságom viharos gyorsasággal nö-
vekszik, már van petroforom és kismacs-
kám. A petrofor este visít, a macska nap-
pal, én mindkettővel meg vagyok eléged-
ve. Este az egér és a cica egy tálból issza a
tejet. Ha az egér nem marcagolja szét
hamarosan a cicát, felajánlom ezt a számot
Dankmannak.

Szakácsként Gyina nagyon találékony,
bőségesen táplál engem. Kizárólag tolsz-
tojánus ételeket találhat ki (hús nincs), és
én rövidesem meggyőződöm arról, hogy
Lev Nyikolajévicsnek lenni sokkal köny-
nyebb, mint Szofja Andrejevnának. Gyina
töpreng és fogy, én meg eszem és hízok.
S ha ehhez hozzáveszem, hogy fehér nad-
rágot hordok, akkor vagy én nem tudom,
milyen a grófi élet, vagy gróf módjára
élek... A filmről senki semmit sem ír, s
egyre kevésbé bízom benne, hogy minden
rendben van vele.

A borítékon a bélyegző 34. 6. 17.



Gyina elutazott, és elvitte magával az
utolsó csepp jó időt. Az égbő l egész nap
zuhog az eső. A város piszkos. Én is.
Fürödni nem lehet, a fürdőt tatarozzák,
egyetlen megoldás maradt: egy darab
szappannal meztelenül ki kell állni az utca
közepére, és az esőben meg lehet mos-
dani.

Ezeket a sorokat tegnap írtam, mára
kitisztult az ég, és mint az üveg, olyan
tisztán írok Neked, Aranyom, éppen most
jöttem a Jenyiszejrő l.

A folyó környékén most nagy a nyüzs-
gés, indulnak a tutajok Igarkára, cikáznak
a motorcsónakok, gőzösök bárkákat von-
tatnak, a fiúk lovakat fürösztenek, az asz-
szonyok ruhát mosnak, csupa zaj, kiabá-
lás. A folyó mellett a város alvó biroda-
lomnak tetszik.

... Mindennap dolgozom, és néha elé-
gedetten alszom el... Az új szobám nagy
és világos, saroktól sarokig tudok járkálni,
mint Napóleon. Jövő nyáron meghívlak
vendégségbe. Ha a filmet bemutatják (Bo-
risz távirata alapján ez nem lehet kétsé-
ges), nem lesz semmi akadálya annak,
hogy ide gyere...
A borítékon a bélyegző34. 10. 28.

Bocsáss meg, Aranyom, hogy rég nem
írtam. Egy egész héten át mindennap
kitűzték, majd másnapra halasztották el-

A mandátum Egerben: Kátay Endre, M. Hor-
váth József és Megyeri Zoltán

utazásomat Jenyiszejszkből, ezért egész
idő alatt meg voltam győződve róla, hogy
megelőzöm a leveleimet. Útközben még
táviratozni sem tudtam, egész nap utaz-
tam, és ahol rövid időre megálltunk, nem
volt távíróhivatal. Ráadásul nem tudtam
(és most sem tudom), tudtok-e Ti, Te,
Borisz és Gyina, áthelyezésemről, és nem
akartalak Téged bizonytalan hírekkel iz-
gatni.

Minthogy Krasznojarszkban nem kap-
tam Tőled táviratot, még inkább meggyő-
ződtem errő l, és úgy döntöttem, csak
akkor írok Neked, amikor már végképp
tudom, hová küldenek. Lehet, hogy nincs
egészen igazam, de amikor viszontlátjuk
egymást (most már lehet erről ábrándoz-
ni, lehetséges, hogy a vasúton fogok lak-
ni), megmagyarázom Neked részletesen
és alaposan hallgatásom okát.

Nem gondoltam volna, hogy teljesen
feleslegesen egy egész hetet kell
Krasznojarszkban töltenem. Az ügyeletes
nem engedett a megbízotthoz, arra
hivatkozva, hogy a száműzöttek érkezését
tizenötödikére jelezték.

Az utóbbi időben annyit vitatkoztam és
veszekedtem az új parancsnoksággal,
hogy nem maradt erőm makacskodni, és
úgy döntöttem, várok. Általában mindin-
kább meggyőződöm arról, hogy minden
hivatal egyforma, függetlenül attól, mi-
nek hívják. Mindig várni kell és civakodni.
Jenyiszejszkből kísérők nélkül utaztam,
kettesben egy véletlen útitárssal. Isteni
idő volt, és az utazást szinte vidítónak

lehetett volna mondani, ha nem a saját
költségemre utazom. Igaz, azt mondták,
hogy Krasznojarszkban kifizetik az utat, de
mivel emlékszem rá, hogy már Kraszno-
jarszkból is a saját pénzemen utaztam,
erre kevés a remény. Nem vitatom, hogy
minden drágul, de a száműzetés most
már nagyon megdrágult. Ott lehetne per-
sze maradni valahol az úton, és még
három évet kapni szökésért.

A jenyiszejszkiek melegen búcsúztat-
tak, és amikor a lovak elindultak, a höl-
gyek nemcsak azért vették elő a zsebken-
dőjüket, hogy integessenek... Első nap a
város is és az emberek is sokkal szebb-
nek tűntek, mint a másodikon. Harmad-
nap már mindent igazi valójában láttam.
A látvány, azt kell mondjam, nem látvá-
nyos.

Megnéztem a Vidám f iúkat . Ritkán látni
érthetetlenebb és összefüggéstelenebb
zagyvalékot. A film elejétől végig ostoba.
A hang förtelmes, a szavak nem jönnek a
nyelvre. Nagyon gyenge dolgot vártam,
de sohasem gondoltam, hogy ennyire
rossz lehet valami.. . Hobo mancsát szo-
rítsd meg helyettem...

Az út véget ért, ismét magányos vagyok
és szabad. Élvezettel járom a várost, és
üldögélek a szállodai szobámban.

Az utóbbi időben annyi érdekes és ta-
nulságos dolgot láttam és tapasztaltam,
hogy máskor lefeküdnék és eltöprenge-
nék, milyen kár, hogy nem vagyok író.
Tomszk nagyon tetszik nekem. Különösen
Krasznojarszk után, amely iránt meghatá-
rozatlan ellenszenvet érzek. Nem tudom,
mikor tudok szobát találni, egy ígéretem
már van, de még csak ígéret.

Az itteni életviszonyokról még nem aka-
rok írni, két nap alatt nehéz kiismerni a
dolgokat. Egy világos számomra: itt két-
ségkívül jobban fogok tudni dolgozni,
mint Jenyiszejszkben, s ez már nem sem-
mi...

írj nekem, Aranyom, és bocsásd meg,
hogy ilyen röviden írok. Még egyszer jól
kialszom magam, és akkor részleteseb-
ben írok...

A borítékon bélyegző 35. 2. 25.

Sehogy sem tudok szobát találni. Teg-
nap hirdetést adtam föl az újságban...
Igyekszem mielőbb elköltözni, mert a
szállodában kétségbeejtően drága az élet,
és úgy érzem, kirabollak Titeket.

Hogy állnak a dolgok a szerzői jogdíjak-
kal? A f i lm után ítélve lehet, hogy rosszul?
Egyetlen vigaszom, hogy elkezdtem jól
dolgozni. Nyáron befejezem a darabot, és



nem élősködöm tovább a nyakatokon.
Moszkvából még nem kaptam leveleket...

A borítékon a bélyegző 35.3.. 5.

Köszönöm a csomagot és különösen a
csomagolást, az öltöny úgy fest, mintha
most került volna ki a vasaló alól. Furcsa
érzés, de amikor ma reggel felvettem,
valóságosan otthon éreztem magam.
Tegnapelőtt átköltöztem a szobámba. A
szoba kicsi, egyetlen ablaka van, de vilá-
gos, mérsékelten tiszta, mértéktelenül
meleg és mérhetetlenül drága, 85 rubel
fűtésel és világítással, 70 fűtés nélkül,
azaz nyáron. Másfél hónapot előre ki tud-
tam fizetni. Ez alatt keresek valami olcsób-
bat. A háziak: egy hangos fiú, egy hallga-
tag anya, egy ellenszenves apa és egy
rokonszenves háztartási alkalmazott.

Ebédelni étterembe járok...
Kitűnően érzem magam, dolgozom,

senkit sem ismerek (a borbélyon kívül),
sehová sem járok (a cirkuszon kívül), Sar-
dou-t olvasom németül, és azon töpren-
gek, vajon hogyan kerülhetnék a színház-
hoz anélkül, hogy kunyerálnom kellene.
Meglehet, mégiscsak tudnék ott csinálni
valamit...

Nemrég hírt kaptam jenyiszejszki bará-
taimtól, meg vannak sértődve a hallgatá-
som miatt. Pedig mindegyiküknek írtam
együtt és külön-külön is. Nem elég, hogy e
munka közben fél pudot vesztettem a
súlyomból, sokat az időmből és az egész-
ségemből, ráadásul még a barátaimat is
elveszítem. Szörnyű. Zin. Nyik. szintén
hallgat, pedig írtam neki útközben is, az-
után Tyumenyből is és Jenyiszejszkből is,
közvetlenül az elutazásom előtt...

Gazdaságom apránként rendbe jön. Ta-
láltam egy becsületesebb éttermet és egy
becsületesebb tejesembert... A vén ember
egyelőre rendesen hozza a napi fél litert.
Ugyhogy most, bár úgy ebédelek, mint egy
diák, de úgy reggelizem és vacsorázom,
mint egy farmer. Szabadnapján csodálatos
háztartási alkalmazottunkkal szörnyű
baleset történt-férjhez ment.

Előtte mintegy önkívületben járkált, és
még engem is abba akart ejteni, a kályhát
ugyanis vagy korábban zárta el, mint kel-
lett volna, vagy inkább éppen akkor, ami-
kor randevúra kellett mennie. Ezenkívül
összetörte a háziasszony edényeinek a
felét, az én reményeimet egészen. Csak-
nem megállapodtam vele, hogy főz rám.

Most új háztartási alkalmazottunk van,
de sajnos éppen csak kijött az elme-
gyógyintézetből. Egyetlen reményem,

hogy a háziak fia miatt rövidesen vissza
kerül oda, és a háziak szereznek egy har
madikat, akivel éppúgy meg tudok álla-
podni, mint az elsővel.

Mindennap várom a táviratot ügyem
lezárásáról. Kérlek benneteket, táviratoz-
zatok, az eredménytől függetlenül.
A borítékon a bélyegző 35. 5. 15.

Aranyom,
Gyina bizonyára mesélt Neked azokról a
nem éppen kellemes változásokról, ame-
lyektől az utóbbi három hónapban tartot-
tam. Most, amennyire meg tudom ítélni,
minden marad a régiben, semmi ok az
izgalomra.

Úgy látszik, mégis fogok dolgozni 4i

színházban... A társulat október elsején
jön össze, tehát két hónapot kell még
várni.
A borítékon a bélyegző 35. 8. 18.

...elsején elkezdtem dolgozni a színház-
ban. Háromszáz rubelt fognak fizetni, de
negyven rubelt levonnak a szobára. Ez a
pénz nekem elég, úgyhogy Borisz kicsit
engedhet a nadrágszíjon és fellélegezhet.
Feladatom olyan, mint Markové,10 de ré-
mélem, a színház felfogja, hogy engem
nem lehet palira venni, és valahogy cél-
szerűbben fog használni. Holnap társulati
ülés lesz. 5-én elkezdődnek a próbák: a
rendezők udvarolnak nekem házigazdáim
szintén. Gondolom, hogy valóban
hasznára lehetek a színháznak, segíthetek
a rendezőknek az előadás létrehozásában,
de félek, hogy az irodalmi osztály veze-
tése miatt előbb elzavarnak a színházból,
mint hogy ezt bebizonyíthatnám. Ha
megérjük, meglátjuk.

Nagyon valószínű, hogy a napokban
elhagyom a kalaposaimat. A nyárra egy
teljesen önálló lakást ajánlottak nekem
(szoba-konyha, majdnem közvetlenül la
posta mellett). Ha Gyinának sikerül ide-
utaznia, a konyha lesz a dolgozószobám,
és Gyinának nem kell az utcán mászkál-
nia, amíg dolgozom. A lakást ingyen adják
ki nekem, mivel nem lakónak, hanem ház-
őrző kutyának költözöm oda.

... Tíz napja nem írtam Neked, bocsáss
meg. Sürgősen meg kellett csinálnom
valamit a színháznak, azután átköltöztem
az új szobába... Elég kellemes emeleti
szoba, nem túl nagy, de jó a fekvése, távol
van a többiektől... Apránként rendbeho-
zom a lábbeliket, megjavílottam a sárga
félcipőt és a fekete magas szárút. Most a
nemezcsizmán a sor. Kifordíttattam a
szürke öltönyömet, s noha ezt a kényes

műveletet egy asszony végezte, az öltöny
olyan, mintha új lenne. A munka negyven
rubelembe került, de nem volt más kiút. A
rojtos nadrág, a foltok, a kopott térd és a
kifényesedett fenék örökre diszkreditál-
hatták volna a messzi tomszkiak szemé-
ben a fővárosi drámaírót. Most ismét
büszke vagyok, ragyogok, és még vagyok
győződve róla, hogy a tomszki dandyk a
legrövidebb időn belül a zakó jobb oldalára
fogják csináltatni a szivarzslebet. Hir-
detem, hogy ez a legutolsó divat...

Csókold még Apát, és köszönd meg
Neki a ceruzákat...
A borítékon a bélyegző 35. 9.2.

Aranyos Anyukám,
remélem, hogy most már teljesen egész-
séges vagy, és hamarosan kapok Tőled
levelet. Már olyan régen nem olvastam
Tőled semmit, Kedvesem. Ne felejtsd el,
hogy Te vagy á legkedvesebb írőm.
A színházban megvolt két premier, Az
ész bajjal jár és az Arisztokraták. 15-én lesz
a Belugin házassága. A közönség jól fo-
gadja az Arisztokratákat és kissé unja Az

ész bajjal járt. Az előadások nagyjából
rendben vannak, alig különböznek a kö-
zepes moszkvaiaktól.

A színházban reggeltől éjszakáig el va-
gyok foglalva, de üssenek agyon, ha tu-
dom, hogy mivel. A parókáktól a zenéig
mindenféle kérdéssel fordulnak hozzám.

A saját munkámra alig jut időm. Gondo-
lom, hogy lassanként minden élrendező-
dik, és tudok valamennyi időt lopni a
darabom számára...

Tegnap gyermekelőadás volt, és a mű-
vészeti vezetőtől kaptam egy zacskó édes-
séget és egy bohócot trapézon. Csókollak
Titeket, Kedveseim...
A borítékon a bélyegző 35. 1 10.

Köszönöm, Kedveseim, a gratulációt, reg-
gel mentem el érte a postára, és egész nap
úgy éreztem magam, mint aki névnapot
ünnepel. Nem úgy, mint a születésnapo-
mon, amely csak éjfélkor jutott az eszem-
be. Szamborszkaja (a színház művészeti
vezetője) egy üveg kölnit ajándékozott
nekem.
A napokban befejezem Gorkij Az anyá-
jának átdolgozását. A munka aprólékos és
kevéssé érdekes (egyáltalán, meggyőző-
déses el lensége vagyok a dramatizálások-
nak), de a rendező, akinek meg kell csinál-
nia az előadást, elégedett, tehát én is
elégedett lehetek... Házigazdáimat Te an-
gyaloknak vélnéd. Engem „szobaúrnak"
hívnak.



Saárossy Kinga és Tunyogi Péter az egri elő-
adásban (MTI-fotó - llovszky Béla felvételei)

Aranyom, meggyógyult-e végre a ke-
zed? A táviratot apa adta fel, talán megint
nem mehetsz ki az utcára? Vagy csak én
gondolom ezt, mivel ezt mindig Te vagy
Kátya szoktátok csinálni? Csókollak
Titeket, Kedveseim...

Munkám ugyanolyan sok, mint koráb-
ban, de ez inkább örvendetes, mintsem
szomorú, az idő így mégis gyorsabban
telik. Ne aggódj, ha nem kapsz levelet,
ilyesmi előfordul néha...

Aranyom, jól el tudom képzelni azokat a
nehézségeket, amelyekkel Borisz küszkö-
dik, és türelmetlenül vártam a film bemu-
tatását. Most már a film megy, és remé-
lem, hogy mindenkinek sokkal könnyebb
lesz. Gyinának már írtam... írj nekem,
Kedvesem, nyíltan minden gondodról,
gondolom, megérdemlem, bár sok min-
denben bűnös vagyok Veled szemben...

Az új esztendőt a színészekkel
ünnepeltem. Hajnali négy órakor
(moszkvai idő szerint éjfélkor) a Te
egészségedre ittam.

Elkezdték próbálni Az anyát, de én még
nem voltam próbán, valamit itthon kell
elintéznem. Az idei tél egyáltalán nem
olyan szörnyű, csaknem mindig félcipő-
ben járok.

Mejerkoldéknak üdvözlő táviratot küld-
tem, tőlük se választ, se üdvözletet nem
kaptam. Massztól sem. A Tiéteket meg-
kaptam.

Csókol lak Titeket, Kedveseim, és köszö-
nök mindent. . .
A borítékon a bélyegző 36. 1. 18.

Elutazásod másnapján meglátogatott
Szamborszkaja, és Az anya hatalmas sike-
réről mesélt. Az előadás valamennyi

résztvevője elismerést kapott az igazgató-
tól, az igazgató elismerést kapott a városi
pártszervezettől, néhány színész fizetés-
kiegészítést, Szamborszkaja a közönség
könnyeit és ovációját kapta, Seveljov
gyönyörű recenziót, én pedig egy üveg
bort kaptam. Nem maradt más
tennivalóm, mint meginni a szerző
egészségére. A daganatom csaknem
egészen elmúlt, és már három napja
sántikálás nélkül járok az utcán.

Ezekben a napokban sokat kellett dol-
goznom, valamennyi munka összegyűlt a
betegségem alatt, s ehhez még Szam-
borszkaja elutazása miatt is hozzájött va-
lamennyi...
A borítékon a bélyegző 36. 2. 18.

Hogy érkeztél haza, Aranyom? Hogyan
fogadott Moszkva?... Mennyire borzasz-
tó, hogy olyan fagyban el kellett utaznod.
Most gyönyörű idő van, hat-hét fok.

Sokszor eszembe jutsz, Kedvesem, és
szomorúan gondolok az utolsó együtt töl-
tött napjainkra. írd meg, kit hódítottál meg
az úton hazafelé. Hogy érzi magát apa?

...Tegnap kaptam meg a leveled, eluta-
zásod után az elsőt. A lábam egyáltalán
nem fáj. Igaz, néha váratlanul megrándul,
ezért kerülöm a csúszós helyeket, és a
lépcsőn nemezcsizmában járok le-fel,
éppúgy, mint Te. Máskor nem nevetem ki
az anyámat. Fényesen süt a nap, reggel
többnyire harminc fok van, nappal ötre is
felmelegszik.

Minden nap Ljubánál ebédelek, egyéb-
ként állandóan a színházban lógok. Készül
a Ruy Blas. 17-én lesz a bemutató...
A borítékon a bélyegző 36. 3. 15.

...A városban tavasz van, s az ég egészen
tiszta, a föld egészen piszkos. Fordítva

sokkal kellemesebb lenne. Mint mindig, a
tavasszal együtt megjönnek a tavaszi örö-
mök is... Nem fogok pénzt kapni Azanyá-
ért. Egy szóval: „Jön a tavasz! Jön a
tavasz! Dalolnak a vörösbegyek!" Remé-
lem, Moszkvában illedelmesebben viseli
magát a tavasz...

A színházban Az adósok iskoláján dol-
gozunk. Szamborszkaját először fogom
látni a saját szakmájában. Az mondják,
egykor ragyogóan játszott francia vígjáté-
kokban. Majd meglátjuk.

Elmentem néhányszor a „csekista" ko-
lóniába. Érdekes fickókkal ismerkedtem
meg. Nagy munkára hívtak oda, aztán
csak egészen apró dolgokat kellett csinál-
ni. Megváltoztak a határidők. Május elején
Moszkvába mennek az Olimpiára... Csó-
kold meg apát, és titokban mondd meg
neki, hogy nagyon szomorkodtam miat-
ta... vigyázz az egészségedre, és ne szo-
morkodj, minden elmúlik. Így ez a nyár is
elmúlik.. .
A borítékon a bélyegző 36. 4. 15.

Tegnap nagyon sokáig dolgoztunk
Seveljovval az Anna Kareninán, és amikor
éjjel háromkor hazatértem, élveztem a
szibériai májust. Még sohasem láttam
ilyen hatalmas, lágy, nyugodt és sűrű
hópelyheket. Néhány perc alatt az egész
város kifehéredett.

A borítékon a bélyegző 36. 5. 15.

Tegnap reggel az utcán rájöttem, mi a
különbség dél és észak között.

Délen tavasszal a városok kizöldülnek, s
ezért az emberek fehérbe öltöznek, észa-
kon viszont ilyenkor a városok öltöznek
fehérbe, s ezért az emberek zöldülnek
meg (a hidegtő l és a méregtő l).

Ami engem illet, én elégedett vagyok,
mivel zöld arcom egyszer mégiscsak kife-
héredik, de ezt nem lehet elmondani a
fehér nadrágomról, amely örökre megzöl-
dült. A Tom még be van fagyva, tavaly
ilyenkor már jártak a hajók.

Az Anna Kareninát Durilin átdolgozásá-
ban mutatjuk be. Az átirat nagyon rossz,
de nincs másik... bár az is igaz, hogy a
színházban ez már senkit sem érdekel. A
szezon július 1-jén véget ér, és mindenki
sokkal többet gondol az elutazásra, mint
az új bemutatókra.

A borítékon a bélyegző 36.5.8."

...Nem tudom, mit kezd velem a színház.
Szerződés nélkül dolgozom, az igazgató-
ság tehát azt tehet velem, amit akar. A
legkényelmesebb természetesen az



lenne számukra, ha azonnal elbocsátaná-
nak, és ősszel visszahívnának. Félek, hogy
így is lesz.

Tegnap beszélt velem az új művészeti
vezető, egy csomó bókot szórt rám, kért,
hogy dolgozzam továbbra is a színházban
a büntetésem lejártáig, és megígérte, hogy
javasolni fogja az igazgatóságnak, hogy
engem is éppúgy fizessenek a nyáron,
mint a többi dolgozót. Kételkedem benne,
hogy ez sikerülni fog neki, igazgatónőnk
nagyon fukar... Május 28-án esett a hó,
azután volt néhány kellemes nap, azután
újra kezdődött a hideg, ma pedig egész
nap eső esik. Jó, hogy a nyár még nem
kezdődött el, de én attól tartok, hogy már
be is fejeződött. Reménykedjünk, hogy
számomra ez Szibériában az utol-só.

Nagyon elszomorít, hogy Neked kell
fizetned értem. Életemben sok rossz dolog
történt, de úgy gondoltam, minden rosszért
magam fogok felelni. Bocsáss meg nekem,
Kedvesem, minden kellemetlenséget, ami
helyettem ért Téged...

A színházzal, úgy néz ki, minden jól
alakul. Büntetésem lejártáig a színháznál
maradok, fizetést kapok majd, és ugyan-
abban a szobában fogok lakni....

Nagyon felizgatott Alekszandrov aján-
lata, hogy dolgozzam Október huszadik
évfordulójának forgatókönyvén. Csak attól
tartok, nem marad-e ez egyetlen be-
szélgetés. Annyira szeretnék dolgozni,
mint még soha.

Tomszkban még mindig nem kezdődött
el a nyár. Esős, hideg idő van, fürdésre
gondolni sem lehet... Csókollak, Kedve-
sem. Csókold meg apát...

Nyikola
A borítékon a bélyegző 36. 6. 15.

Jegyzetek:

1 Nagyezsda Alekszandrovna Voroncova balerina, Erdman
felesége
2 Száműzetése alatt Erdman A hipnotizőr című darabon
dolgozott, amelyből mintegy húsz lapnyi vázlat maradt fenn
3 Szójáték: a múlt század második felében, századunk elején élt

orosz író neve szó szerint ezt jelenti: a mama szibériai fia
4 Zinaida Reich, Mejerhold második felesége, színházának
vezető színésznője
5 Az író apja, Robert Karlovics könnyebben írt németül
6 Az író fivére, díszlettervező
7 T. Sz. Jeszenyin, Zinaida Reich leánya
8 V. Skvarkin darabja
9 Dumas művét 1934. március 19-én mutatta be Mejerhold

színháza, a címszerepet Zinaida Reich játszotta
10 Pavel Alekszandrovics Markov, a Művész Színház irodalmi

osztályának vezetője
11 A dátum a Tyeatr közlésében valószínűleg sajtóhiba, a levél

bizonyára az előbbi után íródott
12 Erdman szibériai száműzetése 1936. október 19-én ért

véget, s ekkor kezdődött meg vándorlása országszerte

Fordította: Zappe László

Ljubimov meghívott Moszkvába Garas
Dezsővel: néznénk meg új rendezését
Puskin Borisz Godunovját. Úgy javasolta
érkezzünk meg 1983. január 12-én, aznap
repül haza Londonból, másnap láthat
nánk a Puskin-tragédiát.

Garas elkallódott a munkái között, Mor-
csányi Gézával repültem Moszkvába
Kora reggel telefon a Ljubimov-lakásra
Ljubimovné, Kati azt mondja: ,,Jurij
ugyan megérkezett késő este Londonból
a Borisz azonban elmarad. Viszont, ha
azonnal taxiba ül, odaér még a Viszockij
emlékest főpróbájára."

Gyemicsev, kulturális miniszter a Plu-
csek bácsi Szatíra Színházában már egy
hónapja műsoron lévő Erdman-darabba
(Az öngyilkos) és még néhány előadással
együtt letiltotta Puskint. Meg a Viszockij-
estet. A vaskalapos irányítás egyik utolsó
erőpróbájaként tisztára söpörték a maszk-
vai színházműsort.
Vlagyimir Viszockij a Tíz nap, amely megrer
gette a világot című előadásban

1983. január két éve, hogy január 25-én
megfulladt részegen a Taganka vezető
színésze. Temétéséből tömegtüntetés lett
Moszkvában.
Viszockij apja, aki politikai tisztként szol-

gált a hadseregben, behívattatott egyszer
a Taganka téri színház főrendezői szobá-
jába szülői értekezletre. Arra akarta rá-
bírni Ljubimqv: kezeltesse alkoholista fiát.
A konok ti$zt hallani sem akart megtévedt
gyermekéről. Elhatárolta magát a fiútól,
aki ellenzéki dalokat zeng ország-szerte.
Megvetésével sújtotta az atya a közös
akolból elbitangolt fiát. Ljubimov dühbe
gurul, és erélyesen fölszólítja a tékozló
apát: hagyja el a szobáját! Amikor azután
Viszockij meghalt, apja kijelentet-te: Úgy
látszik, Vologya tényleg tehetséges volt.
Nem tízezrek gyásza késztette nézetét
megváltoztatni, hanem z a -számára
fölfogható - tény, hogy az elhunyt
érdemeit a táncdalénekes Kobzon mél-
tatta, ami olyan, mintha Latinovitsot
Korda György búcsúztatta volna.

MOLNÁR ÁL PÉTER

AZ ÖSSZEFÉRHETETLEN
Vlgyimir Viszockij


