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EGYSZERVOLT ELŐADÁS
TURBINÉK NAPJA UKRAJNÁBAN

Az az előadás, amelyről szó lesz, egyetlenegy-
szer került színre, akkor is a közönség szigorú ki-
zárásával. A történetről Fjodor Varpahovszkij
számolt be a Tyeatr című folyóiratban. A dolog
pikantériája, hogy Bulgakovnak éppen azzal az
egyetlen darabjával esett ez meg, amelyet az
egész sztálini korszak folyamán játszottak - igaz,
csak a moszkvai Művész Színházban. Maga
Sztálin is sokszor látta, a rossz nyelvek szerint
főképp a forradalom előtti egyenruhák vonzották,
olyannyira, hogy a háború idején vissza is
varratta a váll-lapokat katonái öltözetére.

Az írószövetség vétót emel

1955-56-ban azonban, tehát éppen az Ehren-
burg regénycíme nyomán „olvadásnak" nevezett
időszakban, Kijevben nem sikerült közönség elé
vinni a művet. A Leszja Ukrainka Színház készült
rá, annak a Leonyid Varpahovszkijnak a
rendezésében, aki három évvel korábban
szabadult Kolimáról, tizenhét esztendei „távollét"
után. Moszkvában ekkor már N. Jansin rendezé-
sében 1954 tavasza óta játszotta a darabot a
Sztanyiszlavszkij Színház, Tbilisziben pedig ép-
pen Varpahovszkij állította színpadra (V. Suhajev
díszlettervező ajánlására, aki Magadanból is-
merte őt).

Kijevben a Turbinék napjainak bemutatását
teljes mellel támogatta a Leszja Ukrainka Szín-
ház igazgatója, V. Sztyeblovszkij, aki látta és
sokra tartotta a tbiliszi előadást, úgyhogy 1955
januárjában meg is kezdődtek a próbák. Az uk-
rán kulturális minisztérium azonban rögtön le is
állította azokat, ugyanis az ukrán írószövetség
„vétót emelt". A színház nem hagyja magát, és
kitartó erőfeszítései nyomán bő egy esztendő
múlva a szovjet kulturális miniszternél, Nyikolaj
Mihajlovnál eléri, hogy mégis jóváhagyják a be-
mutatót. Az ukrán kulturális minisztérium kellet-
lenül meghátrál. Az írószövetség képviselői
azonban folytatják támadásaikat a darab ellen.

Kijevben már kiplakátozták a június 9-i, 10-i,
11-i és 12-i előadásokat, és a jegyeket is eladták,
amikor május végén az ukrán kulturális miniszté-
rium szóbelileg betiltotta a bemutatót. A minisz-
térium képviselői nem látták az előadást, és nem
is szándékoztak azt megnézni, az írószövetség
befolyásos tagjainak tiltakozására hivatkoztak.
Érvekkel nem szolgáltak, nem is volt rá szükség,
hiszen az egész ügy a nyilvánosság kizárásával
zajlott. Egyetlen nyoma ekkor a sajtóban a Ra-
gyanszka kultúra című lap egy júliusi cikke:

„A színház hosszú ideje plakátokon hirdeti
Bulgakov Turbinék napjai című darabjának elő-
adását, és ezt a tényt nehéz másként minősíteni,
mint annak legnyilvánvalóbb bizonyítékát, hogy a
színház a kasszára vette az irányt.

Mert milyen más célt követhet a kollektíva,
amikor ennek a darabnak a bemutatására ké-

Mihail Bulgakov

szül, méghozzá az ukrán forradalom negyvene-
dik évfordulójának küszöbén? Talán ez a mű az
ukrán nép hősi szabadságharcát ábrázolja, talán
Ukrajna legkiválóbb embereit mutatja be, akik
életüket áldozták az új, szocialista rend megte-
remtéséért?

Október viharos forradalmi napjait Bulgakov
darabja a Turbin család felfogásának prizmáján
keresztül, egy kis áporodott nemesi világ keretei
közé leszűkítve ábrázolja.

Azt, hogy ez a darab most megjelent a Leszja
Ukrainka Színház repertoárján, nem lehet más-
sal magyarázni, mint az olcsó anyagi siker haj-
szolásával, ami semmiképpen sem válik Ukrajna
egyik legjobb színházának becsületére."

Másféle vélemény csak a küzdelem lezárulá-
sa után fél évvel jelent meg: a Tyeatrban a lap fő-
szerkesztő-helyettese, A. Anasztaszjev elítélte
az ukrán kulturális minisztérium eljárását. A fő-
szerkesztő-helyettest hamarosan le is váltották.

1956 nyarán azonban még folytatódott a harc.
A kijevi színház moszkvai vendégjátéka során
szerette volna előadni a darabot, felkérik tehát a
szovjet kulturális minisztériumot: ,,...a kollektíva
munkájának igazságos megítélése végett enge-
délyezze, hogy a Turbinék napjait Moszkvába
vigyük, és megfelelő megtekintés után döntsék el,
hogy felvehetjük-e színházunk moszkvai ven-
dégjátékának műsorára." Varpahovszkij archí-
vumában nem maradt fenn válasza beadványra,
lehet, hogy írásban nem is feleltek rá.

Időközben Venyjamin Kaverin, aki Bulgakov
özvegyétől értesült az előadás hányatott sorsá-
ról, írói tiltakozást szervez. Levelet írnak a Litye-
raturnaja Gazetának:

,,Kijevben a Leszja Ukrainka Színház az
USZSZK Kulturális Minisztériumának tudtával
színpadra állította Mihail Bulgakov ismert darab-
ját, a Turbinék napjait.

A kollektíva néhány hónapon át dolgozott az
előadáson, és amikor végül' elkészült vele, a mi-
nisztérium az előadást betiltotta.

Gondolhatnánk, hogy a minisztérium
képviselői hibákat találtak a darab
értelmezésében.

Egyáltalán nem így történt.
A minisztériumból senki sem látta, és nem is

kívánta látni az előadást.
Mi történt hát Kijevben?
Mint kiderült, Ju. Szmolics, A. Hizsnyak, Je.

Kravcsenko és V. Kozacsenko írók bejelentést
tettek a minisztériumnak arról, hogy a Turbinék
napjai című darab megsérti az ukrán népet...

Bulgakov darabjában, mint tudjuk, orosz fe-
hérgárdisták, Szkoropadszkij hetman és petlju-
rista bandák szerepelnek. Jó lenne tudni, hogy
az író elvtársak közülük melyik csoport ábrázolá-
sában észlelték az ukrán nép megsértését?"

Varpahovszkij, aki a színházzal éppen
Moszkvában van, nem bízza a postára, szemé-
lyesen viszi a levelet a szerkesztőségbe, de hiá-
ba, a neves írók véleményét nemcsak nem köz-
lik, de nem is válaszolnak rá. A levél sorsáról
csak híresztelések terjednek, valószínűleg „jó
kezekbe került", ahogyan a rendező egy feljegy-
zésében olvasható. Aláírói közül azonban néhá-
nyan kezdik meggondolni magukat. Akik nem
hátráltak meg: Kaverin, Kornyej Csukovszkij,
Alekszandr Kron, Nyikolaj Pogogyin, Viktor Ro-
zov. Végre a rendező sürgetésére szeptember-
ben válaszol a Lityeraturnaja Gazeta szerkesz-
tősége. Ebből kiderül, hogy a levelet a Központi
Bizottság apparátusához továbbították. Közben
Harkovban a moszkvai Sztanyiszlavszkij Szín-
ház nagy sikerrel adja elő a Turbinék napjait.

Fölöttébb titkos megtekintés

A kijevi színház az új évadban is folytatja erőfe-
szítéseit, hogy ellenőrzésre bemutathassa az
előadást. Az ukrán kulturális minisztérium in-
gadozik, az írószövetség tiltakozik. 1956. október
4-én Varpahovszkij az UKP KB ideológiai tit-
kárához, Cservonyenkóhoz fordul, október 22-én
pedig egy színházi értekezleten erőteljesen
ecseteli a Turbinék napjainak bemutatásával
kapcsolatos különös eseményeket. A moszkvai
írók levelét is felolvassa. Végül is megkapják az
engedélyt, hogy „felújítsák a darabot, és meg-
szervezzék a társadalmi megtekintést és az azt
követő vitát". A „társadalmi" megtekintésre
azonban csak a minisztérium és az írószövetség
képviselőit, valamint a színház vezetőit engedték
be. A színház kénytelen elfogadni ezeket a
feltételeket; abban reménykedik, hogy a vita
során legalább egy igazi, teljes értékű társadalmi
meg-tekintést el lehet érni. Az előadás szigorú
bizton-sági intézkedések közepette zajlott le. A
színház főbejáratát bezárták, a terem valamennyi
ajtajá-
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nál őrök álltak, azzal a szigorú utasítással, hogy
senkit sem engedhetnek be. A művészbejárónál a
meghívottakat az ukrán kulturális miniszter első
helyettese, L. T. Kuropatenko fogadta. Ha egy-egy
színész megpróbált bemenni, mondván, hogy ő
ennek a színháznak a művésze, akkor Kuropaten-
ko rangja közlésével hárította el. Az előadásra
egyébként nemcsak a színészeket, de a színház
irodalmi vezetőjét sem engedték be.

A fölöttébb titkos szemlére azonban mégis
bejutott egy kívülálló. B. Pojurovszkij moszkvai
kritikus más ügyben éppen Kijevben járt, és tör-
ténetesen még diákkorából a Harkovi Színházi
Intézetből jól ismerte a miniszterhelyettest, Kuro-
patenkót, aki beengedte a terembe; csak arra fi-
gyelmeztette, hogy senkit se vihet magával. Po-
jurovszkij több mint három évtized múltán így
számolt be az előadásról:

„Minket, akiket beengedtek a fölöttébb titkos
megtekintésre, az első emelet középső páholya-
iban helyeztek el. A földszinten, a rendezői asz-
talnál ült Varpahovszkij. Mellette a színház igaz-
gatója, Sztyeblovszkij. És valahol oldalt még egy
asszony, mint később megtudtam, Varpahovsz-
kij felesége.

Az előadást szinte rögtön megkezdték, mi-
helyt helyet foglaltunk. Az első kép során Bulga-

A Turbinék napjai Sztanyiszlavszkij rendezésé-
ben (Művész Színház)

kovnál kialszik a fény, de ezúttal a fény jóval ko-
rábban ment el, mint ahogy a szerzői utasítás
előírta. A színpadon kis zavar támadt. Leonyid
Viktorovics, anélkül, hogy elhagyta volna a he-
lyét, mikrofon segítségével nyugodtan függönyt
kért, mindent ellenőriztetett, és kérte, hogy kezd-
jék elölről az előadást. Meglepett a rendező szín-
házban szokatlan türelme és kifogástalan udva-
riassága, különösen egy ilyen feszült szituáció-
ban.

Rövid szünet után újra kezdődött a felvonás,
és most már minden rendben ment. A színészek
nagyszerűen játszottak. Többségük fiatal volt.
Nem sokszor kaptak ilyen feladatot: hiszen ak-
koriban a repertoár nagyobb részét egészen
más darabok képezték...

Több mint három évtized múltán nem merem
elemezni az előadást, és arra sem vállalkozom,
hogy minden részletében felidézzem. Emléke-
zetemben csak az összbenyomása marad meg
ennek a csodálatos munkának, amely összefogta
Jurij Szergejevics Lavrovot (a feledhetetlen
Alekszej Turbint), a fiatal Tatyjana Szemicsovát
(Jelenát), Szergej Filimonovot (Larioszikot),
Nyikolaj Ruskovszkijt (Nyikolkát), a nagyszerű
díszlettervezőt, Jelena Ahvledianit és természe-
tesen magát Varpahovszkijt.

Egy epizód azonban - a gimnáziumi jelenet -
annyira beleégett a lelkembe, hogy megkísér

lem feleleveníteni. Annál is inkább, mert ezt szó-
ban nemegyszer megtettem az előadás résztve-
vőinek jelenlétében. Elbeszélésem Jelena Szer-
gejevna Bulgakova szívéhez is közel férkőzött;
ezzel kezdődött ismeretségünk, amiből később
barátság lett.

...Varpahovszkij elgondolása szerint a gim-
náziumi jelenet az előadás csúcspontja: itt pusz-
tul el a főhős, Alekszej Turbin, ezután kezdődik a
kibontakozás. A nézőktől balra, tompa szögben
hatalmas folyosó magas plafonnal. Innen né-
hány, erős fémkilinccsel ellátott masszív ajtó ve-
zetett az osztálytermekbe. Tőlünk jobbra széles
lépcső vezetett fel csaknem a díszletkeretig,
csak a legtetején látszott egy ablak párkánya és
az ablaküveg keskeny csíkja. A színpad közepén
oszlop. Körülötte üres tér.

Minden úgy történt, ahogy Bulgakov megírta.
Megjelent Alekszej Turbin, s minden magyarázat
nélkül megparancsolta a junkereknek, hogy
hagyják el az épületet. Kis zavarodottság, sértő
kiáltások árulásról, majd az ezredes ismert mo-
nológja, melyet Lavrov úgy mondott el, mint a
történelem halálraítéltjének utolsó szavait.
Turbinnak az volt fontos, hogy mindenáron
megmentse a fiatal embereket. Mégis nehezére
esett felülkerekednie ezeken az eszüket vesztett
ifjoncokon, akik készek voltak gondolkodás nélkül
meghalni a cárért. De hát éppen az volta lényeg,
hogy nem volt kit védelmezni!...

A hatalmas tömeg, amely elöntötte az egész
teret a folyosótól a lépcsőig, egy pillanatra
megdermedt. Az egyik junker - B. Csernov ját-
szotta - arccal a nézőtér felé fordult, és el-kezdte
énekelni az „Ujjaitokból tömjén száll" kezdetű
románcot, amely egyáltalán nem alkalmas arra,
hogy kórusban adják elő. Társai mégis átveszik
a dallamot, s közben szorosan körbefogják az
oszlopot, mintha az megmenthetné őket.
Közben az utcáról mind élesebben hallatszik az
ágyúdörgés: a petljurista bandák közelednek a
városközponthoz. Minél gyakrabban
hallatszanak a lövések, annál gyorsabban és
hangosabban énekelnek a junkerek, mintha
fontos volna, hogy mindenáron végigénekeljék
Vertyinszkijnek ezt a románcát. Addig
zsúfolódtak az oszlophoz, míg apránként,
észrevétlen eltűntek mögötte. Az utolsók
csendben távoztak, méltósággal abszolválták
nemcsak az éneket, de állampolgári kötelessé-
güket is. Síri csend támadt...

Alekszej Turbin látszólag szinte részvétlenül
figyelte a távozókat. Végül, amikor egészen
egyedül maradt, merevsége hirtelen átalakult a
törzstiszt szokásos tevékeny koncentráltságává.
Miután megigazította sapkáját, és ellenőrizte, be
van-e gombolva a köpenye, élesen meg-fordult,
és friss léptekkel elindult felfelé a meredek
lépcsőn, mintha díszszemlét akarna onnan
vezényelni. Már csak egy lépés volt hátra, amikor



* BULGAKOV *

A Turbinék napjai kijevi előadása (1960)

hirtelen furcsa hang hallatszott: az alig látható
ablakon berepült egy eltévedt golyó. Turbinnak
még kiáltani sem volt ideje: egy pillanat alatt be-
állt a halál. A fák állva halnak meg... Turbin nem
esett el, nem hajolt meg, hanem elkezdett mind
gyorsabban, „fatörzsként" ugrálni lefelé, míg
egészen el nem dőlt, és le nem gurult a lépcső al-
jáig. Újra beállta csend, és csak távolodó, majd
valahol messze, az úttesten elhaló lódobogás
hallatszott, mintha a lélek szállna el... Akkor va-
lahogy különösen világosan éreztem, hogy Alek-
szej Turbin egyáltalán nem véletlenül halt meg.
Ez szándékos öngyilkosság volt, az egyetlen kiút a
tragikus, kiúttalan helyzetből...

Érzelmi hatás tekintetében a gimnáziumi jele-
net, és különösen Alekszej Turbin halála szerin-
tem Varpahovszkij rendezői munkásságának és
Bulgakov színházának egyik legnagyobb pilla-
nata."

Bulgakov helytelen darabja

Az előadás az összes jelenlévőre nagy hatást
tett, úgyhogy az azt követő vita kezdetén az írók
némi zavarban voltak, de aztán hamar maguk-
hoz tértek. A. Hizsnyak elmondta, hogy az elő-
adás erőteljes, tehetséges, a színészek nagy-

szerűen játszanak, de annál rosszabb, mert így
Bulgakov helytelen darabja csak még nagyobb
kárt okoz. Majd azzal folytatta, hogy a darab né-
pellenes, semmiféle művészi értéke nincs, be-
mutatása tapintatlanság lenne az ukrán néppel
szemben. Je. Kravcsenko elmondta: „Ismertem
egy tanítót, aki átállt a vörösök oldalára; ilyen fi-
gura a darabban nincsen. Hiányzik Alekszej Tur-
bin széles körű jellemrajza; a többi alak csupa
alávaló iszákos, a haldokló osztály cégéres kép-
viselője, Larioszik bizonyára azért maradt Kijev-
ben, hogy kémkedjen, ártson a szovjethatalom-
nak, de a darabban erről nincsen szó." Ju. Szmo-
lics szerint a darab hamis, hazug, a nép nem har-
col benne sem Petljura, sem a fehérgárdisták el-
len, ez a felfogás Petljura rehabilitációjára irá-
nyul. V. Kozacsenko pedig arra figyelmeztet,
hogy ebben az épületben volt a munkás- és pa-
rasztküldöttek szovjetje, most meg itt mutatják
be a Turbinék napjait! Bulgakov szerinte fehér-
gárdista, s a szovjethatalom negyvenedik évé-
ben semmi értelme bemutatni egy fehérgárdis-
tákról szóló darabot.

A színháziak módszeresen utasították vissza
az írók vádjait. Hivatkoztak a nehéz anyagi hely-
zetre, amelybe a minisztériuma színházat hozta,
emlegették a Csapajev-filmet, Gorkijt, érveltek
azzal is, hogy a Művész Színházban csaknem
ezerszer ment a darab. Csak éppen az írók bele-
szólási jogát nem vitatta senki. Kuropatenko, a

miniszterhelyettes semlegesen vezette a vitát,
felváltva adta meg a szót az írószövetség és a
színház képviselőinek, a minisztérium álláspont-
ját nem fejtette ki. A vita utána tilalom továbbra is
érvényben maradt.

Az ukrán írók támadása, amelyet Varpa-
hovszkij szerint az irigység, a Bulgakov tehetsé-
gével szembeni gyűlölet motivált, ezzel nem ért
véget. Hiszen a kijevi előadást ugyan sikerült le-
hetetlenné tenniük, de a darab élt, és az ország
sok színházában játszották. Így hát szélesebb
körű akcióba fogtak. Az Ukrán Írószövetség hi-
vatalosan fordult a Szovjetunió kulturális minisz-
teréhez, Mihajlovhoz, s a beadványt maga az
író-szövetség elnöke, Mikola Bazsan írta alá. A
már ismert érveket elismételve leszögezték:

„Az elnökség arra az álláspontra helyezkedik,
hogy nemcsak Kijevben megengedhetetlen, a
Turbinék napjainak bemutatása, de más szín-
padokon is, és az elnökség az ellen is fellép, hogy
a Moszfilm stúdióban megfilmesítsék." Ez a levél
1957. január 23-án kelt. Február 14-i keltezéssel
azonban egy másik levelet is kapott a szovjet
kulturális miniszter. Moszkvai írók fordultak
hozzá, akik a Lityeraturnaja Gazetától nem
kaptak választ:

„Tudomásunkra jutott, hogy Bulgakov Turbi-

nék napjai című darabja körül, a kijevi Leszja Uk-
rainka Színházban való bemutatásával kapcso-
latban, tűrhetetlen helyzet alakult ki (...)
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Jelenet a kijevi előadásból

Mindenki, aki látta az előadást, kiemelte a
színház nagyszabású, tehetséges munkáját (...)

A Turbinék napjai című darab, amely néhány
évtizeden át a színpadon már bizonyította kiváló-
ságát, az orosz irodalom legnagyobb művei közé
tartozik (...)

Egyáltalán nem azt követeljük, hogy ezt a da-
rabot ukrán színpadon bemutassák, csakis a
diszkreditálása ellen tiltakozunk."

A kijevi írók beadványukkal túllépték hatáskö-
rüket. V. Pahomov kulturális miniszterhelyettes-
től az alábbi választ kapták:

„Ukrajna írószövetsége elnökének, M. P. Ba-
zsan elvtársnak.

Ez év január 23-án kelt levelükben M. Bulga-
kov Turbinék napjai című darabjával kapcsolat-
ban felvetik e darab színházi bemutatásának és
megfilmesítésének betiltását.

A Szovjetunió Kulturális Minisztériuma úgy
véli, hogy miután a Turbinék napjai című darab
harminc éve létezik a szovjet színpadokon, to-
vábbi sorsát nem lehet adminisztratív úton el-
dönteni. M. Bulgakov darabjának erényei és hiá-
nyosságai ez idő alatt teljes mértékben tisztá-
zódtak ahhoz, hogy a színházi emberek minden
esetben önállóan dönthessék el, célszerű-e azt
bemutatniuk.

Nyilvánvalóan ez történt Kijevben is, ahol az
elvtársak, osztván az Önök negatív véleményét a
darabról, meghozták az intézkedést, hogy azt a
Leszja Ukrainka Színház ne mutassa be.

A Szovjetunió Kulturális Minisztériuma úgy
véli, hogy a Turbinék napjai című darab ukrán

színpadokon való bemutatásának kérdését csak
az ukrán szervek dönthetik el.

Egyúttal tudniuk kell: a moszkvai színházi és
irodalmi közvéleményben értetlenséget vált ki,
hogy levették a műsorról azt a darabot, amelyet
sohasem tiltottak be, és amelyet a Művész Szín-
ház 1936-os és 1937-es vendégjátéka során Ki-
jevben is nagy sikerrel játszott. A Szovjetunió
Kulturális Minisztériumához levéllel fordult az
írók egy csoportja, K. Fegyin, Vsz. Ivanov, L. Le-
onov, Ny. Pogogyin és mások, akik kifejezték til-

A Turbinék napjai a József Attila Színházban
(1964) (MTI-fotó - Keleti Éva felvétele)

takozásukat, amiért a Turbinék napjai kész elő-
adását a Leszja Ukrainka Színházban betiltották.

V. Pahomov"

Varpahovszkij elhagyta Kijevet, s legközelebb
Leningrádban kezdte el rendezni a Turbinék
napjait, de ez az előadás sem jött létre. Közben
Moszkvában igazgatta egy ideig a Jermolova
Színházat, majd a Kisszínházban dolgozott. Vé-
gül 1967-ben a Művész Színházban megrendez-
hette a darabot. Ez az előadás ugyan több mint
tizenhárom évig volt műsoron, és több mint hat-
százszor játszották, de mégsem volt az igazi,
nem vált igazi színházi eseménnyé.

Utóirat

Alig tettem le a Tyeatr múlt év augusztusi szá-
mát, amelyben a fenti történet valamivel részle-
tesebben olvasható, amikor a Lityeraturnaja Ga-
zeta következő közleményén akadt meg a sze-
mem: „Elöljáróban egy találós kérdést teszek fel
az olvasóknak: találják ki, melyik évben (1937-
ben?, 1948-ban?, 1951-ben?) írták a következőt:

»Mint már közöltük Önnel, az Öntől házkuta-
tás során elvitt kéziratokat, köztük a M. Bulgakov
író életére és munkásságára vonatkozó anyago-
kat, irodalmi szakértők véleménye alapján ideo-
lógiailag ártalmasnak, hazánk számára politikai-
lag károsnak találtuk, és az előírt rendben jegy-
zőkönyv szerint megsemmisítettük.«

Minthogy e közlemény valóságos dátumát
szerintem még a legdörzsöltebb olvasó sem le-
het képes kitalálni, közlöm, hogy azt Moszkva
város ügyészhelyettese, Ju. A. Szmirnov 1990.
július 17-én fogalmazta. A dokumentumokat az
»előírt rendben« 1988. december 18-án semmi-
sítette meg a moszkvai KGB vezetősége..."


