
Fehér házasság világa kettéoszlik: a fel-
nőttek ostoba, mocskos, álszent miliőjére
és a két bakfis túlfűtött, infantilis
lázadására. Bianka egyrészt egyfajta dra-
maturgiai lencse, amely magába gyűjti a
két világ impulzusait, s azokat kifordítja
önmagukból (leleplezi őket), másrészt -
híven a rózewiczi dramaturgia alapelvei-
hez - az infantilizmus görbe tükrét tartja
saját „történelmi" szerepe elé (leleple-
zendő a leleplezést), de a nézők mai gon-
dolatai és érzései elé is. Tulajdonképpen
az infantilizmusnak erről a tükréről szól a
darab: arról, ahogy Biankában meglátjuk
önmagunkat. A rózewiczi dráma képlete
mintegy implikálja is a brechti szí-
nészeszményt. Mindenesetre Csonka Ibo-
lya mindezt játszhatná hidegen, okosan,
kiszámított pontossággal, „elidegenítve".
De nem ezt teszi. Kettős szerepet él: a
„történelmit", a szecessziós lányalakét és
a tükörszerepet. S ezt a lehető leg-
természetesebben teszi, mint aki azt is
tudja, hogy a színpad a színésznek mindig
kettős élet. Rózewicz voltaképp nem is
tett mást, mint építve erre a kettősségre,
kettős dramaturgiai funkcióval ruházta fel
Biankát. Csonka Ibolyának van bátorsága
és tehetsége, hogy az író szándékos és
megszerkesztett mozaik-szerű
valóságlátása mögött - legalábbis a maga
szerepére érvényesen - felfedezze az elemi
egységet. Ez az egység a színész felől
nézve nem egyéb, mint saját alkotói
integritása. Vagyis igen egyszerű és magá-
tól értetődő dolog. Annak, aki képes rá.

A nézőtérről azonban csodának látjuk.
Csonka Ibolya Biankája egyszerre hami-
sítatlan Rózewicz-hősnő és több is annál:
a színészi jelenlét modellértékűvé, már-
már mitikussá teszi. Miközben a színész
könnyed természetességgel átlépi azt a
szakadékot, ami Rózewiczet és a magyar
színjátszási módot elválasztja egymástól.
Talán észre sem veszi. De épp e könnyed-
ség és természetesség benne a csodálatos.
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BÉCSY TAMÁS

Zsivago a színpadon

Ha a regényből nem sikerült - nem sike-
rülhetett - valódi drámát írni, a szolnoki
Szigligeti Színházban igen jó színpadi
mű-alkotás született Boris Paszternak
Doktor Zsivagójából.

Miért nem sikerülhetett a regényből jó
drámaszöveget írni? Minden dráma tör-
ténete az emberek közötti kölcsönös vi-
szonyok gyors változásaiban ragadja meg
az embernek az adott korra jellemző sor-
sát - a sorslehetőségek egyik változatát.
Igazi, jelentős dráma nem lehet meg e
kettő: a gyors viszonyváltozások és az
ezekben megjelenő sors nélkül. A dráma
csak dialógusban megjelenő műformája
még azt is megkívánja, hogy az adott
törekvéseket megvalósító emberek éle-tét
meglehetősen határozottan látható
erővonalak formálják sorssá.

Az igazi, jelentős drámához mindezeken
túl még az szükségeltetik, hogy a sorsokat
kiformáló erővonalak jelentései a
kölcsönös viszonyokon keresztül válja-
nak átélhetővé. Vagyis például a háború
csak az emberek kölcsönös viszonyaiból
absztrahálódva kaphat valamilyen általá-
nosabb vagy konkrétabb jelentést. Re-
gényben azonban ez a jelentés közölhető
akár az író reflexiójaként, akár olyan apró
jelenetek-jelenetsorok ábrázolásából
sugárzó jelentésként, amely jeleneteket a
főalak, a többi alakhoz való kölcsönös
viszony nélkül, csak szemléli, s e szem-
lélődés eredményeként alakul ki benne a
háború valamilyen konkrét jelentése. Es
az így kialakult jelentések bőven hozzá-
járulhatnak sorsának, a világhoz való
viszonyának vagy szellemi arculatának
rajzához. Paszternak regényében is ki-
alakítják mindezeket Zsivago benső él-
ményei: temetés, vihar, a szélzúgással és
villámlással, a csillagos ég, a holdvilágos,
fagyos éjszaka stb. Drámában ezek az élet-
jelenségek ugyancsak azért nem alakít-
hatják a főalak sorsát, mert nem dialógus-
váltásban, vagyis nem kölcsönös viszo-
nyokban megjelenő életjelenségek.

Ugyanakkor kétségkívül vannak életek,
nagyon fontos és lényeget hordozó életek,
amelyek lassan érlelődnek sorssá; és nem
is pregnánsan látható, hanem
meglehetősen rejtett erővonalak kereszt-
tüzében.

Lehet külön-külön regényt is, drámát is
írni a századforduló Oroszországáról, a
világháború, majd a forradalom, továbbá
a polgárháború időszakáról. Paszternak e
periódusok mindegyikét mint olyanokat
komponálja címadó szerep-lője köré,
amelyek egyike nélkül sem lehet teljes a
sorsa; pontosabban annak a valósághoz
való viszonynak és szellemi arculatnak a
sorsa, amelyet Zsivago testesít meg.
Zsivago sorsa az említett idő-szakok
malomkerekei között alakul ugyan, de
megjelenésmódjában a malomkerekeket
korántsem mindig az alakok közötti
kölcsönös viszonyok jelenítik meg. Az
például, hogy a háború és az utána
következő nyomor miképpen formálja a
hős sorsát és szellemi attitűdjét, a re-
gényben zömmel írói reflexiókban és az
ő benső világára a példa, a tanulság jelle-
gével ható apró jelenetek révén válik
apercipiálhatóvá. Az orvos sorsát első-
sorban nem ő alakítja aktívan; ő sodródó
ember, akinek sorsát a körülmények reá
tett hatása és ezeknek általa meghozott
érzelmi értékelése teszi ki, nem pedig az
ő aktív részvétele a viharzó körülmé-
nyekben. A valósághoz fűződő kapcsola-
tának alakulását, világképének formáló-
dását, sorsát stb. elsősorban talán nem is
azért nehéz drámában megírni, mert puha,
passzív, csak sodródó ember. Hanem fő-
ként azért, mert minden, egyéniségére,
gondolkodásmódjára stb. vonatkozó min-
den lényeges kérdés az ő benső világában
formálódik a reá tett benyomások,
élmények, hatások alapján. A regény eze-
ket benső világának leírása, benső mono-
lógok révén, illetve a tárgyi-természeti
környezet analogikus leírásával jeleníti
meg, a házak, az utcák, a tájak, az időjá-
rás pompásan érzékletes jellegében-mi-
néműségében. A regényben ezek a leírá-
sok jóval többek puszta hangulatiságnál;
úgy tartoznak a hegeli-lukácsi tárgyias-
ságokhoz, hogy a mű intenzív totalitását
biztosítják. A drámavilág természete vi-
szont a mozgások totalitása révén érzé-
kelteti azt az intenzív totalitást, amely az
alakoknak a kölcsönös viszonyok tartal-
mait rögzítő állásfoglalásában tárgyiasul.
A regényben a háborúval és a forrada-
lommal, illetve a polgárháborúval kap-
csolatos állásfoglalások igen sok apró, a
főalaktól gyakran független jelenet-
mozaikokban jelennek meg. A regény-
ben - másfajta jellegzetességet említve -
két ember sorsának összefüggését akkor
is nagyon plasztikusan lehet megérzé-
keltetni, ha ők sohasem vagy csak egyet-
lenegyszer találkoznak, vagyis ha nincs,



illetve csak egy-egy részhelyzetben van
közöttük kölcsönös viszony, s ennek a
tartalma is csak a részhelyzethez és nem
sorsuk egészéhez illő. Ilyen például Zsi-
vago és Antyipov, Zsivago és több mel-
lékszereplő, illetve Antyipov és Koma-
rovszkij kapcsolata.

A színházi előadást illetően természe-
tesen nem azért említjük a regényt, hogy
számon kérjük annak minden részletét,
jelenetét vagy különösképpen ábrázolás-
beli jellegét. A regények anyagából
kell(ene) minden esetben drámát írni.
Még akkor is, ha nyilvánvaló: egyetlen
első-rendű regényből sem született
dramatizálás révén olyan dráma, amely
mint dráma az adott nemzet irodalmának
élvonalába tartoznék. Mindezeket
egyrészt éppen a dramatizálás
értelmezése, másrészt az epika és a dráma
formatörvényszerűségei és ismérvei
közötti lényeges különbségek
hangsúlyozása kedvéért említjük.

A színpadra írott szövegben - akár
akarja a dramatizáló, akár nem - szük-
ségképpen a szerelmi kapcsolatok és az
ezek által hordozható-kifejezhető kér-
déskörök válnak uralkodóvá, mert első-
sorban ezek jelennek meg kölcsönös vi-
szonyokban. Még például Antyipov sor-
sában is a Lara iránti szerelem formálód-
hat drámává, hiszen sorsának Sztrelnyi-
kov néven alakuló része még a regény-
ben sem a más emberekhez való kölcsö-
nös viszonyában realizálódik, hanem sok-
kal inkább az író által leírt-elbeszélt mó-
don és Antyipov benső világában.

A dráma számára marad tehát Zsivago
szerelmeinek a története, amelyek közül
az első, a Tonyához fűződő a századfor-
duló Oroszországában indul, majd az első
világháború időszakában bonyolódik. Ezt
követi a Lara-szerelem, amely a világhá-
borúban kezdődik, majd a forradalom
után, a polgárháborúban teljesedik ki.

A regényben Tonya, illetve Lara egyé-
nisége és ebből következően szerelmük és
Zsivagóhoz fűződő kapcsolatuk jellege-
minéműsége lényegében megfelel a cári
Oroszország felsőbb rétegének for-
mákhoz-konvenciókhoz ragaszkodó, de
pozitív dinamizmusok nélküli mivoltának,
illetve a háború és a polgárháború
elementáris zaklatottságának és ambiva-
lens értékeinek. A szerelem jellege és a
társadalmi tartalmak közötti, az ábrázolás
szintjén megjelenő párhuzam drámában
ugyancsak nehezen ábrázolható.

A Szikora János által írt színpadi mű
Zsivago kisgyerek korának egy jeleneté-
vel indul, majd mint fiatalembert is látjuk
- voltaképp teljesen feleslegesen.

Elsősorban azért lényegtelenek ezek a
jelenetek, mert későbbi sorsát illetően
semmi fontos tartalmuk - itt, a színpadi
műben - nincsen. A színjáték első részé-
ben látjuk még Lara sorsának indulását,
elsősorban a Komarovszkijhoz fűződő
kapcsolatban. Elsikkad azonban Lara és
Zsivago szerelmének kezdete. Abban a
báli jelenetben, amelyben Lara rálő az őt
elcsábító Komarovszkijra, Zsivago éppen
csak felbukkan a színpadon, de nem
érzékelhető az a benyomás, melyet a lány
reá tett - hiszen az ekkor még tisztán csak
lelki lehet.

A színjátékműbe - hangsúlyozottan
ebbe - feleslegesen, lényeges tartalmakat
nem hordozóan került több alak:
Gromeko és felesége - Zsivago apósa és
anyósa -, továbbá Nyikolaj bácsi, a fő-
alak nagybátyja.

Miért mondható mégis, hogy ha dráma
nem is, de igen jó színpadi mű szüle-tett?
Több oka is van. Az egyik, hogy az itt
látható nyers történet mégis meglehetősen
plasztikusan állítja elénk Zsivago sorsát.
Azét az emberét, aki voltaképp a maga
egyéniségénél fogva csak sodródik a
háborúban, a forradalomban és a parti-
zánok között a polgárháborúban. Talán
éppen a dráma sajátossága, a viszonyvál-
tozások itteni lassú volta érzékelteti meg
az ő sodródó alkatát, hiszen a történelmi
események tartalmai nem hívnak életre
benne aktivitást, valamely szellemi és/
vagy társadalmi erővonalba való aktív
bekapcsolódást és tevékeny részvételt.
Viszonyainak lassú változása érzékelteti
puhaságát, döntésképtelenségét. Ezek a
tulajdonságok még egyértelműbbé vál-
hattak volna a színészi alakítás révén,
hiszen a sodródó alkat az életesemé-
nyekre való apró reagálásokban objekti-
válódhat, ezt pedig a színészi alakítás
tudná jelezni. Még ezek hiányában is
érzékelhető, hogy házasságát s Larához
fűződő szerelmét is a történelmi-társa-
dalmi események teszik tönkre. De ebben
a két kapcsolatban elsősorban a történet
hordozza Zsivago döntésképtelenségét,
azt, hogy egyikhez sem képes végérvé-
nyesen csatlakozni, s ez a privát élet szfé-
rájában meglévő tétovaság absztrahálódik
a társadalmi-történelmi szférában is
érvényes puhasággá. A végén orvosi hi-
vatása is elfoszlik benne. A színpadi mű
kiválóan jelzi ezt: apósáék volt szakács-
nőjének maradéktalanul kiszolgáltatva a
padlót mossa fel.

A színjátékmű érzékelteti a főalak kö-
rüli sorsok tönkremenetelét is. Tonya, a
feleség, gyerekkorától fogva szereti

Zsivagót, kissé a társadalmi normákhoz
való ragaszkodásból is. Élete azért jut
zsákutcába, mert Zsivago hol hozzá, hol
Larához csapódik - a regényben még egy
harmadik nőhöz is -, attól függően, hogy
a kötelesség és a konvenció vagy az új
formálódó élet zaklatottsága válik-e benne
erősebbé a szerelem viharos változatával
együtt. Zsivago ezen sodródásai szimbo-
likusak. Lara lényegében ugyanazért megy
tönkre, amiért Zsivago: őt is több privát
tartalmú dinamizmus tartja fogságban, s
benne is él mindegyikkel kapcsolatban
bénító erő, amely megakadályozza, hogy
bármelyiket véglegessé tegye. Koma-
rovszkijhoz a kalandvágy fűzi, férjéhez,
Antyipovhoz annak a nyugalomnak a
tisztelete és szeretete, amit a férfi bizto-
sítani képes. Zsivagóhoz egyfelől az igazi
szerelmi szenvedély köti, másrészt ket-
tejük alkatbeli azonossága, amely abban
áll, hogy egyikük sem képes - még éles
helyzetekben sem - önállóan, csak belső
indíttatásból dönteni. Mindketten lénye-
gében befolyásolható alkatok. Es ez a
tulajdonság sohasem jár egyedül: a döntés
elodázása mindkettejüket fogva tartja a
döntés előtti helyzetbe s ez vált ki belőlük
bűntudatot, lelkiismeretfurdalást.

Tönkremegy Antyipov élete is. Őt - Zsi-
vagóval és Larával ellentétben - éppen az
viszi öngyilkosságba, hogy két olyan erő-
vonalnak adta át magát maradéktalanul,
amelyek egyikének sem kellett ő ugyan-
ezzel a feltétlenséggel.

Azok közül, akiknek a színpadi mű
történetének egészében is lényeges helyük
van, csak Komarovszkij, az önző, min-
denkit és minden helyzetet önmaga hasz-
nára és előnyére kiaknázó ember nem
megy tönkre. Nyilván nem véletlenül.

A színpadi mű legfőképpen azért jó,
mert az alakok sorsán túl a világ arculatá-
nak mai rajza is megjelenik.

Persze ez mára regényben is. A regény
megjelenésmódja azért adekvát korunk
jellegéhez, mert mozaikokból, apró jele-
netek felvillantásából rakja ki a maga
korrajzát, még akkor is, ha a regényben
ezek a mozaikok gyakran tisztán csak lel-
kiek vagy hangulatiak. Am kétségtelen:
korunk bármely szemszögéből nézett bár-
mely lényeges kérdésköréhez alapvetően
hozzátartoznak az egymástól viszonylag
távol eső, a közvetlen összefüggéseken
túl lévő, azokon átívelő helyzetek és tar-
talmak és ezek jelentései; továbbá az
egymással szoros összekapcsolódást nem
mutató okok és motívumok. Olyan té-
nyezők tehát, amelyek úgy hatnak az em-
berre, hogy közvetlenül nincs sem köze,





sem kapcsolata velük, ám mégis hatnak.
Es a színpadi mű azért is jó - noha bizo-
nyosan nem az utolsó színpadra írott
Doktor Zsivago ez -, mert a szövegíró
szerencsére nem írt kamaradarabot, kevés
szereplővel és kevés helyszínnel, noha
erre is mód lett volna. Megtartotta a mo-
zaikszerkezetet, az egymással nem min-
dig szoros, nem mindig közvetlen kap-
csolatban lévő helyzetek és tartalmak
révén való megformálásmódot. Az úgy-
nevezett kamaradarab - általánosságban
szólva - nemcsak azzal hamisítja meg a
mai történeteket, hogy az alakok közötti
viszonyokat és a helyzetek közötti össze-
függéseket leegyszerűsíti, hanem azzal
is, hogy a kevés alak révén az okokat és
motívumokat szorosan összeköti az oko-
zatokkal, amivel mindent egyszerűvé, át-
láthatóvá tesz egy átláthatatlanul bonyo-
lult korszakban. A színpadra készített
változat azzal is közelít a mai sorsok hi-
teles és adekvát megjelenítéséhez, hogy
a sorsok több fordulójára csak utal, és
mert a regényben a leírások révén megje-
lenő okokat nem fordította át hangula-
tokká. Ha a regényben az okok és motí-
vumok egyfelől belsőek, másfelől han-
gulatiak, és ha ezek a színpadi műből
elmaradnak, akkora nézőknek kell a sor-
sok meghatározatlanságait kiegészíte-
niök. Ezt pedig saját élettapasztalataik és
nemcsak hangulataik alapján teszik meg.
Es ezáltal leszünk mi, nézők részesei az
itt bemutatott sorsoknak.

A színpadi mű értékeihez az a „techni-
kai" tényező is hozzájárul, hogy a mozaik-
jelenetekhez a rendező és Csikós Attila
kitűnő díszletmegoldást talált. Több fe-
kete díszletlap húzható oldalra mindkét
irányban, továbbá felfelé is, amiáltal a
színpadon máshol és máshol válik látha-
tóvá egy-egy jelenet. Ugyanakkor a mo-
zaikok összefüggését érzékelteti itt és
most az a máshol csak divatból alkalma-
zott megoldás, miszerint az egyik jelenet
vége mozgásban vagy beszédben-hang-
ban átcsúszik a következő elejére.

Szikora János rendezésének egészére
az erőteljes és mégis finom megoldások
a jellemzőek. A legkiemelkedőbb az utolsó
jelenet. A már említett, megalázó padló-
mosás átmegy a Zsivago és régi barátai
közötti jelenetbe. Egyik barátja megjárta
a munkatáborok valamelyikét, s a beil-
leszkedésre igyekszik rábeszélni Zsivagót.
Ő végül a padlómosás közben hal meg,
míg barátai a vizes-jeges padlón csúsz-
kálva-billegve, majdnem elesve keresik
helyüket a világban. Ez az utolsó kép
azért oly kitűnő, mert egyszerre érzékel-

teti Zsivago sorsának végső beteljesülé-
sét, a mű egész világának jellegét, és még
mai életünknek is szimbólumává válik.

A rendezés legkevésbé sikerült részei
viszont a színjátékmű első felében talál-
hatók. Igaz, itt az írott változat is erőtle-
nebb; itt vannak a felesleges és a többlet-
jelentést nem hordozó mozzanatok. Em-
lítettük már a nyitó jelenetet, amely a
gyerek Zsivagót láttatja anyja temetésé-
nek perifériáján; s amelynek során bizo-
nyosan lényeges tartalmak élnek benne,
de amelyek a néző számára kideríthetet-
lenek. Nem hordoz erős jelentéseket a
báli jelenet sem. Ez ugyanis hangulat, a
„békebeli" zűrzavarok hangulatának hor-
dozója lenne. Es hiába az egyik tartalmi
meghatározója ez a hangulat Zsivago
sorsának, mégis csak regényben juthat
ér-vényre.

Ezt az előadást is az jellemzi - áttérve
a színészi alakításokra -, ami mostaná-
ban több hazai előadást: az igazán jó ren-
dezői elképzelések és megoldások között
korántsem megfelelő a színészi szín-
vonal.

Ha a megírt történet nem hordozná
önmagában is Zsivago sorsát, s ha ennek
a szöveg által érvényesülő összetettsége
nem hitelesítené, Mertz Tibor alakítása
révén bizony egyáltalán nem lenne sok-
rétű. Zsivagójának azért nincs kellő sú-
lya, mert épp legalapvetőbb vonását, a
befolyásolhatóságot, a döntésképtelen-
séget, a habozást nem formálja meg szí-
nészileg. Nem mutatja föl azt az attitű-
döt, amely sem a szerelemben, sem a tár-
sadalmi erővonalakat tekintve sehová sem
képes igazán és végleg csatlakozni. Zsi-
vago azért sem adja teljes önmagát egyik
személyhez és egyik erővonalhoz sem,
mert hol az egyik, hol a másik személy és
az aköré épült lelki tartalom él benne
határozottabban; illetve azért nem, mert
mindegyik társadalmi dinamizmusban ta-
lál neki nem tetsző vagy őt visszariasztó
megnyilvánulásokat. Ugyanakkor nem le-
het állítani, hogy benne valami igen hatá-
rozott etikai-filozófiai mag élne, amely-
nek megléte utasíttatja el vele az adott
körülmények adott tartalmainak elfoga-
dását. Zsivago mintha mérő-attitűdje
lenne azoknak a történelmi és társadalmi
ambivalenciáknak és össze nem illősé-
geknek, amelyeknek közepette valósul
meg házassága, alakul-bomlik ki sze-
relme, és amely események mindegyiké-
ben talál neki nem megfelelőt, őt taszító
erőket éppen úgy, mint ahogy felesége
mellett Lara, Lara mellett pedig családja
képviseli az egyszerre vonzó és taszító

erőt. És a határozott etikai-filozófiai mag
nélküli mivolta a regényben nem okoz
ábrázolásbeli gondot, hiszen így marad-
hat meg Zsivago attitűdje a környezet
tartalmait megmérő attitűdnek. Am a
színpadi műalkotásban a színésznek meg
kellene jelenítenie ezt a mindent befo-
gadó és végül mégis mindent elutasító
attitűdöt. De ez sajnos nem látható Mertz
Tibor alakításában. Zsivago alakjának
színészi megformálása persze nehéz,
éppen mert nem határozott etikai vagy
világszemléleti alapállásból nézi és méri
a világot, hanem alkatból; pontosabban:
alkata révén. Es ez az alkat pedig benne
nem a tudatosság szintjén él és működik
„valóságmérceként", hanem - miként
mondani szokták - a zsigerek-ben. Es
igen nehéz megformálni azt az alkatot,
amelynek lényege nem jut az adott
ember tudatosságának szintjéig.
Elmélkedései is voltaképpen az érzelmi-
ösztönös spontaneitás szintjén vannak.

A Zsivagóval alkatát tekintve - mint-
egy annak női változatát képviselve - na-
gyon rokon Lara hitelesebb-jobb Sztárek
Andrea megformálásában. Elsősorban
azért, mert megérzékelteti mind Koma-
rovszkijhoz, mind pedig Antyipovhoz és
Zsivagóhoz fűződő határozott vonzódá-
sait és ezek adekvát tartalmait, de úgy,
mint amely vonzódások mellett az adott
pillanatokban ott élnek a különböző
visszafogó vagy bénító erők is.
Ugyanakkor érezzük, hogy ezek az
ambivalenciák végső soron tépik-zilálják
Larát, noha mind a Zsivagóhoz, mind az
Antyipovhoz fűződő kapcsolatában „jól
érzi" ma-gát, sőt, még az őt
végeredményben ön-maga előtt is
lealacsonyító, Komarovszkijhoz fűző erő
sem csak puszta kény-szer számára. Lara
csak látszatra a háborús és forradalmi
idők „végzet asszonya". Sztárek Andrea
Larája inkább önmaga számára jelenti a
„végzetet", hiszen a szerelmi szenvedély
fajtái közül egészen ellentétesek élnek
benne; olyanok, amelyek talán nemcsak
viharzó, hanem békés körülmények
között is fellobbanná-nak benne, s talán
másféle időkben is szenvedésteli, de a
részhelyzetekben még-is boldog élet
lehetőségét adnák meg neki. Sztárek
Andrea - nem mindig igazán mélyen -
többet megérzékeltet ebből a
bonyolultságból, s a körülményektől-
helyzetektől, valamint önmaga
ellentétességeitől tépett sorsot formál
meg.

Az előadás legjobb alakítása megítélé-
sünk szerint Derzsi Jánosé Antyipov
alakjában. Képes megformálni, hogy
Lará-



hoz éppoly feltétlenül kötötte szerelmét,
mint ahogy élete más aspektusát és tar-
talmát a forradalomhoz. Ez a két erő adja
Derzsi János alakításának fundamentu-
mát, amelyre utolsó jeleneteiben építi rá a
keserű életcsalódottságot, miszerint sem
Larának, sem a forradalomnak nem kellett
igazán. Zsivago és Lara semmihez és
senkihez nem kötötte le magát egyér-
telműen, Antyipov viszont igen, s mégis
mind a három élet tönkrement. A szín-
padi mű hordozza ezt az egymásra vonat-
koztatott jelentést, de az okok hálózatát
nem látjuk pontosan. Derzsi János alakí-
tása azért igen jó, mert tőle megkapjuk
tőle azt a valódi művészi „magyarázatot",
amely logikailag nem magyarázat, hanem
közhely: ilyen sors is létezik, ilyen az ő
sorsa.

A színpad számára írott szövegben is
jelentős helye van Komarovszkijnak. Ő
forgatja bele Larát abba a helyzetbe, hogy
a szeretője legyen, noha Lara is
beleszédül a kaland lehetőségébe. A mű
végén ő állítja döntéshelyzet elé Zsivagót
és Larát, amelyben végül mégsem ők
döntenek. A fizikai kínlódásokkal és lel-
ki bizonytalanságokkal teli, valamint a
letartóztatással fenyegető helyzetükben
jelenik meg újra Komarovszkij, aki Lara
életébe ismét csábítón és könnyeden viszi
azt az erővonalat, amelynek az asszony
nem tud ellenállni, s amely végül Zsivago
és Lara helyett dönt, noha úgy tűnik, ők
döntöttek, tudatosan. Komarovszkijnak
nemcsak karaktere, hanem határozott
szellemi arculata is van, illetve lenne.
Karakterének fontos vonása a csábításra,
a léhaságra és a látszatok fenntartására
való hajlama és törekvése; a szellemi
arculat pedig az az intellektuális és etikai
linkség, amely egyaránt el-foszlatja a
szűkebb és tágabb környezet tisztességes
dinamizmusait. Mindezek-kel vonzó és
nagy erejű lendület párosul, amelynek
csak a nagyon erősek lenné-nek képesek
ellenállni. Ennek a karakternek és
szellemi arculatnak a színpadi mű
szövegeiben is nagyobb jelentőséget és
súlyt kellett volna adni, hiszen min-den
társadalmi időszakban - a mienkben is
bőven - megtalálható. Czibulás Péter
sajnos egyáltalán nem formálja meg ezt
az önmaga körül mindenféle tisztességet
szétfoszlató és az értékeket ellinkesítő
szellemi arculatot. Még a karakter meg-
formálása sem megy mélyebbre a „tisztes,
őszes halánték" jellegű csábító attitűdnél.

A színjáték többi alakja itt-ott villan
csak fel; helyzeteik nem összetettek,
szövegük is kevés; alig-alig van lehetősé-
gük pregnáns alakításokra. Dobák Lajos
és Győry Franciska dicséretére legyen
mondva, hogy mégis nyújtanak kiváló
pillanatokat, s igen jól illeszkednek az
előadás jelentésszövetébe.

Egyáltalán nem illik azonban a mű
világába Földesi Judit alakítása: Tonyát,
Zsivago feleségét abszolút felszínesen
játssza. Mucsi Zoltán pedig egy részeges
alakot állít elénk, úgy, ahogyan ez ma
gyakori: nem egy hiteles figura sajátossá-
gait növeli meg, hanem szubjektív érte-
lemben értett extrém figurát játszik.

Mindezek ellenére ezt a színpadi mű-
alkotást - mai szóval - a „csapatmunka"
jellemzi, és teszi igen jóvá. Az alakítások
színvonalának különbözősége ellenére ha-
tározott egységesség érződik. Nemcsak a
feladatot tekintve, hanem a színpadi mű
jellegét, minéműségét tekintve is.

Bizonyosan nem véletlen, hogy a re-
gény igen nagy késéssel jelent meg, de
talán ez egyszer hasznunkra válhat. Vál-
hat, mondom, mert nem valószínű, hogy
fog. A regénynek és a színjátéknak tudni-
illik az az egyik jelentős tanulsága, hogy
a legegyértelműbben egyéni és önző ér-
dekből elkövetett törvénytelenségeken,
továbbá a hatalomtól megszédültek ha-
talomfitogtatásából eredő, másokkal való
nemtörődömségén egyáltalán nem min-
denki képes túltenni magát. Vagyis nem
lehet arra számítani, hogy aki becsületes
és tisztességes ember, az úgyis a szocia-
lista eszme és társadalom híve marad,
akármit követnek el, akár környezeté-ben,
akár vele szemben. Az „akármi"
manapság már nem okvetlenül törvény-
telenség; lehet a komolyság és felelős-
ségteljesség álarcában megjelenő linkség
és/vagy karrierizmus és/vagy felelőtlen-
ség; lehet a tények és a valóságos helyzet
pozitívként való értékelése akkor, ami-
kor tudván tudva, egyértelműen láthatóan
nem az; és lehet, de még mennyire lehet,
az emberi-társadalmi értékek szó-beli
elismerése, de elfoszlatása a tettek-ben és
utasításokban. A „Zsivagókat" éppúgy
meg lehetett volna nyerni a szocializmus
ügyének, mint ahogy az „Antyipovokat"
meg lehetett volna tartani a társadalmi
cselekvés számára. Es mivel az
„Antyipovok" és „Zsivagók" mindig újra
és újra megszületnek, az elvesztés és
megtartás lehetősége most is fennáll. De
nem hiszem, hogy ez fontos az egyéni
„buliknak" ebben a korszakában.

GYENGE ZOLTÁN

„Egyformák vagytok..."

A Doktor Zsivago Szolnokon

Egy könyv, amely 1957-ben csak az író
szülőhazáján kívül jelenhetett meg. Egy
Nobel-díj 1958-ban, mely csupán botrányt
okozott, de címzettjéhez nem tudott el-
jutni. Ellenőrizhetetlen tények, befeje-
zetlen események. Most: 1988, színházi
bemutató, Szolnok. „Túl nagy regény,
nem színpadra való" - mondhatják sokan,
és mondják is -; „elkésett, már nem aktuá-
lis". Mit is jelenthet ma az aktualitás?
Most, amikor végre a regény magyarul is
megjelent, e probléma új értelmet kapott.
Hiszen most „lehet" beszélni róla, s ha
adott a lehetőség, szükségszerűen vetődik
fel: érdemes-e? Azok, akik a tiltás miatt
botránykőre vártak, valószínűleg
csalódtak. Ez a regény nem politikai
bonmot-gyűjtemény, nem nagy titkokat
leleplező, élesen feltáró írás. A történelmi
közeg fontos, lényeges momentum, de
nem önmagában és főleg nem önmagáért.
A történés ugyanis csak akkor válik
autentikus elemmé egy szuverén alkotás
esetében, ha mindezen keresztül az egyes
emberi látásmód fogalmazódik meg, az
egyes szubjektum viszonya külvilágához
s e viszonyon keresztül visszacsatolva
önmagához. Ezért a regényben s az elő-
adásban a politikum, a történés nem ki-
zárólagos érvényű, érvényességét csak a
paszternaki, illetve - az előadás eseté-ben
- a rendezői szemlélet jelentéséből nyeri.
Akik pusztán a korábban „tiltott fa" most
megengedett „gyümölcsét" ízlelgetik,
talán nem veszik észre, hogy a szöveg
társadalmi jelentésén belül vagy azon túl
egy sajátos líraiság, poézis rejtőzik.

Érzésem szerint magának az előadás-
nak nem is szándéka semmiféle „aktuali-
zálás", hiszen a politikai szinten túlmenő
tartalmi egészönmagában is jelenvaló, ha
úgy tetszik, „aktuális". Ugyanis a kérdés
nem pusztán konkrét történelmi korhoz
kötött, hanem egyetemes érvényű: a szub-
jektum kérdése a külső létezés kénysze-
rítő erejű törvényeivel szemben, amely
erőnek a nyomozása a történelmi katak-
lizmák során még élesebben jelenik meg,
mint egyébként. Ekkor válik ugyanis nyil-
vánvalóvá az a konfliktus, amely látens
módon mindig is jelen van, az individuum
és az őt magába involválni kívánó kül-
sődlegesség viszonyában.


