
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.



Azonosulhat-e az ember önmaga fel-
adása nélkül erkölcsi törvényekkel, ha az
a morális paranccsal szemben áll? Meg-
oldás-e, ha a konfliktust úgy próbálja
feloldani, hogy a „bürokpohárhoz" nyúl?
Megoldás-e, ha egyszerűen szembefordul
külső létével, s szubjektív érzéseit akarja
kiteljesíteni annak rovására? Ezek azok az
örök lényegi kérdések, amelyek -
véleményem szerint - kimondva-ki-
mondatlanul mind a regényben, mind az
előadásban benne vannak, s amelyekre a
választ egyik sem akarja megadni, hiszen
a válasz már bennük létezik, éppen a
kérdés fölvetése által.

Éppen ezért az úgynevezett „aktuali-
tás" nem külön kérdés, s nem is lehet két-
séges egy olyan alkotás esetében, amely-
nek írója kanti bizonyossággal állíthatja
magáról, hogy sohasem mondott és tett
mást, mint amit gondolt, jóllehet ő sem
mondta ki mindazt, amit érzett.

Talán épp ennek az írói magatartásnak
köszönhető az a sokszorosan egymásra
épülő szerkezeti egység, amely a gondo-
lat komplexitásából ered, s a színre állító
feladatát is oly bonyolulttá teszi. Ezt a
komplexitást próbálja az előladás drama-
turgiailag feloldani a ma embere számára
úgy, hogy közben lehetőleg egyetlen
elem se szenvedjen csorbát.

A játék - ezzel összhangban - megpró-
bálta megvalósítani azt, amire oly kevés
színház képes: a kép, a zene és a szöveg
nem kanonizált, hanem harmonikus hár-
mas egységét. Mindezekből a szöveg je-
lenléte a legproblematikusabb; elég csu-
pán e monumentális regény terjedelmé-re
és sokszoros tagoltságára gondolni.
Azonban a szöveg autenticitását elsősor-
ban a megjelenítés módozatán át nyer-
heti el, a kép közvetítésével, amely a hang-
súlyokat is megjelöli, s magát a mondan-
dót is értelmezi: egyes szövegrészeket
felbont, egymástól távolállókat össze-
köt; tagol, kiemel, hangsúlyoz. Éppen
ezért az elsődleges probléma a képi meg-
formálás, amely ennek az előadásnak a
legsikerültebb eleme.

A darab szellemisége - amelyet a re-
gényben a szöveg jelent - különös gond-
dal és hangsúllyal jelenik meg az előadás
folyamán a képeken keresztül. A kép
híven szolgálja a gondolatot, a kép az a
közvetítő médium, mely az eredeti aka-
ratot érvényre juttatja. Nem színpompás,
nem fényűző, megjelenítésében nemes
egyszerűséget áraszt. Sötétség és fény - s
a félhomályban egyszer-egyszer feltűnő
színfoltok. A képek egymáshoz illesztése
a kontrapunktos szerkesztési módot

követi, amely a darabon belüli kontrasz-
tokat is élesebbé teszi. Az egyik oldalon
például sejtelmes félhomályba bújnak az
oszlop mögé a jövő forradalmárai, a jelen
megszeppent harcosai, a másik oldalon
könnyed ragyogásban táncolnak azok,
akik a készülő szervezkedésről mit sem
sejtenek. Két különböző oldal különböző
lényei. A képen a sötétség a rejtőzködés
közege, a közös titkot mutatja fel, míg a
fény a mindent felejteni akaró fel-
színességé. Az igazi erőt e két oldal talál-
kozása adja, amikor a sötétség „behatol" a
fénybe, a fény elveszti csillogását, majd a
pisztolydörrenés szétszakítja magát a tán-
cot is. A szereplők jéggé dermedt világát a
fény valóságában ijesztően szépnek látjuk.

Mikor képzelet és mikor valóság? A
tudat közvetítésével ez nem dönthető el.
A kettő közvetíthetetlen külsődlegességét
maga a művészet relevanciája oldja csak
fel. A művészeté, ami jelen esetben az
ember alkotó közreműködését, teremtő
cselekvését jelenti önnön sorsa felfede-
zésében. A sors kétértelműsége, mely a
képzelt és igazi kettősségét is kifejezi, a
látványban a tablószerű beállításoknak
kedvez. Ezért nem véletlen, hogy a néző
az előadás egyes jeleneteiben magának a
festészetnek a lényegi sajátosságait véli
felismerni. Többször tűnik elő egy kép,
mely „valahonnan" ismerősnek látszik,
egy festmény, melyet maga a játék „fest
meg" pillanatokra. Plasztikus képek, ame-
lyek - s ez esetleg különös, e sötét, mozgó
elemekből összerótt színpadra vissza-
gondolva - önmagukban is esztétikai él-
ményt nyújtanak a maguk tablószerű lát-
ványával, s azt a fájdalmas, komor derűt
is alátámasztják, mely az előadásból kö-
vetkezik.

Gondoljunk csak vissza a báli jelenet-
re vagy az utolsó felvonás Rembrandt-
reminiszcenciákat ébresztő' „lakoma"-
képére, melyben Zsivago, vödörrel kezé-
ben, árnyként bolyongva keresi korábbi
önmagát. De tovább is sorolhatnánk a
példákat.

A képi megformálás és a gondolat
koherens egysége jut kifejezésre abban,
hogy az események snittes összekapcso-
lása matematikai pontossággal zajlik, s
mégsem teszi szárazan logikussá a cse-
lekmények láncolatát, nem darabolja szét
az előadást, hanem azt az összhangot
szolgálja, mely az érzésnek és a gondo-
latnak embertől emberig való eljutását
teszi lehetővé. A több irányból egymásba
mozgó színfalak is a filmes megoldást
segítik elő, belsőleg dinamikussá téve
ezzel a történést.

A gondolat színre vitele szempontjából
talán ezek az egymásra vágott képi
megoldások a legérdekesebbek. Azt a
megoldhatatlannak látszó feladatot, ame-
lyet e sok szálon futó monumentális tör-
ténet jelent a színpadi megvalósítás szá-
mára, a rendező egy, a film világából köl-
csönzött eszközzel hidalta át. A színpad
mélységében és szélességében is egy-
aránt rétegzett. A díszletek elmozdítása
ezért számos variációs lehetőséget bizto-
sít, amivel él is az előadás. Szinte soha-
sem az egész színpad játszik, mivel mint
egész, belsőleg sokszorosan tagolt, s ezért
egyszerre több játéktér is létrehozható. Az
éppen élő színteret nem csupán a színfalak
lezárása, hanem a fény tudatos alkalma-
zása is hangsúlyosan kiemeli. Ezáltal
lehetségessé válik, hogy a néhány perces
jelenetek is rugalmasan illeszkedjenek az
előadás egészébe, ami hagyományos
megoldással lehetetlen lenne, hiszen az
állandó színpadi átalakítások a folyto-
nosságot törnék szét. A képek ilyetén
alkalmazása hozza létre a színpadon azt a
filmes tablót, amely a megjelenítés
szintjén egyesíti magában a film, a kép-
zőművészet és a színház látványát, s ez a
látvány tartalmi sokszínűsége révén fel-
tűnő gondolatteremtő gazdagságot tesz
lehetővé. Az ehhez járuló eszköztár pu-
ritánságát a megformálás ugyanilyen
gazdaggá teszi. Szinte egy kályha, né-
hány szék és asztal csak a kellék, de ezek
az eszközök az egész szolgálatában áll-
nak, szervesen beépülve a játék folyama-
tába. Egy példa: Zsivago felesége kilép az
egyik „kockából", s barna kannával vízért
indul. Történés. Következő kép: hasonló
barna kannával, hasonló fehér kendőben
belép Lara. Zsivago dermedten megáll, a
néző feszülten figyel, s ez a feszültség
teremtő erejűvé válik; a színész és néző
kapcsolatából létrejön a színház.

De ilyen áttűnés az előadás egyik leg-
szebb képe is, amely az utazást jeleníti
meg. Zsivago áll és mesél. Mesél az
emberi valóság rettenetéről, az emberi
cselekvés zártságáról és szabadságáról, a
tájról, a szerelemről, magáról a világról,
amelyben az emberi lét maga is egy távo-
lodás. A kép változik, a függöny leeresz-
kedő, magányt teremtő mozgása egy szűk
rést hagy a szabadság lehetősége számára.
Vonatzakatolás, vonatfütty, majd
folytonos robogás hangja. A gyerek
letérdel, és játék vonatot tol maga előtt a
résen, a szikrázó fény irányában, a sötétség
felé, nagyon lassan, hiszen szinte biztos,
hogy a játék a cél elérésével véget ér. Az
elő-adás ezzel a képpel (vagy például a
vég-





leges elszakítottság rettenetét tükröző
utolsó - képzeletbeli - találkozást meg-
jelenítő „búcsúlevél-jelenettel") megte-
remti azt a distanciát, amely a szemlélő és
a szemlélet tárgya között szükséges
ahhoz, hogy egy metanyelvi szintre ki-
lépve, önmagáról szóljon. (Tulajdonkép-
pen ezt hozta létre egy korábbi Szikora-
előadás is, a Csongor és Tünde „bábjele-
nete", amikor a homokból közösen ki-
ásott babaházból a főszereplők alteregói
jelennek meg ugyanilyen szikrázóan va-
kító fényben, majd furcsán rángatózó
mozdulatokkal emelkednek egyre fölfelé.)
A folytonos, történéseken belüli, de a
„harmadik szemet" megteremtő reflexió e
pillanatban létrejön. Mindig csak a
pillanat része - tehát időn kívüli -, s mint
ilyen, átmenet nélkül véget ér. Megjelenik
egy csizma, s álljt parancsol a vonatnak, a
hang elhal, változás: a képzelet és a való-
ság vonata egyaránt megáll, a játék a le-
hetőségből a hideg realitásban folytatódik,
Zsivago vonata egy ellenőrzés miatt
valóban megállásra kényszerül.

A cselekmény tovább pereg, új és új
élethelyzetek kerülnek előtérbe, s Zsi-
vago, mint az antik tragédiák hőse, eltö-
kélten megy a sors ember által racionáli-
san meg nem fejthető kiteljesedése felé;
tudja, hogy saját létének szemlélője nem
lehet, az intellektuális kívülálló szerepe
hozzá méltatlan. Ő csak egyetlen jogot
tart fenn önmaga számára: a kérdezés
szabadságának jogát. Nem szublimálja a
szellemi állatvilág képévé a valóságot, de
nem is tálalja fel gyermekeinek húsát az
istenek lakomáján. Hisz és remél, de hite
belefullad a vérözön árjába. Itt már nem
politikai állásfoglalásról van szó, hanem
az autentikus létezés lehetőségéről, amely
emocionális síkon Zsivago viszonyát je-
lenti kora valóságához. Ezért - érzésem
szerint - az előadás fő kérdése: a létezés,
az értelmes és érzelmileg gazdag lét
potenciális adottságai, az egyes létező és
az eszme - mint eidosz - viszonya, s a
kétség: meddig igazolhatja a cél az esz-
közt? Az egyéni tragédiák színtere - az
általánosra kivetítve - az egészet repre-
zentálja. Széthullik egy világ, szétesik egy
szerelem, s önmagával kerül szembe egy
ember. Egybefonódik egy zilált álom-világ
és a valóság. A lét és nemlét antinómiája
az emlékezésben, illetve annak
realitásában nyerhet feloldást, azonban
csak azzal a megszorítással, hogy emlé-
kezés is ott van, ahol van, aki emlékezik!
Az ember választásra kényszerül, s aki ezt
nem érzi át, annak csak a morfinista
partizánparancsnok sovány vigasza ma-

rad: mindannyian egy különös kábulatban
élünk.

Hol van azonban annak a helye, aki ér-
zékenyen reagálva a világra önnön való-
ságában él? Van-e joga saját érzelmére,
érzésére hallgatni, miközben emberek
gyilkolják halomra egymást? A kor mint-
ha nemleges választ sugallna, az előadás
viszont a maga tényével az ellenkezőjét.
Ezt a kétségekkel teli hangulatot árasztja
az előadásban felhangzó zene is, mely
elsősorban fájdalmas, sőt kínzó életérzést
keltő erejével hat.

A koncepció egészében még a színészek
kisebb esetlenségei is eltűnnek; „maníros"
megoldások helyett életteli alakokat lát-
hatunk, ami valóságossá és hihetővé teszi
a játékot, s egyúttal lendületessé,
helyenként sodró erejűvé is. Úgy látszik,
ez az előadás is egy immár koherens ren-
dezői koncepció egyik állomása, mely
nem üres formai jegyekkel ruházza fel
önmagát, hanem egységes tartalmi alapot
enged sejtetni. Talán - többek között -
ennek is köszönhető, hogy önmagukat
ismétlő marionettbábuk helyett a szín-
padon élő emberek mozognak.

Ugyanakkor az előadásban - a feladat
súlyából következően - érezhető egyfajta
görcsösség; ezt azonban a rendezés
dinamikája képes feloldani. Mertz Tibor
Zsivagója - bár nem mindig tudja
visszaadni azt a sokszínű személyiséget,
amelyet a regény megalkotott - hihető,
konkrét egyéniséggé válik, apróbb
botlások és pontatlanságok ellenére is. Az
intellektus sorsa és küzdelme a színész
egyénisé-gének vívódásával párosul, s ez
sok eset-ben fokozni képes a
megformálás erejét, esetenként azonban
tompítja azt.

Szép megoldások születtek Lara (Sztá-
rek Andrea) és Tonya (Földesi Judit) az
előadáson végighúzódó váltakozó jelen-
létéből, jellemformálásuk árnyaltságából,
finom ütköztetéséből. A színészi in-
terpretáció itt sem sikerült maradéktala-
nul, de játékuk mélyén őszinteség rejlik.

Antyipov megformálója, Derzsi János
nem mindig képes igazán megjeleníteni
azt a diabolikus küzdelmet, amelyet ez az
ember a világgal és önmagával szemben
folytat. Mindez abból is adódik, hogy a
regény és az előadás egyik legnehezebben
megoldható figuráját kellett megteremtenie.

Pontosan elhelyezett és megalkotott
figurák Gromeko (Kátay Endre), Nyikolaj
bácsi (Dobák Lajos) és Komarovszkij
(Czibulás Péter). Színészi alakításuk biz-
tos, egyenletes összhangban az előadás-
ban betöltött szerepükkel, azok lehető-
ségeivel.

Szinte teljesen háttérbe szorulnak Gor-
don és Schlezinger, Zsivago barátai (Kocsó
Gábor, Illés Edit), ami azért is problema-
tikus, mert a zárójelenetben kapott hang-
súlyuk így ellentmond az előadás egé-
szében játszott szerepüknek. Nem lehe-
tetlen, hogy az a néző, aki magát a re-
gényt nem ismeri, nemis tudja őket elhe-
lyezni a történet menetében.

A többiek helyenként bizonytalanul,
eltérő színvonalon járulnak hozzá az elő-
adás energikus jelenlétéhez, de ez eset-
ben az egységes koncepció tagadhatatlan
érvénye kerül inkább előtérbe, amelynek
a játék is aktív részesévé válik.

Az élet maga a feltámadás - mondja
Zsivago -, de ezzel együtt azt is tudja,
hogy az élettel a nemlétbe lép be, s ezért
nem mindegy, hogy az ember hogyan
tölti e rövid szereplését ebben a világban.
Elhiheti, hogy a szívében keletkező
vérrög öli meg, de elgondolkodhat azon
is, amit Zsivago a halála előtt mond el
egyfajta üzenetként: a lélek azokba az
állandó önmegalázásokba pusztul bele,
melyeket nap mint nap kénytelen el-
szenvedni, s amit egy egészséges szerve-
zet nem viselhet el sokáig. Persze ez is
csak egy kérdés a sok közül, melyre az
előadás nem ad végleges választ, de nem
is feladata a válaszadás. Ez az előadás -
csakúgy, mint maga Zsivago -: médium,
amely közvetít, nem fogalmaz meg sem-
mit, hanem kérdez.

Egy előadás, melyben sokan a melan-
kolikus lemondást látják. Ezzel szemben
a képi és elmesélt világ tragikuma mögött
megjelenik az élet csöndesen ironikus
derűje, amelytől az egész emberivé,
konkrétan létezővé válik.

Létezővé, hiszen holtak közt mégis
megtalálja az élőt (zsivago).

Borisz Paszternak: Doktor Zsivago (szolnoki
Szigligeti Színház)
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