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Tavaly nyáron -  makacs betegségtől megalázott lélekkel -  olvastam egy 
könyvet. Felvillanyozott, visszaadta a munkakedvemet, mert arról győ
zött meg, hogy hanyatló, a történelem szekeréről lebukó hősökről is lehet 
remekművet írni. Hogy fontos mondandója lehet az előretörekvő újítók 
számára annak is, aki kívülállóként, egy más értékrend és egy más morál 
képviselőjeként, a fáradtság és fájdalom fénytörésein át, kicsit fentről és 
távolról, de a véglegesen elbukó nyugalmával és nagyvonalúságával figyeli 
az események zajlását. Giuseppe Tomasi d i Lampedusa A  párduc című 
könyvét olvastam.

Idén nyáron -  makacs betegségtől megalázott lélekkel -  olvastam egy 
könyvet. Megbénított napokra és mélyen lesújtott, pedig arra szolgáltatott 
ez is bizonyítékot, amire a másik: hogy a történelem szekeréről lebukó 
hősök sorsa is hordoz bonyolult, megszívlelendő tanulságokat az őket le
gázolva hátrahagyok számára, és anyaga lehet páratlan remekműveknek. 
Borisz Paszternak Zsivago doktor című könyvét olvastam.

Mindkét könyv végére 1956-ban tett ki pontot írója. Mindkét könyv 
megjelenésének körülményei, irodalmi megítélésük ellentmondásai meg- 
rendítően hasonlóak. Mindkét könyv írójának sorsa méltatlan és tragikus.

Tomasi di Lampedusa, szicíliai főúr, Párma hercege volt. Nagybetegen, 
öregkorában, rövid néhány hónap alatt alkotta meg élete fő művét, mely 
1860-83-ig rajzolja meg hőse, a reneszánsz korának nagy alakjaihoz ha
sonló tudós, filozófus alkatú, patriarchális nemes úr, Salina herceg és csa
ládja sorsát. Ez a korszak, az olasz történelem forradalmi korszaka, az 
ellentmondásokkal terhes, mégis dicsőséges és diadalmas Risorgimento, 
amely megteremtette az egységes Olaszországot. D e ez a korszak, G ari
baldi és a népi hősök ideje, egyben a feltörekvő polgárság és a feudális ha
talom képviselőinek osztálykompromisszuma, hatalmi egybefonódásának 
kora is, mikor néhány esztendő leforgása alatt igen távol kerültek egymás
tól az eszmék és a nevükben uralomra jutók. A  lelkesedés, önfeláldozás, de 
a kiábrándulás és a hagyományos értékek, erkölcsök felbomlása együtt volt 
jelen a nagy történelmi forduló éveiben.

Ezt a sokarcú kavargást figyeli Lampedusa szkeptikus, művelt, élet
szerető hőse, aki születése és neveltetése folytán a szálfatartású, derűs, 
igazságos hatalom letéteményesének, a változatlan, nemes tradíciók kép
viselőjének, tudós asztrológusi minőségében pedig Isten beszélgetőtársának 
tudta magát. A  történelem számára a saját őseivel való bensőséges kapcso
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latot, a családja sorsával, tetteivel való foglalatosságot, százados tudást és 
relikviákban, birtokokban, kastélyokban — vagy azok elvesztésében -  meg
fogható valóságot jelent. Artisztikus szokások és viseletek harmóniáját, 
esendő, de nemes és ismerős viszony- és erkölcsnormákat.

A  forradalmi jelen pedig mindennek felbomlását: a hatalomért küz
dők kapkodó pragmatizmusát, eszmék, tettek, jellemek torz viszonylagos
ságát, gyors avulását és állandó, lealacsonyító érdekfüggőségét hozza ma
gával. Mindenben esetlegességet, kiszámíthatatlanságot, kisszerűséget, 
gátlástalanságot. A  hagyományok nélküli hatalom és gazdaság stílustalan, 
leplezetlen mohóságát, brutalitását, tudatlanságát viszolyogva figyeli Sa- 
lina herceg. Tudja, hogy olyasmi van születőben, ami lényegét tekintve 
nem sokban különbözik attól, amit elpusztítani hivatott, születése mégis 
törvényszerű. És tudja azt is, hogy az alapvető hasonlóság, azonosság 
okán előbb-utóbb szükségük lesz az új hatalmasoknak mindarra, amit 
csak a régiektől tanulhatnak meg, vehetnek át.

Tudja, hogy ez az egymásrautaltság törvényszerű. De, mert érdeken 
alapuló, kikényszerített és felszínes -  nem kér belőle. Számára nincs al
ternatívája a személyes pusztulásnak -  ugyanakkor támogatja, segíti ka
landortermészetű, elszegényedett unokaöccse házasságát, mellyel az új po
litikához és gazdagsághoz köti magát, átmentve az új korszakba az ősi 
Salina családot.

A  regény erős nemtetszést váltott ki az olasz irodalmi életben. Szerzője 
nem is élte meg megjelenését. Az elutasítás oka elsődlegesen az volt, hogy 
az olasz történelem legendás korszakát szentségtelen, „m ás”  szemszögből 
ábrázolta. Száz évvel a Risorgimento után is tabu volt -  és maradt sokak 
számára -  „avatatlan kézzel”  nyúlni ennek a romantikus korszaknak szö
vetéhez, megmutatva annak a fonákját is, ahol a nagy bogokat és a javít
gatások ügyetlen nyomait őrzi az anyag.

Három évvel a regény születése és írója halála után a milanói G ian- 
giacomi Feltrinelli kiadónál mégis csak kinyomtatott és megindult a feltar
tóztathatatlan világsiker útján ez a remekmű.

A  Zsivago doktor belső címlapjának hátán is a Feltrinelli Kiadó 
copyrightját olvashatja az orosz olvasó, ha -  rövidesen -  hazájában is meg
jelenik majd.

1957-et írtak, mikor hazai kiadásának betiltását követően villámgyorsan 
olaszra fordították és kinyomtatták Milánóban a nagy októberi forradalom 
Odisszeáját. 1958-ban már Nobel-díjas a hatvannyolc éves író, aki tíz 
éven át írta botrányos sorsra kárhoztatott munkáját, de, aki legalább élete 
még hátralévő zaklatott két esztendejében megélhette, hogy áldozata „is
tennek tetsző” : tehetsége és aszkézise oltáráról egyenesen szállt föl a füst 
a világsiker, a világirodalom mennyországa felé.

Több mint harminc évig volt tabu a Zsivago doktor hazájában és a 
világ nem egy országában, így minálunk Magyarországon is. Mégis -  v i
szonylagosan -  hamarabb jelenik meg (mintegy hetven esztendővel a nem
zeti mítosszá magasodott események után), mint Lampedusa könyve, amely 
a Risorgimento után csaknem száz évvel született, vált szentségtörővé, ki
átkozottá és rá hamarosan világhíressé.

A  Zsivago doktor „bűne”  -  mondanom sem kell -  ugyanaz, ami A  
párducé. Írója olyan emberi értékek mellett tört lándzsát, amelyek sem 
a forradalmi időkben, sem a rájuk következőkben nem voltak kelendőek.
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A  hagyományos erkölcsi normákhoz való ragaszkodás, a gondolkodásmód 
szuverén „szabálytalanságának”  tisztelete, fel nem adása; a személyes 
sorsunk szabad alakításának jogára való igény különbözteti meg a könyv 
hősét kora elfogadott hőseitől. Ő is a forradalom által éppen hatalmától 
megfosztott osztályból, a nagypolgári világból származó értelmiségi. De 
épp úgy, mint Salina herceg, saját osztálya visszataszító hibáitól is ide
genkedő, különc és magányos alkotó -  író. Régóta vágyik a változásra, a 
forradalomra, de a velejáró pusztulást, az alantas erők fel- és elszabadulá
sát, a szólamszerű, leegyszerűsített „igazságok”  uralkodását, érvelését, az 
uniformizált gondolkodás terrorját nem tudja elviselni. Ennek következté
ben sodródik a társadalom peremére, noha a személyes megsemmisítést 
sikerül a történet számtalan fordulata során elkerülnie.

De lehetetlenné válik kiteljesedése és olyan külső és belső 
konfliktusokba keveredik, amikből csak az összeomlás, az egzisztenciális 
leépülés és a halál kínál kiutat.

Zsivago doktor mellett is megtaláljuk a sorsválasztás másféle lehetőségét 
képviselő hőst: féltestvérét, akinek nem gond az új világban érvényesül
nie. J evgraf Zsivago -  a regény vége felé a második világháború szovjet 
tábornoka -  arisztokrata anyától született, mégis valamilyen titokzatos kap
csolatban áll a proletárhatalommal. Nem egy válságos pillanatban felbuk
kan bátyja mellett, hogy kisegítse őt a bajból.

Bizonyos, hogy szerepeltetésével azt kívánta érzékeltetni az író, hogy még 
a legkiélezettebb körülmények között sem kizárólag az osztályviszonyok, 
hanem épp annyira a személyiségjegyek is beleszólnak sorsunk alakulásába.

És, hogy miért sújtott le Paszternak könyve, mikor Lampedusáé fel
villanyozott?

Salina herceg öregemberként, teljes, befejezett élet után hal meg, em
beri méltósággal, népes családja körében egy tengerparti szállodaszobában.

Zsivago nincs még negyvenéves, amikor megáramaradtan, megtörten 
utazik egy folyton elromló, túlzsúfolt villamoson, amit minduntalan le
hagynak még a gyalogosok is, a legnagyobb hőségek idején, Moszkvában, 
amikor rátör az utolsó, végzetes szívroham. Annyi ereje marad csak, hogy 
utastársai szitkozódása közepette kifurakodjék a peronra, leszálljon a sze
rencsétlen járműről, és a felpuhult, forró aszfaltra rogyva kilehelje a lelkét.

Századunkban felgyorsultak a végzet kerekei.
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