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100 évvel ezelőtt született a Doktor Zsivágó írója* 

Ha a hatalmas orosz irodalom koordináta-rendszerében 
viszonyítási pontokat keresünk, valahol Rerre Bezjuhov (Há
ború és béke) és Szonja Marmeladom (Bűn és bűnhődés) kö
zelében kell tapogatóznunk. A vélt hasonlatosságot bizonyára 
befolyásolja a sajátságosan orosz atmoszféra, melyet Borisz 
Pas&ernak nem volt hajlandó új irodalmi sémák szerint áb
rázolni. 

A hosszú regényről annyit röviden, hogy főhőse hányatott 
sorsát mutatja be gyermekkorától a húszas évek és egyben az 
ő élete végéig, a maga szakrális stációival. A szép szőke Lara, 
akivel életük legkritikusabb pontjain egymásba kapaszkodnak, 
túljut Zsivágó doktor sírján, segít rendezni kéziratait, hogy 
életét végül egy láger jeltelen sírjában fejezze be. 

Oroszország közben átélte az 1905-ö§ forradalmat, az el
ső világháborút, az összeomlást, a februári forradalmat, az 
októberi győzelmét, visszatérést a NEj^korszakhoz, az erős
zakos kollektivizálást, s mindazt a mérhetetlen szenvedést, 
amely a dátumokat összekötötte és amely dátumok nélkül is 
folytatódott. 

A medikus Zsivágó és Lara 1911 telén kerültek egymás 
közelébe. Az orvosjelölt ekkor készült belgyógyászatból vizs
gázni és esszét írt a diákújságba Alekszander Blok költészeté
ről. Alkotó lázban égett, mint annyi oroszországi társa, egy 
európai arcúvá álmodott hatalmas haza reményében. A kitört 
első világháború a frontra sodorta őket. Zsivágót már or-
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tő, regény- és esszéíró, műfordító. 

vosként, Larát önkéntes nővérként, valahol a magyar határon, 
Mezőlaborv helység közelében, ahol az orvost légnyomás érte 
és Lara ápolta. Moszkvába visszatérve már a forradalom tanú
ja lehetett, melynek logikáját ugyanúgy nem értette, mint a há
borúét, ahogy Tolsztojnál Pierre Bezuhov nem értette még a 
honvédelem szükségszerűségét sem. 

Moszkvából, immár a családjával az Urálon túli Jur-
jatyin, illetve Varikino helységbe kerül, ahol az in
ternacionalista vörösök és a pánszláv alapon szervezkedő 
fehérek vívják élethalálharcukat. Az orvos apolitikus-
ként nézi az apokalipszist, minden rezdülésével és rette
netével. 

Zsivágó és Lara másodszor Jurjatyin könyvtárában ta
lálkoznak. Egyik látogatás lett a doktor legsúlyosabb meg
próbáltatásának okozója: az erdőben meghúzódó partizá
nok elfogták, mert orvosra volt szükségük. Másfél évig 
maradt az ,,Erdei sereg" foglya úgy, hogy a családja már 
elveszettnek hitte. Ezért visszaköltöztek Moszkvába. Az 
erdei kalandnak is akad egy magyar vonatkozása. Munka
társa lett egy magyar hadifogoly orvos. „Kerényi Lajos 
meg a többi magyar arra ébredt, hogy a demarkációs vonal 
túlsó oldalán vannak. Besorozták a drágát. Erőszakkal be
tették a Vörös Hadseregbe." (354. old.) Csakhogy az is 
kiderül, a magyarok egyedül a vörösöktől remélhettek vé
delmet. 

Másfél év után Zsivágó megszökött a partizánok mun
kaalkalmazásából, családját azonban már nem találta Vari-
kinóban. Ekkor találkozott ismét Larával, akivel 



lélekben annyira rokonok voltak. A hideget, félelmet és 
nyomort forró szerelmük enyhítette. Majd ennek is vége 
szakadt. Lara elutazásával Zsivágó szinte az írásainak élt. 
A fájdalom költészet formájában tört fel belőle. Közben fi
lozofál, nem érti a kommunisták ,,kötelező látszatbölesel-
kedését kötelező világproblémákon". (452. old.) 

A doktor véletlenül levelet kapott a fővárosból, 
amelyből kiderült, hogy a családja Moszkvában él. Felke
rekedett, csakhogy mire Oroszország szívébe ért, a család
ját már Nyugatra száműzték, s neki semmi esélye őket kö
vetni. Ekkor újra társat választ, de már az őrület határán. 
A betű élteti tovább, orvosi könyveket és versesköteteket 
állít össze, azokat egyik ifjú tipográfus barátja (nemrég 
még bujdosó társa) adja ki, bibliofil példányszámban. Ál
lapota egyre gyengült, elhanyagolja harmadik élettársát, 
két kislányát, s eltűnik az egyre komorló láthatárról. Nem 
sokáig. Egyszer 1929 táján a villamoson megpillantott egy 
ismerős külföldi hölgyet, s ez a pillanat nagyon megvisel
te. A Párizsban meggyökeresedni látszó családjával is fel
veszi a levélbeli kapcsolatot, ez azonban még inkább meg
zavarja. 

Villamoson lett rosszul, majd onnan leszállva pár lé
pést tett, összeesett és befejezte szomorú életét. Temetésén 
megjelentek barátai, valamint Lara, aki segített sajtó alá 

rendezni Zsivágó kéziratait, majd eltűnt egy Gulag 
szigeten. 

Ennyi doktor Zsivágó története. Orvosregény is, mert 
főhősének ez a hivatása. Lelkének másik fele költő, gyanít
hatóan P&szternak életrajzi ihletése révén. A magyar vo
natkozások számunkra különösen érdekesek, bár alkalom
szerűek, de híven idézik emberek találkozásait a 
történelmi szélviharoktól felborzolt földrajzi tájon. De az 
már nem volt alkalomszerű, hogy Shakespeare és Goethe 
mellett Petőfi volt kedvenc külföldi költője, akit nagy gyö
nyörűséggel ültetett át hazája nyelvére. 

A Gogol—Dosztojevszkij—Tolsztoj—Csehov vonu
latnak bizonyára ő az utolsó állomása. Egyben talán utolsó 
klasszikus alakja a XX. századi európai irodalomnak, aki 
megkísérelte hazája társadalmi fejleményeit, az „orosz 
életet"i>sszefoglalni a századfordulótól a második világhá
borúig. 

Mindezt egy orvos személyes tragédiáján keresztül. 
Zsivágójjogtor Antoine Thibault és Arrowsmith mél

tó társa, hogy csak a Nobel-díjas szerzők orvoshőseit em
lítsük. Áz új generáció, Paszternak után, aligha fog nagy
regény írásába kezdeni az októberi forradalomról. 

Szállási Árpád dr. 


