
JOSÉ SARAMAGO NOBEL-DÍJA

José Saramago irodalmi Nobel-díja nem kel
tett nagyobb meglepetést, hiszen már egy
ideje a jelöltek között emlegették. Igaz, több
ségük az is szokott maradni. Honfitársai a ki
tüntetést természetesen megelégedéssel vet
ték tudomásul: végre portugál íróra esett a
választás. Az öröm talán mégsem volt teljes;
zavart a gondolat, hogy a sikert a "nagy
szomszéd" is (39 millió lakos, négy irodalmi
Nobel) magáénak tekintheti, sőt egyesek ag
gódtak, hogy az író végül nyelvet cserélhet.
Saramago ugyanis spanyol feleségével a Ka
nári-szigetek egyikén él, és letelepedésében
szerepet játszott, hogy Jézus Krisztus evangéli
uma című művének kiadása hazájában nehéz
ségekbe ütközött. Mottója ez volt: "Győződjél

meg magad ja tanítás megbízhatóságáról,
amelyre oktattak" (Lk 1,4). (A cím pontos for
dítása Az evangélium Jézus Krisztus szerint vol
na a latin kifejezésnek (secundum) megfelelő

en. A magyar címeket itt rögtönözzük.)
Szegény földművesek sarja, pályáját pász

torgyerekként kezdte, aztán volt lakatos, iro
dai alkalmazott és újságíró. Hatvanadik évé t
taposta, amikor elérte első, átütő sikerét Ko
lostori krónika című regényével (1982). A por
tugál főváros és királyi udvar 18. századi éle
tét idézi, egy előítéletekkel teli, az egyházfők
és főnemesek nyomása alatt élő társadalomét.
Ezt követte Ricardo Reis halála évében. Hosszú
távollét után hőse azzal a szándékkal tér
vissza Brazíliából, hogy betöltse a nagy költő,

Fernando Pessoa halálával keletkezett űrt, Itt
a "valóság kérlelhetetlen megfigyelője" mó
dot talál kora visszásságainak a kipellengére
zésére. (Ricardo Reis volt Pessoa álneve.
1934-ben hunyt el.)

Saramago érett korban lépett be a Portugál
Kommunista Pártba, vezető szerepet azonban
sohase m vállalt. A marxizmus alapvető esz
méit ma is vallja, és kudarcát annak tulajdo
nítja, hogy nem találtak rá a megvalósítás he
lyes útjára. "Szalonkommunistának" minősí

teni elhamarkodott volna, inkább a marxista
értelmiség késői, jószándékú képviselője. Ma
gát "diszkrét", nem harcos ateistának tekinti.
Nem tagadja az isteni létet, s az ember szívé
ben rejlő vallásosságot. Ellenkezőleg: ezt
elemzi, vizsgálja szenvedélyesen, s azon há
borodik fel az In nomine Dei-ben, hogy a val
lás, a kereszténység nevében oly sokszor öl
tek, "mintha az Isten vérre szomjazna". A
vakságról című esszében a szeretet és a szo
lidaritás etikáját hirdeti, s azoknak a felelős

ségéről beszél, "akik látnak".

158

Kiindulópontja néha különös ötlet. A világ
minden nevecímű regényében minden szerep
lő névtelen; szűkös körülmények között élő,

magányos anyakönyvvezetőségi írnokról
szól, aki fellázad "a mindenkit leltározó ha
tóság" ellen, s így a törvénnyel is összeütkö
zik. Legeredetibb regénye talán a Kőtutaj.

A Pireneusi-félsziget valahogy elszakad az
európai földrész től, és úszik, forog az óceán
ban. Már nincsenek évszakok, de megbomlik
a világ befolyási zónáinak az egyensúlya is.
Ilyen körülmények között vázol fel egyéni
sorsokat. A végső következtetést az író maga
fogalmazta meg: a Félsziget erős egyéniségű

népeinek jobban meg kell egymást érteniök
és jellemvonásaikat kifejleszteniők, hogy si
kerese bben álljanak ellen a francia-német-an
gol kulturális nyomásnak. Másként: utópikus
javaslat egy "ibér ember" kialakítására.

Mondják, Saramago légynek sem tudna
ártani, az irónia fegyverével a kézben viszont
félelmetes. Egy kritikus szerint "kihalásban
lévő emberfajta, a ragyogó és tisztességes ér
telmiségi példánya".

RÓNAI ZOLTÁN

OLVASÓNAPLÓ
Christophe Barbierr Franceis Mitterand
utolsó napjai

A volt francia elnök, Franccis Mitterand szí
vesen olvasott ilyen könyveket, mint amilyet
Christophe Barbier, az Express című lap poli
tikai rovatvezetője írt az ő utolsó napjairól (Les
derniers jours de Francois Mitterand, Crasset,
Párizs, 1997). Az 1996. január 8-án áttételes
rák következtében elhunyt elnök utolsó hét
hónapjának részletes krónikája ez a vaskos
kötet. Mitterand politikai érdeklődése egyre
inkább leszűkül, végül kizárólag saját sorsa
érdekli, az a szorongató kérdés, hogyan hal
meg, és mi lesz a halál után. Az agnosztikus
szocialista végiggondolja a lét alapvető kér
déseit; a Bibliát és az egyházatyákat meg Pas
calt olvassa; áhítattal megérinti Lisieux-i
Szent Teréz ereklyéit, az utolsó pillanatban
kéri a betegek kenetét, és kettős katolikus te
metési szertartással búcsúztatják. A párizsi
Notre Dame-ban Lustiger bíboros mondja a
gyászmisét, majd szülővárosában, [arnacban
szintén katolikus szartartassal temetik el
édesanyja mellé. A volt elnök kettős életére is
fény derül. A súlyos beteg házasságon kívüli
szerelméből született leánya, Marine és orvo
sa kíséretében Velencébe látogat. Aztán még



egy-egy fárasztó utazást tesz az Egyesült Ál
lamokba és Egyiptomba is.

Egyre inkább legyengíti az áttételes prosz
tata-rák. Orvosán kívül főleg Marie de Henne
zel pszichológusnő látogatja és van mellette,
akivel korábban ismerkedett meg, és aki La
mort intime (Meghitt halál) címmel könr::et írt
tapasztalatairól a haldoklók segítéseről. A
könyvhöz Mitterand írt előszót. Lustiger ebből

idézett a Notre Dame-ban tartott gyászszertar
tás homíliájában. Mitterand még 1992-ben ezt
mondta a pszichológusnőnek: .Erzi az ember,
hogy on nem szavakkal segíti a betegeket,
hogy megtalálja a békét, hanem jelenlétével."
Erre a jelenlétre vágyott utolsó napjaiban. Marie
de Hennezel 1995. dec. 12. és 19. között szinte
naponta látogaija a volt elnököt, a meghalásról,
az "átmenetről" beszélnek.

Barbier könyvéből idézek néhány sza
kaszt: .Francoís Mitterand a túlvilágról szóló
fél évszázados reflexióit bizonyossággal akarja
lezárni. Michel Charasse ezt írta róla: »Fokoza
tosan helyettesítette a túlvilággal kapcsolatos
reflexióját az életre vonatkozó hosszas kérde
zéssel.s De ez tévedés. Prancois Mitterand mi
nél inkább elcsitítja túlzott életszeretetét, annál
jobban a mísztikába meríti mindennapját. Assi
si Szent Ferenc és Lisieux-i Szent Teréz képe
díszíti szobáját, az orosz Daniel Szentfdidi zarán
doklata látható könyvtárában az egyházatyák
művei mellett; még a sztoikusokat is azért ol
vassa, hogy a "túlvilágra" ráláthasson. 1995 vé
gén F. Mitterand abban a helyzetben van, mint
Dosztojevszkij, aki szibériai kényszerrnunkás
ként ezt írta naplójába: »A hitelesség és a kétely

. gyermeke vagyok. Egészen eddig, sőt egészen
a sírig. Milyen rettenetes szenvedésbe kerül ne
kem most ez a hit utáni sóvárgás, amely annál
erősebb lelkemben, minél több az ellentétes
érv,« Mitterand, a kételkedő szocialista, gyer
mekkorában a katolikus hitet vallotta..." "Idők

múltával az agnoszticizmus hivatalos és ké
nyelmes igazsággá lesz, igazi vallási 'semleges
ség'... 1977-ben kijelenti: »Körűlöttem az életről,

a halálról, a világ eredetéről, Isten létéről, a túl
világról és a semmiről beszélnek. Mindkét ol
dalon heves a harc. Mindkét oldalon milyen
magabiztosak! Bizonyítanak. Döntenek. Megol
danak. Hallgatom mindezt, és azt gondolom:
szeretem azokat, akik kérdéseket tesznek fel, de
bizalmatlan vagyok azokkal szemben, akik ta
lálnak.«..." (319-325.)

Élete végén nem ilyen nyugodt agnoszti
cizmusa. Keres, olvas, érdeklődik az újabb
természettudományos és pszichológiai felfe
dezések iránt, izgatja a test és a lélek viszo
nya, a tibeti halottas könyv vagy az egyipto-
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miak túlvilághite éppúgy érdekli, mint a ka
tolikus Maurice Zundel könyve: A halál meg
tapasztalása. 1995 tavaszán már messze eltá
volodott szocialista agnoszticizmusától; Igy
vall végső habozásáról: "Misztikus lelkem és
racionalista eszem van, és mint Montaigne,
képtelen vagyok választani. Nem tudom,
hogy hiszek-e Istenben, de gyakran kísérté
sem van, hogy higgyek."

Amikor elérkezik a tél, enged a kísértés
nek. Az utolsó pillanatban nem Montaigne
hez, hanem Pascalhoz csatlakozik, aki fiatal
korában elbűvölte. Pascal Gondolataiossx Mit
terand megtalálta a saját útját a rettenettől a
békéig. Ezeket olvassa a Mémorialban: "Abra
hám, Izsák és Jákob Istene, nem a filozófusok
Istene. Bizonyosság, átérzés, öröm, béke."
Barbier így folytatja: "Mitterand nem megy
oly messzire, és kielégítetlenül a filozófusok
és tudósok Istenébe kapaszkodik, a kérdőre

vont, a megkérdőjelezett Istenhez. De ha a
"végtelen csillagterek örök csöndje rémülettel
tölt el" volt a mottója metafizikai szorongásá
nak, most a "teljes és szelíd lemondás" lesz
utolsó nyugtatója. »Végül is, van valami oda
át?« - kérdezte Laurence Saudet-től. Ha újra
megtalálom a hitet, megkapom a választ kér
désemre. Nem találta meg a hitet, nem nyug
tatta meg a válasz, egy válasz, de végigjárta
a kérdés minden szempontját. Mitterand fel
oldja a kereszténységet alélekvándorlásban,
míg Pascal a kegyelemben összpontosítja azt.
Logikájuk azonban ugyanaz..." (234.)

Ezután következik az az epizód, amely
Mitterand különös miszticizmusára vet fényt.
Lisieux-i Szent Teréz 1997-es centenáriumára
készülve körülhordozzák Franciaországban a
szent ereklyetartóját, egy aranyozott miniatűr
szentélyt. Mitterand korábban elmélyülten
olvasta Kis Teréz önéletrajzi írásait, lenyűgöz
te a "kis út" lelkisége. 1995. december 3-án
egy hónappal halála előtt a "zarándoklat" há
za előtt halad. Mitterand kifejezi szándékát,
hogy látni akarja Kis Teréz ereklyéit. Igy is
történik. A menet megáll. Kinyitják a kicsi aj
taját, és Mitterand hosszasan az ereklyetartón
tartja kezét. Talán valami titokzatos erő kiára
dását reméli attól, aki ezt mondta: "Nem ha
lok meg, hanem átlépek az Életbe." "Ezzel a
gesztussal - fűzi hozzá Barbier - meg
annyi más jellel, egészen a halál küszöbén
kért utolsó kenettel, Francois Mitterand nagy
buzgalommal a katolikus liturgiának áldozott
olyan pascali fogadással (pari), amely azok
hoz a radikális ateistákhoz társítja, akiket a
haldokló Herriot testesít meg: külsőséges

ateizmus, amelynek laikus máza lemállik a



halál karmai alatt, lemeztelenítve a kőkemény

hitet, amely gyakran annyira tiszta a végső órá
ban, amennyire szégyenlős volt a világ előtt,

olyan hit, amelyet védelmezett még tagadásai
nak kérge is" (326).- Mitterand ezt írta koráb
ban [ean-Francois Six katolikus papnak, aki Li
sieux-i Szent Terézről szóló, Lumiéredans la nuii
című könyvében leírta a szenvedő kármelita
"sötét éjszakáját": "Hála az onkönyveinek. sok
mindent megtudtam Teréz életéről, aki fontos
személyiség lelki életemben".

Ime - mondhatná egy agnosztikus -,
Mitterand "az Istenhez hanyatló árnyék."
Mindenki értelmezheti a tényeket úgy, ahogy
akarja. Amikor aprólékosan leírja Mitterand
237 utolsó napját, Barbier sem fukarkodik a
csípős megjegyzésekkel, de közli a legkülön
bözőbb véleményeket - tehát tárgyilagos
ságra törekszik. A vaskos kötetből csak egy
szempontot emeltem ki, amely számomra a
legérdekesebbnek tűnt. Talán Mitterand-ra is
állnak Bernanos szavai: "A hit 24 óra kétely,
mínusz egy perc reménység."

SZABÓ FERENC

KABDEBÓ TAMÁS:
DANUBIUS DANUBIA

A nyo1cszáznál is több oldalra terjedő "fo
lyamregény" harminchat fejezete három rész
re bomlik - e három könyv címe pedig for
dított irányban képezi le a kötetcímmé emelt
Dunát: Arapály, Pezsdülés, Forrás. De e sor
nem csupán a folyásiránnyal ellentétes, ha
nem a főhős, Dunai Szendrő József (Bű

báj/búbáj adta becenevén Dé) életúljával is: a
trilógia a két fiatal szerelmétől - elszakadá
sukon, hányattatásaikon keresztül - Dé te
metéséig ível. Mégis, Szendrő halálának pil
lanata - igaz, túl didaktikusan, s az írói "ön
kény" elrendezte véletlen összejátszások eről

tetettebbjei, zavaróbb példái közé sorolhat
nám - unokájának foganásával esik egybe.
Igy a regény szerkezete ciklikussá válik; a
"torkolatvidék" és a "forrás" úgy ér össze,
hogy nem pusztán a Duna folyását, de mint
egy a víz természetes körforgását teszi szer
vezőelvvé. "Az ember lelke a törekvés és a
törődés csomópontján a fennmaradást ösz
tönzi, és egymás boldogításában. a társulás
ban keresi örömét, boldogságát."

A regény talán lesikerültebb rétegének te
kintheljük azt az összefogott és összetett
mozgást, ahogyan a Duna és a Duna-táj regé
nyében is íródó természetföldrajza. néprajza
és történelme egységet, mindent magába fog-
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lalóan összhangot teremt. Hiszen (a cím értel
mezését követve) kezdetnek és végnek a víz
archetipikus szimbolikájában gyökerező egy
befonódása mellett fölsejlik a férfi és a nő, az
apa és az anya közti viszony szorossága is,
sót a regénytrilógia egészére jellemző bizo
nyos "keverés, átváltozás, átlényegülés."
Mint ahogy a vizek "egymásból erednek és
egymásba folynak", úgy ötvözi - gyakorta
szilárd határok nélkül- a mozaikszerű kom
pozíció az anekdotikus betéteket az érteke
zéstöredékekkel vagyesszérészletekkel, az
útirajzot az életrajzzal. a naplót a krónikával.
Noha az eltérő műfaji utalások, a helyszín
hirtelen vagy folyamatos módosulásai, az
idősíkok tükörjátéka. valamint a kidolgozott
részletek, a vázlatos rajzok és az általában jól
követhető kihagyások váltogatása sajátos rit
must eredményez, ennek ellenére is hossza
dalmassá válik néha az az enciklopédikus jel
legű ismertetés/leírás, mely a regényben szin
tén kultúra és műveltség Duna-meriti egységét
lenne hivatott kifejezni. Természetesen olyan
egységét, amely nem fordul egysíkúságba: a
múlt - parafrazeálhatjuk a Krónika című feje
zet Koestlertől származó mottóját - folyama
tosan újrakezdődik és újraértékelődik. újjáte
remtődik a jelen számára. S ha az események
hálózatának kialakítása, véletlen és szükség
szerű megítélése mindenkor nézőpontunk

függvénye is, nem meglepő.hogy a heo/ szel
lemeként meghatározott "Titkos Krónikás
nak" és a regényben többször szereplőként is
megjelenő - ezáltal a kitalált és a valós határát
szintén elhomályosító - "írónak" a véleménye
néhol eltérő. Arn az előbbi - korlátozottan ér
vényesülő, de létező - "mindentudása", vala
mint az utóbbi helyenként kifogásolhatáan
nyílt, nem irodalmi műbe illő kommentárjai,
véleméryem szerint, ahhoz vezetnek, hogy a
sokszínűség és az egységes távlat egyensúlyá
nak méltánylandó kísérlete éppúgy hagy még
hiányérzetet az olvasóban, mint ahogy egy
gondosabb szerkesztés sem ártott volna.

Mindazonáltal annak, aki végigolvassa a
Danubius Donubia három egyebekötött regé
nyét, egy gazdag és sokrétű epikai világ nyí
lik meg, egy szövevényes, de - a főbb sze
replők függelékként közölt családfáinak se
gítsége nélkül is - követhető történet bonta
kozik ki, helyszfnek. kultúrák, korok és né
pek olyan gazdagságával, amely minden zök
kenő ellenére is érdekessé teheti e könyv hol
szernlélődőbb, hol lendületesebb olvasói (uta
zói?) magatartásra ösztönző "folyását". (Ar
gumentum)

BENGI LÁSZLÓ


