
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".
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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


