
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."
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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)
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