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Fülöp József (ford.)

augusto monterroso három rövid írása:  
a legyek; Hogyan szabadultam meg ötszáz könyvtől?  

Fordítók és árulók

Augusto Monterroso (1921–2003) Hondurasban született, de Guatemalában nőtt 
fel, ahol fiatalon évekig egy hentesüzletben dolgozott, majd 1944-ben politikai 
okok miatt Mexikóba vonult száműzetésbe (osztozva olyan guatemalai pályatár-
sak sorsában, mint Miguel Ángel Asturias vagy Otto-Raúl González). Mexikó és 
Guatemala saját írójának tekinti, ő magát guatemalainak tartotta. Diplomáciai és 
konzuli tevékenységet vállalt több országban, chilei emigrációja alatt Pablo Neruda 
munkatársa volt. Főként ironikus hangvételű, lakonikus és kitűnően formált elbe-
szélések, állatmesék, travesztiák és esszék szerzője. Magyarul néhány kisprózai szö-
vege olvasható. A KRE BTK „Károli Könyvek”-sorozatában megjelenés előtt áll A 
fekete Bárány és más mesék (1969) című fabulagyűjteménye. 

A legyek és a Hogyan szabadultam meg ötszáz könyvtől a Movimiento perpetuóból va-
lók, míg a Fordítók és árulók a Lo demas es silencióból.

Augusto Monterroso1

A legyek

Az élet nem esszé, bár sokat kísérletezünk; nem elbeszélés, bár sok mindent kitalá-
lunk; nem költemény, bár sok álmot szövünk. Az életről szóló költemény elbeszélé-
sének kísérlete örök mozgás; úgy bizony, örök mozgás.

Változni szeretnék stílusomban és szavaimban.  
Lope de Vega

Három téma van: a szerelem, a halál és a legyek. Mióta ember él a földön, mindig 
elkísérte ez az érzés, ez a félelem és ez a jelenlét. Mások foglalkozzanak csak az első 
kettővel. Én a legyekkel foglalkozom, amelyek jobbak a férfiaknál, de nem jobbak 
a nőknél. Évek óta tervezek összeállítani egy nagyantológiát a légyről. Mindmáig.* 
Mégis hamar rájöttem, hogy ez úgyszólván végtelen vállalkozás. A légy a teljes iro-
dalmat ellepi, és persze akármerre is nézel, legyet látsz. Nincs olyan vérbeli író, aki 
kellő időben ne szentelt volna e tárgynak egy költeményt, egy oldalt, egy szakaszt, 

1 A szerzői jogok biztosításáért a Graal Agencja Literackát illeti köszönet.
*  E könyvben [Movimiento perpetuo] látható valamicske példája, ami persze messze nem elegendő.
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egyetlen bekezdést; és ha író vagy, de mégsem cselekedtél volna így, azt tanácsolom, 
kövesd a példámat, és sietve tedd meg; legyek mind az eumeniszek és erinnüszök; 
legyek a kínzóink. A bosszúállók is, de nem tudjuk, miért állnak bosszút; ám te 
tudod, hogy a legyek valaha üldöztek, és rögtön tudod azt is, hogy mindig ül-
dözni fognak. Ők őrködnek. Valaki megnevezhetetlennek a helytartói, aki vagy 
a legfőbb jó vagy maga a gonosz. Elővesznek. Követnek. Figyelnek. Mikor végül 
meghalsz, valószínűleg és szomorú módon elég egyetlen légy, hogy magával vigye 
halovány lelkedet, ki tudja, hová. Újra meg újra megörökölve a terhet, a legyek szál-
lítják halottaink és elődeink lelkeit, akik így a közelünkben maradnak, elkísérnek 
és kitartóan védelmeznek minket. Kicsiny lelkeink átvándorolnak rajtuk, ők pedig 
felhalmozzák a bölcsességet, és mindarról tudnak, aminek megismerésére mi sose 
merészkedünk. Meglehet, esetlen nyugati kultúránk utolsó közvetítője éppen ama 
légy teste lesz, amely az évszázadok során gazdagodás nélkül szaporodott. És ha 
jól megnézzük a legyet – azt hiszem, ezt Milla mondta (ezt a szerzőt természetesen 
nem ismered, de ma hallasz róla, hála a léggyel való foglalatoskodásának) –, nem is 
olyan csúnya, mint amilyennek első pillantásra tűnik. De első pillantásra pontosan 
azért nem tűnik csúnyának, mert első pillantásra még senki sem látott legyet. Mert 
a legyeket mindig látjuk. A tyúk meg a tojás esetében felmerül a kétely, melyik volt 
előbb. Ám még senkinek sem jutott eszébe feltenni magának a kérdést, vajon a légy 
előbb volt-e vagy később. Kezdetben vala a légy. (Szinte lehetetlen, hogy ezen a 
helyen ne ez a „kezdetben vala a légy” vagy valami hasonló dolog álljon. Az ilyen 
mondatokból élünk. A legyes mondatokból, amelyek éppúgy nem jelentenek sem-
mit, mint a légyfájdalmak. A bennünket üldöző mondatokból, amelyekkel telis-tele 
vannak könyveink.) Felejtsd el. Könnyebben ül a légy a pápa orrára, mint a pápa a 
légy orrára. A pápa vagy a király vagy az elnök (persze a köztársasági elnök, mert 
egy pénzügyi vagy kereskedelmi vagy bármely tetszőleges társaság elnöke általá-
ban olyan ostoba, hogy előbbre valónak hiszi magát a legyeknél) képtelen hívni a 
svájci gárdát vagy a királyi őrséget vagy az elnöki őröket, hogy megöljék a legyet. 
Ellenkezőleg, elnézőek, és legfeljebb ha az orrukat megvakarják. Ők tudják. És 
tudják, hogy a légy is tudja, és őrködik; tudják, hogy amink valójában van, azok 
az őrző legyek, ők óvnak bennünket minden órában, nehogy nagy, valódi bűnbe 
essünk, amelyekért igazi védőangyalokra van szükségünk, akik rögvest hanyaggá 
és cinkosokká válnak, mint Hitler vagy Johnson őrangyala. De ezzel nem kell fog-
lalkozni. Visszatér orrunkra. Az a légy, amelyik ma a tiédre szállt, közvetlen utódja 
annak, amelyik Kleopátráén ült. És ismét az előre gyártott retorikai célzásoknál 
találod magad, miként elődeid mind. Mert, akaratod ellenére, irodalmat csinálsz.  
A légy azt akarja, hogy bevond a királyok, pápák és császárok körébe. Sikerül is 
neki. Rajtad pedig elúrhodik. Nem beszélhetsz róla anélkül, hogy ne éreznéd a 
hívást a nagyságra. Ó, Melville, át kellett szelned a tengereket, hogy végül ezt a 
nagy fehér cethalat az íróasztalodra állíthasd Pittsfield, Massachusetts-ben, és nem 
vetted észre, hogy a Gonosz már jóval korábban körbedongta eperfagylaltodat 
gyermekkorod forró napjain, és, évek múltán, téged magadat is, amikor az alko-
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nyatban aranyszín szakálladból egyik szőrszáladat téped ki a másik után, miközben 
Cervantest olvasol, és csiszolod a magad stílusát; és nem feltétlenül a csontok és a 
cetfaggyú ama ormótlanságában, amely képtelen volna ártani bárkinek, legfeljebb 
annak, aki megzavarja álmát, mint az őrült Ahab tette. És Poe meg az ő hollója? 
Nevetséges. Te csak nézd a legyet. Figyeld. Gondolkodj.

Hogyan szabadultam meg ötszáz könyvtől

Költő: ne ajándékozd, hanem pusztítsd el könyvedet magad.
Eduardo Torres

Néhány évvel ezelőtt olvastam egy angol szerző esszéjét, akinek a nevére már nem 
emlékszem; annak nehézségeit ecsetelte, miként szabaduljon meg olyan könyvek-
től, amelyeket nem akart többé könyvtárában megőrizni. Mármost életem során 
megállapíthattam, milyen gyakran hallani az értelmiség körében a panaszt, hogy a 
könyvek a végén még kiűzik őket az otthonukból. Néhányan ráadásul azzal a ment-
séggel igazolják főúri házuk méreteit, hogy régi lakhelyükön már moccanni sem 
tudtak a könyvektől. Ilyen extrém helyzetbe még nem kerültem, és valószínűleg 
soha nem is fogok, de azt soha nem képzeltem volna, hogy egy nap ugyanabban a 
helyzetben találom magam, mint az angol esszéista, és hogy meg kell szabadulnom 
500 kötettől.

Megpróbálom elmondani tapasztalataimat. Előrebocsátom, hogy történetem 
valószínűleg sokakban megütközést kelt. Ennek nincs jelentősége. Valóban úgy 
van, hogy az ember élete egy bizonyos pillanatában vagy túl sokakat ismer (író-
kat), vagy túl sokan (írók) ismerik őt, vagy észreveszi, hogy olyan korban kell élnie, 
amikor túl sok könyvet adnak ki. Eljön a pillanat, amikor íróbarátaid annyi könyvet 
ajándékoznak neked (nem is számítva azokat, akik nagylelkűen kiadatlan műveiket 
adják oda olvasásra), hogy az év minden napján nekik kellene szentelned magadat, 
hogy értesülj a világról és az életről vallott felfogásukról. Mintha ez még nem lenne 
elég, az olvasás iránti vonzalmamat húsz éve fertőzte meg a könyvvásárlási szokás, 
amely sok esetben odáig fajul, hogy sajnálatosan megzavarja az előbbit. Ekkoriban 
követtem el azt a balgaságot, hogy elkezdtem antikváriumokba járni. A Moby Dick 
első oldalán Ishmael megjegyzi, hogy míg Cato, megundorodván az élettől, saját 
kardjába dőlt, addig ő maga ugyanezért egyszerűen hajóra szállt. Én viszont sok 
éven át antikváriumokat látogattam. Mihelyt az ember megérzi ezeknek a poros és 
szellemre éhes intézményeknek a vonzását, a könyvek birtoklásának öröme elkezd 
vásárlási mániává fajulni, ez pedig a ritkaságok megszerzésének hiúságává, hogy 
ámulatba ejtsük a barátokat vagy egyszerűen az ismerősöket.

Mégis hogyan megy végbe ez a folyamat? Az ember egy szép napon otthon ol-
vasgat nyugalomban, amikor egyik barátja jön el hozzá, és így szól: mennyi köny-
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ved van! Ez úgy hangzik, mintha azt mondaná: milyen okos vagy! És ezzel meg is 
történt a baj. A többit már tudjuk. Az ember százasával kezdi el számolni a könyve-
it, majd ezresével, és egyre okosabbnak érzi magát. Az évek múlásával (hacsak va-
lóban nem menthetetlen idealista) egyre több gazdasági lehetőséggel rendelkezik, 
így egyre több könyvesboltot barangol be, és persze maga is íróvá válik, és olyan 
sok könyvvel rendelkezik, hogy már nemcsak okos, hanem alapjában véve zseni. 
Ilyen a sok könyv birtoklásának hiúsága.

Tekintettel erre a helyzetre, a múltkor összeszedtem minden bátorságomat, és 
elhatároztam, csak azokat a könyveket tartom meg, amelyek valóban érdekelnek, 
olvastam vagy biztosan el fogom olvasni őket. Mennyi igazság alól vonja ki magát 
az ember, miközben megeszi kenyere javát! Nem gyávasága az egyik legállandóbb 
ezek között? Nap mint nap hány szofizmát gyártasz magadnak, hogy elrejtsd gyá-
vaságodat! Gyáva vagyok. A sok ezer könyv közül, amit restségből birtoklok, alig 
ötszázat mertem kiválasztani, ennyit is csak fájdalommal, nem is azért, amit szel-
lemileg jelentenek nekem, hanem a kisebb presztízs koefficiense miatt, amit a tíz 
méterrel kevesebb könyvespolc okozna. Szemeim éjjel-nappal egyre-másra futják 
be (ahogy a klasszikusok mondják) a széles sorokat, és a kimerültségig válogatják 
azokat (ahogy mi, modernek mondjuk). Milyen hihetetlen mennyiségű költészet, 
mennyi rengeteg regény, mennyi szociológiai megoldás a világ rosszaságaira! Fel-
tételezik, hogy a költészetet a szellem gazdagodásáért írják, vagy a regényeket leg-
alábbis a szórakozásért, és, ha optimisták vagyunk, a szociológiai megoldásokat 
valaminek a megoldásáért. Higgadtan vizsgálódva rájöttem, hogy az első, avagy a 
költészet többnyire a legélénkebb szellemet is képes elsilányítani, a második a leg-
vidámabbat kifárasztani, a harmadik pedig a legéleseszűbbet összezavarni. Ennek 
ellenére mennyit mérlegeltem, mielőtt elvetésre ítéltem valamelyik kötetet, akármi-
lyen jelentéktelennek is tűnt. Ha egy pap vagy egy borbély tudtomon kívül segít-
ségemre lett volna, maradt volna-e száz kötetnél több a polcaimon? Amikor 1955-
ben meglátogattam Pablo Nerudát santiagói házában, meglepődve láttam, hogy 
alig harminc vagy negyven könyve volt, köztük detektívregények és saját műveinek 
különféle fordításai. Éppen akkor adományozott az egyetemnek hatalmas meny-
nyiségű valódi könyvritkaságot. A költő megengedte magának ezt az örömöt élete 
során; kivételes állapot, ha jól szemügyre vesszük, amikor az ember megengedheti 
ezt magának.

Nem fogom itt az összes könyvet felsorolni, amitől hajlandó voltam megválni, 
de volt közte mindenféle, nagyjából így: politikai (a szó rossz értelmében, ha van 
egyáltalán másik) vagy 50; szociológiai és közgazdasági körülbelül 49; általános 
földrajzról és általános történelemről szóló 2; az ország földrajzáról és történelmé-
ről 48; világirodalom 14; spanyol-amerikai irodalom: 86; dél-amerikai tanulmá-
nyok a latin-amerikai irodalomról 37; csillagászat 1; cikluselméletek (nehogy a nő 
teherbe essen) 6; források felkutatásának módszerei 1; operaénekesek életrajzai 1; 
meghatározatlan műfajú könyvek (mint az Én a szabadságot választottam) 14; eroti-
ka ½ (az egyetlen, birtokomban lévő kötet illusztrációit megtartottam); a lefogyás 
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módszerei 1; hogyan szokjunk le az ivásról 19; pszichológia és pszichoanalízis 27; 
nyelvtankönyvek 5; angolul tíz nap alatt 1; franciául tíz nap alatt 1; olaszul tíz nap 
alatt 1; tanulmányok a filmről 8; stb.

Ám ez csak a kezdet volt. Hamar rájöttem, hogy nagyon kevesen akarják azok-
nak a könyveknek a többségét elfogadni, amelyeket nagy gondossággal, idő- és 
anyagi ráfordítással vásároltam meg az évek során. Még ha valamelyest ki is bé-
kültem az emberi nemmel, amiért a felhalmozás puszta vágya nem vált általános 
eltévelyedéssé, mégis számos kellemetlenséggel járt számomra, mivel egyszeriben 
hozott elhatározásom, hogy megszabadulok a könyvektől, sürgető szellemi szük-
séggé vált. A legkönnyebb megoldás az alexandriai könyvtáréhoz hasonló tűzvész, 
aminek ezeket az emlékeket szentelem, de nevetséges, sőt visszatetsző lenne 500 
könyvet a ház udvarán elégetni (feltéve, ha van neki). Elfogadjuk, hogy az inkvi-
zíció embereket égetett el, de a többséget felháborítja a könyvek elégetése. Egyes, 
ezekben az ügyekben jártas személyek azt javasolták, ajándékozzam mindezen kö-
teteket valamelyik nyilvános könyvtárnak; csakhogy egy ilyen egyszerű megoldás 
minden kalandvágyat kiölt volna a dologból, meg untatott kissé az ötlet, azonkívül 
bizonyos voltam abban, hogy könyveim éppen olyan haszontalanok volnának a 
közkönyvtárakban, mint otthon nálam vagy valahol másutt. Egyiket a másik után 
a szemétre hajítani sem hozzám, sem a könyvekhez, sem a szemeteshez nem vol-
na méltó. Az egyetlen megoldást a barátaim jelentették. De politikus vagy szocio-
lógus barátaim már rendelkeztek a szakterületüknek megfelelő könyvekkel, vagy 
túlnyomó többségükben ellenségei voltak annak; a költők semmiképpen sem akar-
tak megfertőződni kortársaikkal, akiket személyesen ismertek; az erotikáról szóló 
könyv pedig teher volt mindenkinek, még a francia illusztrációk nélkül is.

Mindenesetre nem szeretnék emlékeimből hamis, vélhetően szórakoztató törté-
netet faragni. Az igazság az, valahogyan csak találtam rokonlelkeket, akik hajlandó-
ak voltak hazavinni ezeket a fétiseket, helyet szorítottak nekik, amivel a gyerekektől 
vettek el így teret és levegőt, de a nagyobb tudás érzését adták a szülőknek, sőt azt 
a roppant csalóka és hiábavaló érzést, hogy olyan tudás őrzői, amely mindenesetre 
az emberi tudatlanság és naivitás ismételt tanúbizonysága.

Optimizmusomban azt feltételeztem, hogy jelen sorok lezárásával, melyeket tizen-
öt nappal ezelőtt kezdtem el, valamilyen módon teljesen igazolódik a cím; ha az 
abban megjelenő ötszázas számot a húszassal helyettesíteném (amiből mindig le 
kellene vonni az időnként visszaérkező csomagok miatt), a cím közelebb kerülne 
az igazsághoz.
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Fordítók és árulók

Virág, mit érintek, levelét hullajtja.
Bécquer

Sokéves és nem kevés megelégedéssel teli tapasztalat után már mindenki tudja, hogy 
a kíváncsi emberi értelem tevékenységei közül a fordítás talán – sőt nem túlzás állí-
tani, biztosan – a legnehezebb, vagy ha nem is a legnehezebb, a legkevésbé könnyű. 
Traduttore traditore, mondják sötéten az olaszok. Valójában semmi sem világosabb en-
nél, de mégis meddig? Vázoljuk fel saját elméletünket, logikus rendben, ahogy illik.

Először is – és ez hozzátartozik az ismert condition humaine-hez – ahhoz, hogy az 
árulás lehetséges legyen, nemcsak léteznie kell, hanem számos tekintetben, közhe-
lyesen szólva, tudatosnak is kell lennie; másodszor: egy új változat létrehozásának 
kizárólagos körülménye egészen világosan azt mondja nekünk, hogy maga a szerző 
a világért sem gondol teremtménye elárulására. Egy másik eset az, és számos példa 
hozható rá, amikor a fordító természettől fogva olyan gondatlan, hogy akaratlanul is 
árulóvá válik, vagy hagyja, hogy elragadja a lelkesültség, amit a mesterművek kelte-
nek némely esetben. Röviden: ha árulásról van szó, akkor, miként láttuk, szándékos-
nak kell lennie; ha sor kerül rá, amint az gyakran megesik, gondatlanságból is fakad-
hat. Tehát íme, az igazi probléma, élesen elkülönítve két elválaszthatatlan részre.

Csak az nem ismeri a fordítással kapcsolatos nehézségeket, aki még nem fordí-
tott. Lássuk.

Mit tegyen az, aki fordítani szándékozik: betű vagy szellem szerint fordítson? 
És mintha az említett problémát már megoldottuk volna, ez az új dilemma jelenti 
minden fordító magánéletének első lelki tehertételét. Nem véletlenül. Fordítónk 
éjszakákon át töpreng ágyában, mielőtt a szó szerinti fordítást választja (amiért 
sokan buzgalommal szállnak síkra egészen bámulatos módon), azaz mechaniku-
san átülteti (például: angolul piano, spanyolul piano, németül Intelligenz, spanyolul 
inteligencia stb.) az egyik nyelv szavait a másikra, megfeledkezve talán legintelligen-
sebb idiómáiról, elhanyagolva az első kiválóságait, és elrontva a második sajátos 
lényegét, amelyen a piano soha nem cseng ugyanúgy. Ha a másik, többé-kevésbé 
szabad megoldást választja, nem egy alávaló vagy középszerű lélek ármányait fogja 
a halhatatlan szerző fennkölt ingéniumának tulajdonítani?

Nos, a legtisztább logikával azt kérdezhetnék tőlem, nem jobb-e inkább feltétle-
nül elkerülni a fordítást? Ezt a Cervantestől eredő – aki olyan volt, amilyen – prob-
lémát nem én fogom megoldani. Én mindössze annyit mondok, hogy ha a fordítás 
bármely formáját tekintve vagy bármely szempontból nézve rossz, akkor kétséges 
esetben tartózkodni kell tőle. És talán így is lehet, hiszen a múltban már Ariszto-
telész egészen közvetlenül figyelmeztetett bennünket arra, hogy ilyen esetekben 
található a középszerű ízlés, avagy az aurea mediocritas zseniális megoldása, aho-
gyan erre alkalmas pillanatban a nem kevésbé felejthetetlen disznó is rámutatott 
Epikurosz kondájából.
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Ez a, nevezzük így, harmadik álláspont vagy (hogy a hasonlatot egészen végig-
vigyük) békés együttlét egy olyan problémával, amely minden tekintetben meg-
oldhatatlan, sem az egyik, sem a másik irányba nem lendíti ki az ingát, így végül az 
egész lecsökkenthető egy egyszerű matematikai képletre: szó szerinti fordítást ak-
kor használjon, ha lehetséges, és megfelel az eredeti szellemének, a szöveg szelleme 
szerintit vagy szabadabbat pedig akkor, ha a betű megköveteli a téma, a hangzás 
vagy a történet okán.

Ezek a vargabetűk talán hasztalanok lennének, ha az utóbbi időben nem szen-
teltem volna szabad óráimat ezen élvezeteknek. De most, hogy rövidre fogjam, mi-
vel az idő, szokásához híven, telik, csak néhány szóban szeretném elsorolni tapasz-
talataimat a német költő, Christian Morgenstern egyik versének fordítása kapcsán, 
amely talán egyedülálló mindkét nyelv számára.

A költemény szerkezetét látva kezdettől a híres dilemmába ütköztem: betű vagy 
szellem? Persze összhangban azzal a vonalvezetéssel, amivel gyerekkorom óta vál-
takozva próbálkoztam, végül ugyanis mindkettő mellett döntöttem, külön-külön. 
Íme, középen látható az eredeti vers:

Fisches Nachtgesang

utána pedig, bal és jobb oldalon, mint a jó és a rossz 
tolvaj a legendában, a szó szerinti és a szöveg szelleme 
szerinti változat:

 
utána pedig, bal és jobb oldalon, mint a jó és a rossz tolvaj a legendában, a szó 

szerinti és a szöveg szelleme szerinti változat: 

A hal szerenádja 

 

Noktürn az akváriumban 

 
Elérkeztünk a lezáráshoz: melyik mellett dönt, mivel mindkettő létezik, a jó és a rossz 

olvasó? Kétségtelenül amellett, amelyik jobban tetszik neki; vagy egyik mellett sem, 

ha van olyan bátor, hogy minden művészetről lemondjon, amely lényege szerint nem 

kötelezi el magát szenvedélyek, szabályok vagy belső késztetések mellett. 

 

 

* 

 

 

Rubén Darío (1867–1916) Nicaraguában született, a dél-amerikai modernismo 

irányzatának kiválósága, költő, író, újságíró, diplomata – egy új korszak nagy 

 
utána pedig, bal és jobb oldalon, mint a jó és a rossz tolvaj a legendában, a szó 

szerinti és a szöveg szelleme szerinti változat: 

A hal szerenádja 

 

Noktürn az akváriumban 

 
Elérkeztünk a lezáráshoz: melyik mellett dönt, mivel mindkettő létezik, a jó és a rossz 

olvasó? Kétségtelenül amellett, amelyik jobban tetszik neki; vagy egyik mellett sem, 

ha van olyan bátor, hogy minden művészetről lemondjon, amely lényege szerint nem 

kötelezi el magát szenvedélyek, szabályok vagy belső késztetések mellett. 

 

 

* 

 

 

Rubén Darío (1867–1916) Nicaraguában született, a dél-amerikai modernismo 

irányzatának kiválósága, költő, író, újságíró, diplomata – egy új korszak nagy 

  A hal szerenádja             Noktürn az akváriumban
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Műhely – Augusto Monterroso három rövid írása, ford. Fülöp József

Elérkeztünk a lezáráshoz: melyik mellett dönt, mivel mindkettő létezik, a jó és a 
rossz olvasó? Kétségtelenül amellett, amelyik jobban tetszik neki; vagy egyik mellett 
sem, ha van olyan bátor, hogy minden művészetről lemondjon, amely lényege sze-
rint nem kötelezi el magát szenvedélyek, szabályok vagy belső késztetések mellett.

*

Rubén Darío (1867–1916) Nicaraguában született, a dél-amerikai modernismo irány-
zatának kiválósága, költő, író, újságíró, diplomata – egy új korszak nagy alkotója.  
A spanyol nyelvet megújító líráját a szimbolisták közül Paul Verlaine és Jean Moréas, 
valamint Victor Hugo termékenyítették meg.

Az Azul (1888), a Profán próza (1896) és Az élet és a remény dalai (1905) költőjét eb-
ben az évben ünnepelte a latin-amerikai irodalmi nyilvánosság halálának századik 
évfordulója alkalmából. Magyarul húszegynéhány verse olvasható.

Rubén Darío
Buda-Pest2

...Buda-Pest: a király; Mária Terézia; a kék Duna; paprika, tokaji bor...; és egy régi 
zarzuela, ami beragyogta gyermekéveimet, a Los Madgyares, melyben egy kórus 
énekli: 

Rajta, urak,
a budai vásárra,
mert ma van a napja
adásnak, vételnek.
És a mutatós, sujtásos-paszományos ruhák és a laikus testvér a kolostorban:
Ego sum, ego sum
a laikus testvér a kolostorban.
Ego sum, sőt
harangozó meg sekrestyés...
Elbűvölt a különös város vagy inkább a pompás hidakkal egyesített két város: 

légköre, virágai, sétányai, elegáns és modern negyede, ahol szinte valamennyi épü-
let az art nouveau vagy a szecesszió stílusában készült, jövedelmező gazdaságok és 
„puszták” mágnásainak és tulajdonosainak különös palotái.

Gyönyörűség sétálni a királyi várban, palotái és zöldjei között, a lüktető folyó 
kék vize mentén. Vannak itt ragyogó épületek, mint a pompás Parlament, mely tük-
röződik a Dunán, széles terek, utcák és utak, de főleg a világ legszebb asszonyai 
miatt tűnik e tájék földi paradicsomnak. Ó, minden országnak vannak elbűvölő 
helyei és szép asszonyai, de a szerelem és a szépség városa, higgyék el nekem, Bu-

2 In: Rubén Darío: Tierras solares, Volumen III de las obras completas, Madrid, Mundo Latino, 1917, 247–250.
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