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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.

Orpheus Noster 2016.4. 09.08.indd   121 2016.09.22.   18:20:46



VIII. évf. 2016/4.

122

da-Pest. Van egy hely Pest városának peremén, amit Ősbudavárnak hívnak: kert, 
sétány, éjjeli vásár tele látványossággal, kis színházak, mindenféle árusok bódéi, 
fénylő paloták, virágok, finom illatok, nemzeti zenék, festői viseletek; a szépségek 
olyan tárházát láttam ott, ami magát Salamon királyt is tűnődővé és álmodozóvá 
tenné, aki, tudjuk, kitűnő ízléssel bírt.

A nemzeti gyász egy pillanata, vagyis több mint gyász: dicsőítés, apoteózis. Jó-
kai halála. Átitatva ennek a lenyűgöző városnak a bűvöletével – részt vettem a költő, 
regényíró, a nemzet gondolkodójának temetésén. A felkoszorúzott gyászkocsik vé-
gighaladtak a nagy Andrássy úton, ahol a költő is lakott; a felvonulás ünnepélyes és 
fényűző volt; a ceremónián a kormány képviselői jelenlétükkel tisztelegtek az idős 
forradalmár emléke előtt; díszes és festői katonai, egyetemi, címeres egyenruhák 
rendezett és szigorú menetben. És a gyászfátylakkal díszített erkélyekről figyelt az 
isteni arcú sokaság, csillogtak gyönyörű magyar szemei. E ragyogásban, a női szép-
ség e csodája előtt, mikor az egyetemisták küldte, friss koszorúkkal díszített kocsi 
elhaladt, egy virágárusnál rózsacsokrot vettem, és távoli ország ismeretlen költő-
jeként, dobogó szívvel, a félelemtől megindultan én is áldoztam az idős Jókainak.
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