
lasztás is elárul egyet-mást költői törekvéseiről:

a véges lét keretei között kérlelhetetlen céltuda
tossággal és józansággal vet számot az idő múlá
sának testi-lelki következményeivel. "Mikor a fák
elhagyják árnyékukat / mikor az árnyék egyeduralko
dó / a minden szint befaló sö~étség / csaka szorongás
néma kutyái csaholnak..." (Arnyékbirodalom).

A lassacskán sötétre váltó félhomályban a
földlakó tudatában megnövekszik a pillanat sú
lya, és saját birodalmát teremti meg előhívott

ernlékeiből. amelyek egy régi, súlytalanabb vi
lág örömét adják számára: "magad vagy végeérhe
tetlen / jövó'be sandiiá szemed leragadi / szoborrá kö
vült benned az idő / nincs többé semmi lehető... rr

Vagy mégis? Mert az öregedés, a testi erő lassú
hanyatlása, amelyet belenyugvással és fegye
lemmel kell tudomásul vennünk, olyan biroda
lomba engedi bepillantani a költöt, amelyet ad
dig nem ismert, képzelete mozgósításával
azonban széppé, olykor otthonossá tudja tenni.
"...ódon karosszék húz ejtőzködőre / menedékhdz a
vándor pihenője / sportautó ez röpít el önfeledten /
délszaki virágvarázs házi kertben ...rr (Bélyegalbum)
Az ódon karosszékben üldögélve egy könyv
szemlélése közben világok tárulnak föl a költő

szeme előtt, talán menedéket is kínálva a kiáb
rándító valóság ellenében. Jó volna, ha a délsza
ki virágvarázs kelne életre, ám akarosszékéből

felemelkedőt, az utcára lépőt a csüggesztő, vi
rágtalan hétköznapok szürkesége fogadja. Nem
érdemes szépíteni a tényeket: Rába György 
sokakhoz hasonlóan - rosszul érzi magát eb
ben a világban, amely napról napra tagadja és
csúfolja meg ideáljait: "Fölösleges a barna szürke /
tekinteted hordozni körbe/ fölösleges a zöld a kék / úr
csak az óriáskerék / forog a Földnek imamalma /
mintha mindig hinni akarna/ a láb lépked de haszta
lan / hisz véges marsrutája van... " (A Föld imamal
ma). Rába György és nemzedékének sorsa való
ban az óriáskerék körforgására emlékeztet:
pusztító világégés után kezdték költői pályáju
kat az Ujhold körül, majd hosszú és kényszerű

elhallgattatás lett a sorsuk, aztán a lassú, de
éberen ellenőrzött ocsúdás esztendei következ
tek, s a "rendszerváltás" is csalódások sorát
eredményezte számukra. Érthető, hogy az öre
gedés kínja mellett a kifosztottság, megcsala
tottság tudata is egyik mozgatója lett érzésvilá
guknak. A védekezésnek számtalan módjára
nyílt lehetőségük,de szinte mindvégig a "pálya
szélére" (Mándy Iván felejthetetlen regényének
címe) szorultak, s közben az évek is visszahoz
hatatlanul elszaladtak mellettük: "Az évek / kilőtt

töltényhüvelyek / nem találnak többécélba / az évek /
elgurult céma-orsók / nincs mód megvarmi szakadt
mezeinkei / az évek / megrozsdásodott evőeszközök /
betevő falatunkat / velük fogyasztani gyomorrontás /
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az évek / kicsorbult poharak / emésztő szomjunkat ol
tani / folyamatos sebzés / elállíthatatlan vérzés / az
évek" (Az évek).

A "földlakó" egyik kivételesen szép, egész
kötete hangulatát összefoglaló költeménye az
öregségről szó: "Mikor az ember mentheteilenűl

öreg / olyan mint egy óceáni korallsziget / meszesedő
gesztusokból még épül egyre / de többémégsenőmár
földrészekkel össze / s bár önmaga párját ritkító fau
na flóra / csak belakatlan tengermoraj beszél róla"
(De seneciute). Rába Cyörgynek szükségtelen
más földrészekkel összenőnie. Onmagában is
teljes. (Liget Mú'llelyAlapítvány, Budapest, 2006)

R6NAY LÁSZL6

JULIO conrÁZAR: ITT És MOST

Julio Cortázarnak, az argentin irodalom husza
dik századi klasszikusának írásai eleddig megle
hetős esetlegességgel váltak hozzáférhetővé a
magyar(ul) olvasók számára. A L'Harrnattan Ki
adó kilenc kötetesre tervezett Cortázar-életmű

sorozata (melyet a Nagyvilág 2004. decemberi
száma vezetett be, példásan) ilyesformán kétség
telen irodalomtörténeti "jóvátételül;' szolgálhat.
A Rítusok (2004), a Játékok és az Atjárók (2005)
után Benyhe János és Imrei Andrea sorozatszer
kesztők újabb elbeszéléskötettel bővítették a sort.

Az Itt és most váratlanul karcsú kiadvány,
tartalma mindössze kilenc novella (Imrei And
rea, Cselik Ágnes, Latorre Ágnes és Pál Ágnes
fordításában). S nem csak a terjedelem tér el a
megelőző kötetekétől: a közölt művek temati
kus irányultsága is (s ez jelölődik már a kötet cí
mében) más, mint a korábban tapasztaltak. A
fülszöveg megfogalmazásában: ezek az írások
"valóságos történelmi-politikai eseményekből

merítik tárgyukat, nem is mindig egészen átté
telesen. A kortárs Latin-Amerika országainak
jelenkori helyzetéről, az ott élő embereket szo
rongató erőszakról. félelemről. nyomorról, kilá
tástalanságról szólnak ezek az írások, meg arról
az együttérzésről és aggodalmas szeretetről is,
amelyet a latin-amerikai értelmiségi érez a föld
rész vesztesei iránt." Amihez hozzá kell ten
nünk: az erőszak, a félelem, a nyomor, az
együttérzés és a szeretet, bár latin-amerikai kö
zegben válnak a történetek tárgyává. nyilván
valóan nem térségi kötöttségű minőségek. Iro
dalmi alkotásokról lévén szó, a tárgyválasztás
konkrétumai nem szűkíthetik be az értelmezhe
tőség köreit. Azaz a Kubában, Nicaraguában
vagy Argentínában kibontakozó eseménysorok
ról olvasva nem tekinthetünk el attól az éviden
ciától, hogy azok természetesen bárhol, bármikor
végbemehetnének (amint végbe is mennek),



A történetek, kűlőn-külőn s egyes részleteik
ben, hol banálisak, hol rejtelmesek. hol a szűrre

alitás. hol a nyers mindennapiság uralkodik el
bennük. De mindegyikre érvényes olvasásta
pasztalat, hogy a Cortázar-műveket általában
meghatározó játék, fantasztikum, "mágikus"
(vagy inkább alternatív) realizmus, a finom hu
mor és a könnyed költőiség szövegvalósága ez
úttal háttérbe szorul - és erősebb, sőt erősza

kosabb szerephez jut a szociografikus irány, a
dokumentarista jelleg, a politikai intenció. A
falfirka - mint a hatalom elleni magányos láza
dás formája - egyszerre teremt láthatatlan kö
zösséget és sodorja veszélybe az egymásra ép
pen csak rátaláltakat; a sejtelmes meghittség és
a személytelen fenyegetettség légkörébe rántva
elbeszélőt és elbeszéltet (Graffiti). A Latin-Ame
rikában készült, ártatlan polaroidfelvételek egy
pillanatra a képek mögötti realitást fedik fel 
aztán visszatér az elfedettség. az európai béke
illuzórikus állapota; meg- és feloldás nélkül
(So/entinamei apokalipszis). Az ügyintézés kafkai
an átláthatatlan (csak épp a Kafkaénál egyértel
műbb logikával dolgozó) rendszerébe kevere
dett ügyfél, ha sejti is, önmaga előtt sem vallja
be: a hivatal a hivatalos erőszakszervezetmú
kődését takarja; a bürokrácia eljátszott valósága
a diktatúra önfenntartó létmódjának gyilkos ré
sze (A második alkalom). Az erőszakot tematizáló
kisplasztika-sorozathoz írandó kísérő szöveg, a
Cortázarnál szokásosan váratlan fordulattal, a bru
talitás személyes élményanyagát mozgató, önál
ló valósággá lényegül át; miközben egyszerre
több szöveg s több"valóság" csúszik egymásba
- megint csak a megnyugtató megoldás és a
nyelviesíthető tanulság módszertanától való tar
tózkodás jegyében (Ujságkivágások). A politikai
üldözés elől a hegyekbe menekült kis csoport
patkányvadászatból tartja fenn magát; míg 
szövegi értelemben szójátékok és metaforikus át
tételek útján - meg nem érkeznek a már nem
legyőzhető"patkányok" - a katonák tTrebmen).
Egy gyár felrobbantásának forradalmi tervét egy
titokzatos idegen hiúsítja meg; titokzatossága és
idegensége az egyetlen, amit az olvasó (s a fő

hős) megtudhat róla (Valaki, aki erre jár). A har
mincas évek Buenos Airesében éjjelente különös
szertartások zajlanak egy iskolában; az esemé
nyekre nincs előzékeny narrátori magyarázat,
mégis (vagy talán éppen emiatt) jól érzékelhető a
kor politikai viszonyaira való, nem is oly diszk
rét utalás komolysága - amint az egyetemesí
tő, példázatos jelentésirány cortázari esztétikája
is nyomon követhetőa műben (Az iskola éjjel). A
kómában fekvő lányt rémálmok gyötrik, s ki
tudja, tisztában van-e azzal: a valóság, amely
ben végre felébred, csak egy másik alakváltoza-
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ta lesz a lidércnek (Rémá/om). Az ökölvívó-mér
közésen (rnelynek végkimenetele, mint utóbb
világossá válik, a főszereplő sorsának alakulá
sát vetíti előre) lefülelt titkosügynök? kém? for
radalmár? élete, saját főnökei kezében, a szerve
zet számára legelőnyösebb módon vesz döntő

fordulatot (A Mantequilla-meccs).
Az erőszak és a nyomor képei, a lázadás és

elbukás sorsképletei olyan léttapasztalatra val
lanak itt rá, amelynek szöveggé formálhatósá
gát (hol az el nem oszlatott homály jellemző el
beszélői módszerével, hol a kifejezett művészi

önreflexió vereségtudatával) éppen a kötet írá
sai kérdőjelezik meg. A szenvedés elbeszélhetet
lenségének tematizálása drámai feszültséget hor
dozva beszél a szenvedésről; a távlattalan
életutakra vetett narrátori (és olvasói) tekintet a
brutaliiásra érzékeny látásmód kétséges gyakorlati
értékét tanúsítja. Nincs remény, mondják a sző

végek, de, mivel még mondják, bizonyosan hoz
zájárulnak a remény fennmaradásához (vagy a
fennmaradás illúziójához. ami talán ugyanaz) ...

Fentebb jelez tük, jelen írások más esztétikai
tétet hordoznak, más művészi karaktert testesí
tenek meg, mint a korábbiak. De annyira még
sem, hogy bennük ne legyenek föllelhetőkazok
a prózapoétikai fogások és jellemzők, amelyek
az író művészetének világszerte népszerűséget

és elismertséget hoztak. A szintaktikai változa
tosság (az egészen rövid s az egészen hosszú
mondatok kiszámítottan ritmikus váltakozása);
a regiszterváltó nyelv kimunkálása (a beszélt
nyelv természetes hétköznapiságának s a vá
lasztékos irodalmi nyelvartisztikumának kiér
lelt arányú elegyítése); a konkrét (tapasztalati)
és elvont (gondolati) elemek hézagtalan egymás
mellé rendelése, akár egyazon mondatban; a
dialogikus elbeszélői alaphelyzet gyakorisága
(melynek révén az elbeszélés valakihez intézett
beszédként tart igényt a társaságra. a társias
ságra, az egymássallét lelki és kulturális többle
tére); az egyszer keretes, másszor körkörös
szerkesztés mesterkéltség nélküli műgondja; az
elbeszélői önreflexivitás hangsúlyossága s sző

veg és "valóság" egymásba játszása az őnref

lexív nyelviség nyitotta térben: elsősorban alig
hanem e tényezőknek köszönhető a képesség,
amellyel Cortázar "a ráció alkotta nagy fikciós
építményeket való élettel tölti meg" (Scholz
László: A spanyol-amerikai irodalom rövid történe
te). Avagy, a pályatárs szavaival: "Cortázar
azok közé az írók közé tartozik, akik a legjob
ban tudtak élni a - fokozatos vagy gyors, tér
és időbeli vagy valóságszinti - váltások esz
közével, és jórészt ennek köszönhető Cortázar
összetéveszthetetlen arculatú világa, amelyben
szétválaszthatatlanul egybeolvad költészet és



képzelet. valami csalhatatlan érzék aziránt, amit
köznapi csodának neveztek a szűrrealisták, a
legcsekélyebb modorosság nélkül való, áradó,
tiszta próza, amelynek látszólagos egyszerűsége

és élóbeszéd-jellege bonyolult világlátást és vak
merő leleményt palástol." (Mario Vargas Llosa:
Levelekegy ifjú regényíróhoz; ford. Benyhe János)

"A legkevésbé ismert a század legnagyobbjai
közt" - volt olvasható a még a Rítusok elősza

vaként jegyzett Esterházy-esszében (Kész, vi
gyázz, rajt: Cortázar!). S kétségtelen: ha csak az
argentin alkotókat nézzük is, Borges kultusza
(aki, mint köztudott. először közölt Cortázartól
novellát Argentínában, Az elfoglalt ház címűt)

ma - Magyarországon legalábbis - messze
Cortázar népszerűsége fölé nő (bár, például, a
szintén nagyszerűBioy Casares ismertsége még
szerényebb mutatókkal dicsekedhet). Nem tud
ni, a kilenc Cortazar-kötet, ha együtt lesz,
mennyit változtat ezen a befogadói helyzeten.
Mindenesetre nehéz elképzelnünk. hogya "kí
méletlen (fekete) humor és emberi figyelmes
ség" (Esterházy Péter) nyelvi magatartása ne
vonzana újabb olvasókat, ne hódítaná meg a la
ikus és szakmai olvasás figyeimét - újra és újra
másképp. (L'Harmattan, Budapest, 2006)

HALMAJ TAMÁS

TANÍTSD ÉS TANULD A JOBBAT!
Görög bölcsességek latin és magyar
fordítással

Dér Terézia és Nótári Tamás könyve az antik
görög irodalom számos alkotójának gondolatai
ból tartalmaz válogatást, amihez a szentenciák
latin és magyar fordítása társul. Néhány éve lá
tott napvilágot az Exemplaria Graeca című mun
ka. (Dér Terézia - Nótári Tamás: Exemplaria Grae
ca - Görög bölcsességek latin és magyar fordítással.
Szeged, 1999.) E korábbi válogatás összeállításá
ra az ösztönözte a két klasszika filológust, hogy
az elmúlt évszázadban Magyarországon ilyen
jellegű, vagy háromnyelvű szentenciagyűjte

mény nem látott napvilágot. A 20üS-ben megje
lent kötet a korábbi válogatásban olvasható
gondolatokon kívül számos további szentenciát
is tartalmaz teljességgel más, önálló kötetként
történő megjelenését indokoló szerkezetben.

A gyűjtemény összeállításakor a szerzők

gondot fordítottak arra, hogy a kiválasztott gö
rög szentenciáknak latin és magyar fordítása le
hetőség szerint rendelkezésre álljon. Ezzel egy
részt a két klasszikus nyelv párhuzamba
állítását célozták meg, másrészt azoknak akar
tak kedvében járni, akiket egy-egy szentencia
arra sarkall, hogya vonatkozó ókori művet leg-
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alább magyar fordításban alaposabban megis
merjék. Számos helyen a latin vagy a magyar
változatot saját átültetésükben közlik.

A kötetet magyar és latin nyelvű előszó ve
zeti be, amit az öt nagy tárgykör (emberi tulaj
donságok, jellemvonások, tevékenységek; emberikap
csolatok; az ember és a sors - az emberés az istenek
kapcsolata; általános életbölcsességek; híres mondd
sok) köré csoportosított, görög, latin és magyar
nyelven idézett idézetek követnek. Az egyes té
mákon belül a szentenciák sorrendje a görög
eredeti szerinti alfabetikus sorrendet követik. A
Bibliográfia a görög szövegkiadások, latin és ma
gyar fordítások köteteit sorolja fel - ez is mu
tatja a munka kettős, ismeretterjesztő és tudo
mányos karakterét. A Függelék a görög ábécé
latin betűs átírását, a fóbb kiejtési szabályok
összefoglalását, a Rövidítések jegyzékét és az an
tik szerzők rövid életrajza tartalmazza.

A kötet alkotói arra törekedtek, hogy az óko
ri hellén kultúra és irodalmi műfajok sokoldalú
ságát érzékeltessék: nemcsak költők, dráma- és
történetírók, filozófusok - azaz a humánnak
nevezett terület szerzőinek- műveiből idéztek
tehát, hanem igyekeztek az olvasó figyeimét a
természettudomány területére is ráirányítani. A
számos szakág közül az orvostudományt emel
ték ki. Módszertani vezérmotívumként Xeno
phón gondolatát választották: "Végigbúvárolom
(...) a régi bölcsek kincseit, amelyeketörökül hagytak
ránk könyveikben leírva, és ha valami nagyszerű

gondolatra bukkanunk, kiemeljük." (Mem. I, 6, 14.)
A kötetben idézett klasszikus szerzők köre igen
széles sávot foglal magába: A drámát Aiszkhü
losz, Szophoklész és Euripidész, a regényt
Héliodórosz és Longosz. a történetírást Hérodo
tosz és Thuküdidész, a fabulát Aiszóposz jelení
ti meg. A filozófiát Platón, Arisztotelész, Dé
mokritosz, Hérakleitosz, Marcus Aurelius és az
úgynevezett hét bölcs képviseli, míg az epika
reprezentánsai Homérosz és Hésziodosz.

Munkájukat a szerzők azzal a szándékkal ál
lították össze, hogy a görög és latin nyelvi alap
képzéshez egyfajta segédkönyvet adjanak a ta
nulók és oktatók kezébe. Haszonnal forgathatják
továbbá a kiadványt a felsőoktatási intézmények
hallgatói mellett a klasszikus értékekre nyitott és
fogékony olvasók is. Hogy az antik görög szer
zők némely gondolata nem áll messze a keresz
tény értékrendtől,álljon itt néhány példa, amely
a kötetben természetesen görög és latin nyelven
is olvasható: Inkábbegy szép cselekedettel vétsem el
a célomat. minisem, hogy győzzek, aljasul. (Szo
phoklész) Nagy kincs az, ha a nyelve az embernek
takarékos, kedvesen akkor perdül, a mériékei, ha be
tartja. (Hésziodosz) Mert hitvány ember, ki baráta
it egyre cseréli, nálad a gondolat és a tekintet szembe


