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K. G.: Mario Benedetti (–) 

 

Meghalt Uruguay don Mariója, Latin-Amerika egyik 

legnépszerűbb és legtermékenyebb írója. Csak a La tre-

gua című regénye  kiadást ért meg, huszonöt nyelvre 

fordították, könyveinek eladott példányszáma meghalad-

ja a kétmilliót. Novellista volt, költő, regényíró, színházi 

szerző, irodalom- és filmkritikus, esszéista, újságíró, hu-

moreszkszerző, politikai aktivista és megannyi más. 

 

-ban születik, a Benedetti család négyéves korá-

ban költözik Montevideóba. A kis Mario egy német isko-

lában, rögtön a második osztályban kezd tanulni: „Ami-

kor elkezdtem iskolába járni (ötéves koromban), már 

tudtam olvasni. Nem emlékszem, hogyan tanultam meg, 

de akkor már olvastam Vernét és Salgarit.” Ha este köny-

vet adnak a kezébe, gyertyafénynél olvassa végig, ezért 

apjától mindennap csak a következő  oldalt kapja meg. 

De betűszomját nem lehet csillapítani, ő azt a húsz oldalt 

olvassa el újra és újra. Első versei is ekkoriban születnek, 

németül. -ban, miután a tanulók számára kötelezővé 

teszik a náci karlendítést, apja kiveszi az iskolából. Egy 

évvel később a család rossz anyagi helyzete miatt meg-

szakítja középiskolai tanulmányait, és tizennégy évesen 

egy autóalkatrész-kereskedő vállalatnál kap munkát. Ké-

sőbb Buenos Airesben, Argentínában próbál szerencsét 

gyorsíróként, eladóként, majd pénztárosként, könyvelő-

ként, egy ingatlanvállalkozás vezetőjeként is dolgozik, de 

három évvel később visszatér Montevideóba. 

Ekkoriban „Dél-Amerika Svájcának” gazdasága virág-

zik, az analfabetizmus egész Latin-Amerikában itt a leg-

alacsonyabb, az uru fociválogatott már elkezdte dicsősé-

ges menetelését. „A futball boldoggá tette Uruguayt, 

nagyságot, személyiséget adott az országnak. Hogy egy 

ilyen kis ország két világbajnoki és két olimpiai címet 

szerezzen, ez hihetetlen dolog volt. És hogy a brazilokat a 

Maracanában vertük meg, az pedig mindennek a csúcsa.” 

Eközben ír, első verseskötete -ben jelenik meg, telje-

sen visszhangtalanul, egyetlen példány sem kel el belőle. 

Egy évvel később feleségül veszi Luz López Alegrét, aki 

 éven keresztül lesz hűséges társa. Versek után kispró-

zával próbálkozik, -es Esta mañana (Ma reggel) cí-

mű kötete első novelláit tartalmazza. 

A negyvenes évek Uruguayában gyakorlatilag nem lé-

tezik könyvkiadás, a rövid írások újságok kulturális mel-

lékleteiben, folyóiratokban jelennek meg. Benedetti vi-

szont nem csak ír, az egyik – irodalmi és politikai érte-

lemben is – meghatározó latin-amerikai folyóirat, a Mar-

cha szerkesztőségi tagja lesz, több mint egy évtizeden 

keresztül. Idővel megjelennek a könyvkiadók, és velük a 

regényírók is. Benedetti első regénye a Quién de nosotros 

(Melyikünk az) -ban lát napvilágot, de valódi sikert 

csak az ’-ban megjelent Poemas de oficina (Irodai ver-

sek) című kötetével ér el. Korábban, Fernández Moreno 

olvasása közben egy csapásra egyértelművé válik számá-

ra, hogy a lírai nyelvnek nem kell eltávolodnia a társada-

lom által beszélt köznyelv szókincsétől. A hétköznapi 

hősök nyelvén beszél a hétköznapi hősökhöz, versei a 

szerelemről, félelmekről, magányról, vágyakról szólnak, 

azaz mindannyiunkat foglalkoztató érzelmekről ír, mind-

annyiunk számára érthető egyszerű, közvetlen, mégis 

gazdag nyelvezeten, mindannyiunk számára élvezetes, 

élettel teli és elkötelezett módon. Megteremti a társalgó, 

beszélgető költészetet. Barátja, Saramago így írt erről: 

„Benedetti szándékosan nem vett tudomást arról, hogy 

állítólag bizonyos szavak »költőiek«, mások pedig nem. 

Számára maga a nyelv, mégpedig az egész, költői.” (En-

nek remek példája az argentin Eliseo Subiela filmje A szív 

sötét oldala, melyben a főszereplők párbeszéde Benedetti 

verssorait idézi. A filmben maga a költő is fölbukkan, 

hajóskapitányként szavalja saját versét, németül.) Az Iro-

dai verseket nem csak a költészet szakavatott értői olvas-

sák, maguk az irodisták állnak érte sorban a könyvesbolt-

ok előtt. 

A verseskötet után ismét visszatér a novellákhoz, de 

ugyanez az egyszerű, mégis gazdag és élvezetes nyelv 

jelenik meg -es Montevideanos (Montevideóiak) 

című kötetében, amely végképp kijelöli helyét az ország 

és a szubkontinens irodalmi térképén. Benedetti így vall a 

versekről és a novellákról: „Egy verset meg tudok írni a 

repülőn vagy egy hétvége alatt… viszont egy novellán 

akár évekig is dolgoznom kell… Egy novellában nem hi-

bázhatok, szavanként építem föl, minden szónak megvan 

a maga szerepe, a befejezés pedig különösen fontos.” Az 
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író ekkorra végleg szakít az őt megelőző generációk vi-

dékközpontú témáival; nem véletlenül, ekkorra már „fél 

Uruguay” a fővárosban lakik. Nemcsak témaválasztásá-

ban, de nyelvezetében, főszereplőinek megválasztásában 

is tetten érhető az a törekvése, hogy a város, a városi kö-

zéposztály elé tartson egyszer görbe, máskor hiperrealis-

ta tükröt. Hétköznapi és szó szerint prózai eszközökkel 

írja le Montevideo lakóinak életét, gondolatait, lemerül 

az irodák világába, a bürokrácia mókuskerekében roboto-

lók közé, ír mindennapjaikról, unalmas munkájukról, 

jelentéktelen életükről. Néha úgy ír róluk, mintha egy 

volna közülük, néha viszont határozott távolságtartással 

rántja le a leplet szemellenzős, kispolgári világukról, a 

végeredmény így is, úgy is lebilincselő és általános érvé-

nyű, hiszen a helyi történetek mögött univerzális jelentő-

ségű témák sejlenek fel. 

Talán a Montevideóiak sikere miatt sorolják Benedet-

tit előszeretettel a hatvanas évek boom nemzedékéhez (a 

nemzetközileg is rendkívül sikeres Vargas Llosa, García 

Márquez, Cortázar, Carlos Fuentes társaként), valójában 

mégis inkább az őket megelőző és a boomot előkészítő 

„-ös generáció” tagja (melyből Borges és Onetti neve 

csenghet ismerősen). A felsorolt írók közül többekkel 

baráti viszonyt ápolt, bár például Borgesszel és Vargas 

Llosával is összekülönböztek, elsősorban eltérő politikai 

nézeteik miatt. Az ötvenes években ugyanis elkötelezet-

ten föllép az Egyesült Államokkal kötött katonai egyez-

ménnyel szemben, majd élteti a kubai forradalmat és 

Castrót. 

Irodalmi értelemben a következő nagy lépést az -

as La tregua (A haladék) című regényével teszi meg, ezzel 

kilép a nemzetközi porondra, a regényből rádió- és tévé-

játék, színházi előadás készül, -ben pedig Sergio Re-

nán filmre viszi, a filmet Oscar-díjra jelölik a legjobb ide-

gen nyelvű film kategóriában. 

A hatvanas években viszont hanyatlásnak indul Uru-

guay gazdasága, az ország kormányai nem találják a meg-

felelő megoldást, ez pedig radikalizálódáshoz vezet. Egy 

verseskötete mellett (Poemas de hoyporhoy [Momentán 

versek]) egy regénye (Gracias por el fuego [Köszönöm a 

tüzet, uram. Európa, , Budapest]; szintén Renán fil-

mesíti meg ’-ban) és egy elbeszéléskötete jelenik meg 

(La muerte y otras sorpresas [A halál és más meglepeté-

sek]). Rövid párizsi kitérő után aktív támogatója lesz a 

hetvenes évek elején létrejött Frente Amplio baloldali 

szervezetnek, folyamatosan ír a kormány által elkövetett 

igazságtalanságokról, az emberi jogok megsértéséről. Az 

-as Bordaberry-puccs után ezért távoznia kell Uru-

guayból. Buenos Airesbe menekül, de sokáig ott sem ma-

radhat, egyedüli külföldiként fölkerül a „Triple A”, az 

Argentin Antikommunista Szövetség halállistájára,  

órát kap, hogy elhagyja az országot. Peruban kap mun-

kát, azzal a feltétellel, hogy egy szót sem írhat Peruról, 

Uruguayról vagy az Egyesült Államokról, de így is eléri a 

diktatúra keze, deportálják. -ban Kubában, majd egy 

évvel később Spanyolországban talál második hazára. A 

száműzetés más terhet is ró rá, időről időre el kell sza-

kadnia feleségétől. 

A tizenkét éves kényszerű emigráció viszont újabb 

korszakot nyit prózájában. Benedetti témaválasztását 

mindig erőteljesen befolyásolták életének eseményei. A 

száműzetése alatt született Con y sin nostalgia (Nosztal-

giával és anélkül) novelláiban vagy a Vientos del exilio 

(Az emigráció szelei) verseiben helyet kap a rendőri ül-

döztetés, a bebörtönzés, a kínzás, a kínzók emberi leépü-

lése. -es regénye Primavera con una esquina rota 

(Törött sarkú tavasz) az Amnesty International díját kap-

ja, ebben a regényben használja először egyik leghíresebb 

neologizmusát, a „remigrációt” (desexilio). 

Maga a remigrációs korszak éppoly intenzív és nehe-

zen földolgozható élményekkel gazdagította, mint az 

emigrációs. Benedetti fokozatosan mossa el könyveiben a 

műfaji határokat, -es Geografías (Tájrajz) kötete 

már nehezen besorolható, találhatunk benne novellát, 

verset, egyperceseket, még annál is rövidebb egymonda-

tosokat. (Szép példája e folyamatnak az El cumpleanos de 

Juan Ángel [Juan Ángel születésnapja] című verses regé-

nye is.) A kötet a száműzetés újabb oldalát mutatja be, 

azokat a darabkákat a hazából, melyeket egy emigráns a 

világban utazva megtalál és összegyűjt, Benedetti Monte-

video krónikásából az uruguayi emigráció krónikásává 

válik. 

-ben tér haza nemzetközileg ismert és elismert 

íróként, költőként – megváltozott emberként, egy meg-

változott – Uruguayba. Verseit már milliók ismerik és 

éneklik Daniel Viglettivel vagy Joan Manuel Serrattal 

együtt, telt házas felolvasásokat tart a kontinensen és 

Spanyolországban mindenfelé. A sikerrel együtt a nem-

zetközi irodalmi díjak is megérkeznek, költészetét, prózá-

ját, esszémunkásságát egyaránt elismerik. „Írás közben 



. .:   ://../     cbnd  3 

 

soha nem a sikerre figyeltem, arról írtam, ami kikívánko-

zott belőlem. Ha sikerem volt, hát jó, ha nem, akkor sem 

történt semmi.” De sikere volt. Újabb novelláskötetében: 

Despistes y franquezas (Tévutak és igaz szavak) ismét az 

emberi kapcsolatok jutnak főszerephez, gyűjteményes 

verseskötetei mellett folyamatosan jelentkezik újabb ver-

sekkel is, majd újabb regénnyel: La borra del café (Kávé-

zacc). A Buzón de tiempo (Az idő postaládája) novellái-

ban már a diktatúrában felnőtt fiatalok hangját és útkere-

sését dokumentálja. Még a múlt században születik utol-

só regénye, a sok meghívás mellett egyre nehezebben tud 

időt szakítani az írásra. -ban meghal felesége, 

Benedetti e súlyos csapás elől az írásban keres menedé-

ket, és folyamatosan alkot, de már soha nem olyan hévvel 

és lelkesedéssel, mint azelőtt. El porvenir de mi pasado 

(Múltam jövője) és Vivir adrede (Akarattal élni) című 

elbeszéléskötetei már egy számadó Benedettiről adnak 

képet. 

 

Benedetti, a „remigráns” uruguayi, több mint hatvan 

éven keresztül írt, nyolcvannál is több kötete jelent meg. 

Természetesen ilyen terjedelemben nem lehet teljes a 

bibliográfiája, számos esszékötetét, színházi művét meg 

sem említettük. Benedetti elment, de a hagyatéka elérhe-

tő mindannyiunk számára. Lesz-e, s ha lesz, mikor, újabb 

don vagy doña Uruguayban? Egy emberöltő talán kevés 

ahhoz, hogy megtudjuk a választ. 

 


