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Tárgy: évfordulós könyvtervek -re, Mario Benedetti  éves lenne 

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Tisztelt Szerkesztőség! 

 

M B a latin-amerikai irodalom egyik legtermékenyebb és legnépszerűbb kortárs 

szerzője volt. Több mint nyolcvan kötete jelent meg, csak a La tregua című regénye  kiadást 

ért meg, huszonöt nyelvre fordították, könyveinek eladott példányszáma meghaladja a kétmilli-

ót. Prózája és költészete filmeket ihletett. Irodalomtörténeti művekben hiába említik gyakran a 

latin-amerikai boom nagyjaival együtt, Magyarországon életművét csak a kevésbé ismert har-

madik regénye (Köszönöm a tüzet, uram. Modern Könyvtár, Európa, , Budapest) képviseli, 

érthetetlen módon például a Noran Huszadik századi latin-amerikai novellák kötetében sem 

szerepel. Folyóiratokban többek között Holló János, Imreh András, Scholz László és Benyhe 

János fordításában jelentek meg írásai. Most már hozzátehetem, hogy az én fordításomban is. 

 

Amikor e fordítások készültek, úgy gondoltam, kiváló apropója lehetne egy novellaválogatás 

és a „nagyregény” magyarországi kiadásának az, hogy Benedetti -ben lesz  éves. Azóta 

sajnos az író meghalt, írásai természetesen semmit sem vesztettek aktualitásukból, sőt. Bízom 

benne, hogy a xxxxxxxxxxxxxxxxx gazdag kortárs világirodalmi palettáját tovább színesítheti a 

boom itthon kevésbé ismert, de Latin-Amerika-szerte (és talán már világszerte) elismert alakja: 

Mario Benedetti. 

 

Életrajz • M O H H B B F 

(Paso de los Toros, Uruguay, . szeptember .): uruguayi író, költő, újságíró. 

A montevideói Német Intézetben és a Miranda líceumban nevelkedik, majd 

gyorsíróként, könyvelőként, köztisztviselőként és újságíróként dolgozik. Később 

Buenos Airesben él, majd -ben visszatér Montevideóba, és a legendás Mar-

cha folyóirat szerkesztőségi tagja lesz. -ig publikál a lapban. A negyvenes években jelenik 

meg első verseskötete, esszégyűjteménye és novelláskötete is. -ban adják ki első regényét, 

az -ben megjelent Montevideanos című novelláskötetével a Latin-Amerikai irodalom meg-

határozó alakjává válik. Második regényével, a La tregua-val () nemzetközi sikert ér el, a 

regény alapján mozifilm, színdarab, rádió- és tévéjáték készül. -ban a katonai diktatúra 

száműzetésbe kényszeríti. A következő tizenkét évet Argentínában, Peruban, Kubában és Spa-
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nyolországban tölti. A nyolcvanas évektől több díjjal is elismerik költészetét és regényeit: az 

Amnesty International Arany Láng díja, ; Zsófia királynő díj az iberoamerikai költészetért, 

; Nemzetközi Menéndez Pelayo díj, . A regényéből készült filmet -ben a legjobb 

idegennyelvű film kategóriájában Oscar-díjra jelölték.  

 

A haladék [La tregua] • Az író legnagyobb sikerű regénye, huszonöt nyelvre fordították le. 

Benedetti prózáját, főleg a korai korszakában született műveket szuperrealista alkotásoknak 

tartják. Tulajdonképpen mindaz, amiről a regényben olvasunk, bármelyikünkkel megtörtén-

hetne, akár mi is írhatnánk a naplót. Ugyanis naplóregényről van szó, ami szűk egy évet fog át a 

főszereplő életéből. A tizenkét hónap alatt Martín Santomé eljut a (szinte) teljes kiábrándult-

ságból a (szinte) tökéletes boldogságig, majd az összeomlásig. A műben körvonalazható jelen-

tősebb témák a társas magány, a napi rutin és az ezzel járó elidegenedés és életpálya-feszültsé-

gek, a halál és a hozzá kapcsolódó érzelmek, a szerelem különböző prizmákon keresztül, hol 

pesszimisztikus felfogásban, hol a „megváltás” eszközeként, a boldogság és különféle interpretá-

ciói, valamint a bizonyos társadalmi csoportokra jellemző álszentség. 

• Cím: La tregua 

• Nemzetközi címek: The Truce (angol, Harper & Row, ), La Trêve (francia, Belfond, 

), Die Gnadenfrist (német, Lamuv, ), Nådatiden (svéd, Nordan, ), A Trégua 

(brazil portugál, Alfaguara Objetiva, ). 

• Javasolt magyar cím: ) A haladék ) Békeidő ) Nyugalom 

• A fordítás alapja: Mario Benedetti: La Tregua. Madrid, , Punto de lectura 

• ISBN: ---- 

• Formátum:  p., × cm 

• Terjedelem: kb. . karakter, , szerzői ív 

• Copyright: © Mario Benedetti,  

c/o Guillermo Schavelzon & Asoc, Agencia Literaria – www.schavelzon.com – 

info@schavelzon.com – tel.: (+)    – fax: (+)    

 

• Környezet: A regény cselekménye az ötvenes évek Montevideójában játszódik (de ját-

szódhatna bármelyik európai nagyvárosban is), leggyakrabban a főszereplő munkahelyén 

és családja otthonában, valamint a város utcáin, kávézóiban. A társadalom rajza a szerep-

lők konfliktusain, kapcsolatain keresztül sejlik föl, az írónak nem szándéka, hogy azt elő-

térbe helyezze. Természetesen a kor társadalmának a nagy korkülönbségű vagy munkahe-

lyi párkapcsolathoz, a homoszexualitáshoz fűződő problematikus viszonya egyértelműen 

föltárul. 

• Szereplők: M S. A napló  éves tulajdonosa és szerzője, irodai középveze-

tő, aki belefásult a munkába. Nem gyűlöli a munkahelyét, korrekt és egyenes munkahelyi 

viszonyt ápol az alkalmazottaival, de hiányzik belőle a lelkesedés. Tulajdonképpen zárkó-

zott jellem, gondolatait, érzéseit gyakran csak a naplóbejegyzésekből ismerjük meg, ritkáb-

ban a lezajlott párbeszédekből (melyek természetesen szintén megjelennek a naplóban). 

Zárkózottsága ellenére nem kifejezetten félénk vagy visszahúzódó. Életét folyamatosan 
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tervezgeti, de ösztönösen is cselekszik. Viszonylag jól szituált, művelt, bár kulturális prefe-

renciáiról nem tudunk meg túl sokat a könyvből. • L A. Kezdetben csak 

egy új alkalmazott, szerepe folyamatosan változik a regény cselekménye szerint.  éves, 

zárkózott és félénk, minden lépését ezerszer megfontolja. Az alkalmazottak többségével 

szembeállítva kiemelt tulajdonsága az intelligenciája. Fokozatosan fogadja el Santomé kö-

zeledését. • I. Santomé első felesége, csak a főszereplő emlékeiben jelenik meg, va-

lamint egy levél idézi meg a személyiségét. Lényeges szerepe a regényben, hogy Santomé 

rajta keresztül tudja megfogalmazni Avellanedához fűződő – és házasságától merőben el-

térő – viszonyát. • B. Santomé lánya, a gyermekei közül a legszorosabb és legki-

egyensúlyozottabb kapcsolatot vele ápolja a főszereplő. • J. Santomé kisebbik fia, fur-

csa szeretet-ellenszenv viszony van közöttük. Jaiméről a regény során kiderül, hogy homo-

szexuális. • E. Santomé legidősebb gyereke. Hallgatag, megkeseredett, nehezen ke-

zelhető. • V. Santomé gyermekkori barátja, egy véletlen találkozás után többször is 

fölidézik a közös ifjúkori emlékeket. Másik szerepe az, hogy kiteljesíti az ötvenes évekről 

megfogalmazott, enyhén szarkasztikus korrajzot. • A. Santomé legjobb barátja. A 

kulcsfontosságú döntések megvitatásakor kap szerepet, egyéb feladata nem nagyon van. • 

A többi szereplő (D, E, S, igazgató, ex-anyós, A szülei) 

tulajdonképpen a cselekmény színesítését szolgálja, a történet lezárásakor jut nagyobb sze-

rep a volt feleség és a barátnő családjának. 

• A történet: A regény elbeszélője, a főszereplő egy ötvenedik évéhez közeledő özvegy, há-

rom gyerekét egyedül neveli húsz éve. Hat hónapon belül a nyugdíjaztatását tervezi, azon 

elmélkedik, mit is fog majd kezdeni a szabadidejével. Ekkor viszont teljesen váratlanul 

megjelenik az életében egy fiatal nő, aki fölforgatja minden előre megírt forgatókönyvét. 

Santomé fokozatosan szeret bele a lányával egyidős alkalmazottjába, ettől az azelőtt le-

mondó hangulatú napló újra megtelik élettel. A családi konfliktusok mellett a pár vívódása, 

majd az eltitkolt kapcsolatuk részleteinek leírása a cselekmény fő motívuma. Emellett a 

gyerekkori, és a házaséletből fölidézett emlékek szakítják meg a történet folyamát. A re-

gény végén a váratlan fordulat, Avellaneda halála kissé hirtelen zárja rövidre az eseménye-

ket, mégsem okoz csalódást az olvasónak, ezen kívül megmagyarázza a címválasztást. A 

kapcsolatban kiviruló Santomé teljesen összeomlik a hír hallatán, de mégis megy tovább, 

az alig fél éves boldogság után szinte ugyanolyan helyzetben, mint a történet elején. 

• A cím és a tartalom: Csak a regény utolsó oldalain válik egyértelművé, a cím azt sugallja, 

hogy felesége halála óta Santomé élete szánalmas, ezt változtatja meg a Laura Avellane-

dával kialakuló kapcsolata. Miután a lány meghal, Santomé életébe ismét visszatér a régi 

reménytelenség. Ez a néhány együtt töltött hónap értelmezhető úgy, mint a sorstól / Isten-

től kapott haladék, egy rövid ideig tartó „boldog békeidő”, egy kis érzelmi nyugalom a hiá-

bavaló életben, egy kegyelmi időszak. 

• Írói technikák, nyelvezet: Benedetti egyik legerősebb és igen gyakran alkalmazott írói esz-

köze a belső monológ. A naplóregényben természetesen nincs ebben hiány, Santomé, a fő-

szereplő egyes szám első személyben mesél, de még inkább gondolkodik az életéről. Időn-

ként párbeszédeket idéz, néhány alkalommal pedig gyerekkori emlékekben merül el. Eze-
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ket a flashback-eket a feleségéről előhívott benyomásai egészítik ki, mondhatjuk, hogy nem 

sűrűn. Egyenes, egyszerű történetmesélés, egyes szám harmadik személyű elbeszélés elvét-

ve található a regényben, leginkább a gyerekkori emlékek felelevenítésekor él Benedetti ez-

zel az eszközzel. A regény nyelvezete nem kifejezetten bonyolult, de a szerző novelláira jel-

lemző könnyed, elegáns szövegekhez képest helyenként meglehetősen nehézkesnek, mes-

terkéltnek tűnik Santomé stílusa. Néhány könyvviteli szakkifejezés és az uruguayi nyelvi, 

szókincsbeli sajátosságok is jelen vannak, természetesen, de nem olyan mértékben, hogy 

leküzdhetetlen akadályt támasszanak a XXI. századi fordító elé. 

• Aktualitás, olvasói célközönség: A regény aktualitásához az adja a kulcsot, hogy emberi 

kapcsolatokról szól. Nem elég, hogy mindez akár velünk is megtörténhetne, a jelenünkben, 

a jövőnkben, de a szereplők közül is többet azonosíthatunk az ismerőseink, az ismerőseink 

ismerőseinek körében. Maga a történet tehát alig kopott az eltelt ötven év alatt, sokkal ke-

vesebbet, mint a regényből készült film  év alatt (-ban Mexikóban újabb film-adap-

táció készült, a korábbinál kevesebb sikerrel). A nyelvezet természetesen kevésbé provoka-

tív, mint egy mai kortárs regény szövege, mégis élő maradt. A célközönség elsősorban a fő-

szereplők valamelyikével azonosulni tudó korosztály, tehát mondjuk - éves férfiak és 

nők. A könyv terjedelme olyanokat is csábíthat az olvasásra, akik egy vaskosabb kötetet 

nem vennének a kezükbe.  

 

Válogatott novellák • Benedetti novellái – rövidfilmek, animációs rövidfilmek ihletői – talán 

ismertebbek, mint a szerző legnépszerűbb regénye. Az író könnyed nyelvezettel, ironikusan 

vagy a kívülálló – néha kegyetlen – távolságtartásával, lebilincselő és hatásos elbeszéléseket ír a 

városi romantikáról, az emigrációról, a félrecsúszó kapcsolatokról, a hétköznapokról, mesterien 

teremt és tart fönt feszültséget, gyakran zárja le váratlan fordulattal novelláit. Kisprózájára már 

kevésbé illik a szuperrealista jelző, Poe-t, Quirogát, Cortázart, Csehovot szokták emlegetni leg-

fontosabb hatásaiként. 
 

„Szenvedélyes, szomorú és fantasztikus elbeszélések – valószínűtlen, komikus vagy különös hely-
zetekről – kiüresedett, állhatatos vagy csalódott szereplőkkel – emberi, hétköznapi, felejthetetlen 

történetek… Egy biztos, egyetlen novella sem hagy hidegen. Kétségtelenül kortárs novellistáink 

egyik legjobbja.”, Laura López http://tinyurl.com/benedetticuentoscompletos 

 

„Bár a versei egyedülállóak, annak ellenére, hogy a regényei nem igazán mondtak számomra sem-

mit, még a híres La tregua sem, el kell ismerni, sőt, nem csak elismerni, hanem fennhangon hozni 

az egész világ tudtára, elmondani mindenkinek, aki hajlandó novellákat olvasni, hogy Benedetti 

kiselbeszélései a spanyol nyelvű irodalom legjobbjai között vannak, egy szinten Cortázar legjobb 

írásaival, sőt, megközelítik a felülmúlhatatlan Borges természetfölötti művészetét.”, Emilio Morote 

Esquivel http://tinyurl.com/benedetticuento 

 

A válogatáshoz több mint  novellát és egypercest olvastam végig, de saját olvasmányélmé-

nyeim és kutatásom mellett egy jól eltalált angol nyelvű kiadványra (Blood Pact & Other Stories. 

Willimantic, , Curbstone Press) építettem az ajánlott listát, melyben figyelembe veszem a 

korai és a ’ után megjelent köteteket is. 
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• Javasolt magyar cím: ) A történet vége. Elbeszélések ) Rekviem pirítóssal és más elbeszélé-

sek ) Válogatott elbeszélések ) Válogatott novellák 

• A fordítás alapja: Mario Benedetti: Cuentos Completos, Madrid, , Alfaguara; uő: Buzón 

de tiempo, Madrid, , Alfaguara; uő: El porvenir de mi pasado, Madrid, , Alfaguara 

• ISBN: ---, ---, - -- 

• Formátum: változó 

• Terjedelem: A válogatás ~. karakter, , szerzői ív 

• Copyright: © Mario Benedetti, - 

c/o Guillermo Schavelzon & Asoc, Agencia Literaria – www.schavelzon.com – 

info@schavelzon.com – tel.: (+)    – fax: (+)    

 

• Írói technikák: Benedetti az írói eszközök rendkívül változatos arzenálját vonultatja föl a 

novellákban. Találkozunk belső monológokkal, monológgal napló, levél, üzenetrögzítőn 

hagyott üzenet formájában, párbeszédekkel, elbeszéléssel E/, E/, E/ formában, kontex-

tusából kiemelt töredékes szöveggel. 

• Aktualitás, olvasói célközönség: Benedetti nem egy korosztálynak ír. A válogatásban sze-

replő írások változatosságukban is egységesek: mindenkit érdekelhetnek. A novellák nyel-

vezete aktuális. 

 

Ma reggel és más történetek [Esta mañana y otros cuentos] (, ) 

• Idill [Idilio, -]: fordítási minta 
Egy harmincas, elhidegülıben levı házaspár, férj és feleség döbben rá egy rendkívüli esemény, egy 

utcai támadás során, hogy tulajdonképpen még mindig szeretik egymást. Két párhuzamos, egymást 

kiegészítő, magával ragadó belső monológ, központozás nélkül. 

 Terjedelem: . karakter 

• Gondolatok a magasjárdáról [La vereda alta, -]: fordítási minta (a CD-n) 
A nagymamájával egy kis faluban élő árva srác gondolkodik szabadidejében a halálról, és elhatáro-

zásra jut. Kísérleti céllal öngyilkos lesz. 

 Terjedelem:  karakter 

 

Montevideóiak [Montevideanos] (, ) 

• A költségvetés [El presupuesto, The Budget] 
Egy közalkalmazotti iroda békés hétköznapjait fölborítja a váratlan hír: új költségvetés készül. Majd 

egy rakás kalamitás után minden marad a régiben. Azaz mégsem? Az egyik irodista elbeszélésében. 

 Terjedelem: . karakter 

• A történet vége [Se acabó la rabia, The Price of Rage]: fordítási minta (a CD-n) 
Történet egy kutyáról, aki rosszkor van, rossz helyen. Szemtanúja lesz valaminek, amit nem is ért, 

és amiért mégis ő bűnhődik. 

 Terjedelem:  karakter 

• Az Iriarte család [Familia Iriarte, Iriarte Family] 
Egy félreértés története. Egy titkársági dolgozó beleszeret a főnöke egy „ügyfelének” hangjába. Egy 

nyaralása során pedig találkozik a hang tulajdonosával. Legalábbis azt hiszi. 
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 Terjedelem: . karakter 

• Vigyél minket a kísértésbe [Déjanos caer, Lead Us into Temptation] 
A főszereplő egy telefonbeszélgetésben pletykál egy ismert színésznő szerelmi kalandjairól. A tör-

ténet végén kiderül: a beszélgetőtárs a színésznő vőlegénye. 

 Terjedelem: . karakter 

 

A halál és más meglepetések [La muerte y otras sorpresas] (, ) 

• A padlásszoba [El altillo, The Attic] 
Egy zavarodott elméjű fiú megöli a barátját a padlásszobában. 

 Terjedelem:  karakter 

• Rekviem pirítóssal [Réquiem con tostadas, Requiem over Tea]: fordítási minta (a CD-n) 
Egy  éves gyerek kávéházi vallomása a családjáról anyja volt szeretőjének. 

 Terjedelem: . karakter 

• Csak vicceltünk [Ganas de embromar, Just Kidding] 
Egy újságíró telefonját lehallgatják. A barátaival úgy döntenek, megviccelik a rendszert. A végén 

kiderül, a rendszernek nincs humorérzéke. És… hogy a barátok se mind barátok. 

 Terjedelem: . karakter 

• Részletek az elhunytról [Datos para el viudo, Post Mortem] 
Az ifjú feleség halála után megjelenik egy ismeretlen, és arról mesél az özvegynek, hogy mi volt kö-

zöttük. Tulajdonképpen semmi. Csakhogy ez nem ilyen egyszerű. 

 Terjedelem: . karakter 

• A csúnyák éjszakája [La noche de los feos, The Night of the Ugly Ones] 
Egy eltorzult arcú férfi és egy eltorzult arcú nő véletlenül találkozik a mozi előtt. Azután megpró-

bálnak egymásra találni. 

 Terjedelem:  karakter 

• Miss Amnézia [Miss Amnesia, Miss Amnesia] 
Egy rövid távú memóriavesztéssel küzdő fiatal nő éli újra és újra körkörös életét. 

 Terjedelem: . karakter 

• Esetleg végzetes [Acaso irreparable, Perhaps Beyond Repair] 
Egy férfi tárgyalásra igyekszik egy európai országba, járatát viszont különösebb indoklás nélkül el-

halasztják. Ugyanez történik másnap, majd harmadnap. Miközben a járat indítására vár, szinte na-

pi rutinná válik számára a szállodai élet. Aztán egy napon furcsa beszélgetésnek lesz tanúja, amely-

ből kiderül, hogy valójában meghalt egy repülőszerencsétlenségben. 

 Terjedelem: . karakter 

• Öt év múlva [Cinco años de vida, Five Years of Life] 
A párizsi metróban ragad éjszakára egy férfi és egy nő. Egyikük író, másikuk festő, mindketten la-

tin-amerikai bevándorlók, mindketten sikertelenek. Miközben várják a reggeli nyitást, beszélget-

nek, és kimondják, öt évet adnának az életükből, hogy egyenesbe kerüljenek. Odakint az öt évvel 

későbbi közös életük vár rájuk. 

 Terjedelem: . karakter 
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Nosztalgiával és anélkül [Con y sin nostalgia] (, ) 

• Mozartot hallgatva [Escuchar a Mozart, -] 
A diktatúra egy vallató tisztje gondolkodik azon, hogy dönthetett volna-e máshogy annak idején. 

Akart volna-e máshogy dönteni, ha lett volna rá valós lehetősége. A válasz tulajdonképpen „nem”, 

őt is beszippantja a gépezet, és végül talán megöli saját „lázadó” fiát is. 

 Terjedelem: . karakter 

• Bizonyítás nem szükséges [Relevo de pruebas, -] 
Egy fiatal fodrásznőt beszervez egy titkosszolgálat. Feladata elcsábítani egy kubai nagykövetségi 

funkcionáriust. A munka viszont túl jól sikerül. Egy gyónás fültanúi lehetünk.    

 Terjedelem: . karakter 

 

Tájrajz [Geografías] (, ) 

• Úgy mint Greenwich [Como Greenwich, Just like Greenwich] 
Mallorca szigetén egy borozgató középkorú argentin emigránst megszólít egy tizennégy éves uru-

guayi lány. Majd megosztja vele öngyilkossági tervét. Egy érdekes párbeszéd veszi kezdetét, aminek 

a végére a megérkező szülők tesznek pontot. 

 Terjedelem: . karakter 

• Merő figyelmetlenségből [De puro distraído, -] 
Egy emigráns – aki tulajdonképpen nem tartozik politikai emigrációhoz –, utazik a világban, föl-

dön, vízen, levegőben, kifejezett cél nélkül, arra, amerre sodorja a sorsa. Egy nap „merő 

figyelmetlenségből” egy olyan repülőre száll föl, amelyik a szülőhazájába viszi. Vesztére. 

 Terjedelem:  karakter 

• Amolyan őrangyalféle [Más o menos custodio, -]: fordítási minta (a CD-n) 
Egy politikailag megosztott családban felnövő kislányt egyszer csak elkezd kísérni egy őrangyal, aki 

nem követi őt az emigrációba. Amikor a kislány bebörtönzött nagybátyja szabadul, újra fölbukkan 

az őrangyal is. Viszont csalódást okoz, és szakítás lesz a „szerelmi ügy” vége. 

 Terjedelem: . karakter 

• Jules és Jim [Jules y Jim, Jules and Jim] 
Egy férfit látszólag minden ok nélkül halálosan megfenyegetnek telefonon keresztül. Aztán a hívá-

sok rendszeressé válnak. Amikor már épp kétségbe esne, fölbukkan egy rég nem látott barátja, aki-

vel végre kibeszélheti a történetet. A barátja a segítségére siet, de végül a főszereplő egyedül találja 

magát a barát nyaralójában. Kicsit kiszámítható történet, élvezetesen elővezetve. 

 Terjedelem: . karakter 

• Levél Überlingenből [Escrito en Überlingen, -] 
Egy náci német emigráns apától származó, komplikált családi háttérrel megáldott férfiból az el-

nyomó rendszer katonatisztje lesz. Közben meglép egy házasság elől, a történet szereplői viszont 

rendszer a kínzókamráiban is kísértik. Végül dezertál, és az őrület és az öngyilkosság közül az 

előbbi mellett dönt. 

 Terjedelem: . karakter 

 

Tévutak és igaz szavak [Despistes y franquezas] (, ) 

• Hűség [Fidelidades, Fidelities] 
Egy fiatal, férjes asszony elégedett az életével, az elégedettséghez természetesen hozzátartozik sze-

retője is. Amikor férje egyre gyengébben teljesít az ágyban, még mindig megtalálja az örömöt sze-
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retőjénél. Aztán már szeretője sem hozza a régi formáját. A feleség csattanós választ kap, amikor 

elkezdi kutatni, vajon mi az oka a lanyhuló vágyaknak.  

 Terjedelem:  karakter 

• Egy bolíviai tengeri kijárattal [Un boliviano con salida al mar, A Bolivian With an Outlet to 

the Sea] 
Kivételes esemény, egy bolíviai indiánnak teljesül az álma, ami tulajdonképpen egy kollektív nem-

zeti álom, megismeri az óceánt. Hazatérve a falujába pedig mesél is róla. 

 Terjedelem:  karakter 

• Egyenlő szárú háromszög [Triángulo isósceles, Isosceles Triangle] 
Férj és visszavonult színésznő felesége. Elhidegülés, unalomba fulladó házasság. A férj szerető után 

néz, a feleség megpróbálja megmenteni a házasságukat. A szereposztás mégis csak kétszemélyes… 

 Terjedelem:  karakter 

• Truth on the Rocks [Truth on the Rocks, -]: fordítási minta 
Egy férfi levélben írja meg legjobb barátjának élete öt berúgásának történetét. Mind az öt igaz-

mondásba torkollik, és az ezzel járó méltó büntetés is megérkezik. Szerepet kap még a foci és a 

megsértett méltóság, a munkahelyi stiklik, házassági évforduló és a hűtlenség, azon kívül egy le-

génybúcsú. 

 Terjedelem: . karakter 

• A Williams-ek és a Peabody-k [Los Williams y los Peabody, The Williamses and the 

Peabodys] 
Két Mallorcán nyaraló család, eltérő társadalmi háttérrel. A gyerekek között szerelemféle szövődik. 

Furcsa, elhallgatott családi titkok sejlenek föl, és a kapcsolat kurtán-furcsán megszakad. 

 Terjedelem: . karakter 

• Vérszerződés [Pacto de sangre, Blood Pact] 
Egy emlékeinek élő, és a némaságba visszavonuló nagyapa életébe újra színt visz, amikor megtalálja 

a hangot unokájával. Titkos kapcsolatuknak az vet véget, hogy az unokát külföldre küldik tanulni. 

És nem csak a kapcsolatuk ér ezzel véget. 

 Terjedelem: . karakter 

 

Az idő postaládája [Buzón de tiempo] (, ) 

• Elnyom az álom [Conciliar el sueño, -] 
Egy férfi pszichológusának mesél furcsa álmairól, melyek korszakonként változnak. A végén pedig 

tanácsot kér, biztos, ami biztos. 

 Terjedelem:  karakter 

• Cambalache [Cambalache, -]: fordítási minta (a CD-n) 
Egy dél-amerikai futballválogatott európai turnéján egy csatár a nemzeti himnusz helyett egy tan-

gót énekel, majd győztes gólt szerez. A következmények nemkívánatosak. Legalábbis a szövetség 

véleménye szerint. 

 Terjedelem:  karakter 

• Azt álmodta, hogy börtönben van [Soñó que estaba preso, -] 
Egy börtönben raboskodó férfi visszatérő álmában egy másik, másmilyen börtönben raboskodik. 

Amikor váratlanul idő előtt kiengedik, három év után először álmodik szabadon. A börtönről. 

 Terjedelem:  karakter 
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• A delfinekkel [Con los delfines, -] 
Özvegy mostohaanyjának ír levelet a diktatúra egy árvája, három évvel azt követően, hogy kiderült, 

valódi szüleit egy repülőről dobták a tengerbe. Beletörődve, de nem megbocsátva. 

 Terjedelem:  karakter 

• Az a savanykás íz [Un sabor ácido, -] 
Börtönlevél a magányról, a magányhoz való ragaszkodásról, féltékenységről. 

 Terjedelem:  karakter 

 

Múltam jövője [El porvenir de mi pasado] (, ) 

• A régi barátok [Reencuentro, -] 
Egy idős úr találkozik rég nem látott barátaival. Jót beszélgetnek a közös dolgaikról, és végül együtt 

maradnak, örökre… 

 Terjedelem:  karakter 

• Rodríguez kisasszony [La señorita Rodríguez, -] 
Egy unalmas iroda még unalmasabb hétköznapjaiba egy izgága, nagyotmondó munkatárs visz néha 

egy kis színt. A füllentések után egy hazugsága viszont tragikusan ér véget. 

 Terjedelem:  karakter 

• Beszédes álom [Soñar en voz alta, -] 
Egy fiatal házas férfi megkérdezi szüleitől, miért váltak el egymástól. A két történet hasonlít egy-

másra, mégsem egyezik. És bogarat ültet az ifjú férj fülébe. 

 Terjedelem:  karakter 

• Taknyosok szópárbaja [Dialéctica de mocosos, -] 
Két gyerek beszélget a „soháról” és a „sosemről”, az emberek XXI. századi magányáról, a szomorú-

ságról. 

 Terjedelem:  karakter 

• Négyen egy cellában [Cuatro en una celda, -] 
Börtönidill a diktatúra alatt, két elítélt, egy politikai, egy köztörvényes, és két „háziállat”, egy pók és 

egy kisegér története. 

 Terjedelem:  karakter 

 

Az angol válogatásból a következő novellákat (és kisregényt) tartom kevésbé érdemesnek a 

megjelenésre: 

• Szombat Glóriával [Sábado de Gloria, Sic Transit Gloria] (, . karakter)  

• A kávéscsészék [Los pocillos, The Demitasse Cups] (, . karakter)  

• Csillagok és sorsok [Los astros y vos, The Stars and You] (, . karakter) 

• Margaret Sullavan özvegyei [Los viudos de Margaret Sullavan, The Widowers of Margaret 

Sullavan] (,  karakter) 

• A szomszédos part [La vecina orilla, The Other Side] (, . karakter) 

• Zöldben és Paula nélkül [Verde y sin Paula, A Note for Paula] (,  karakter) 

• Mese Pápával [Fábula con Papa, Fable With Pope] (,  karakter) 

• Maison Lucrèce [Maison Lucrèce, Maison Lucrece] (,  karakter) 

 



• 10 • 
 

 

Önéletrajz • Szekszárdon születtem, a Szegedi Tudományegyetemen végeztem közgazdasági 

programozó matematikus szakon és spanyol nyelv és irodalom szakos bölcsészként. Később a 

Deustói Egyetemen szereztem posztgraduális diplomát, majd a budapesti Cervantes intézetben 

részt vettem egy Scholz László által vezetett műfordítói kurzuson, és otthagytam az informati-

kát, hogy műfordítással foglalkozzam. Idén három hónapos Babits Mihály műfordítói ösztöndí-

jat kaptam, és több próza- és versfordításom jelenik meg irodalmi folyóiratokban. Műfordítása-

im egy része elérhető a <http://mufordito.blog.hu> oldalon. Jelenleg a kortárs, és a jelentős, 

mégis kevésbé ismert latin-amerikai irodalom népszerűsítésén munkálkodom. 

 

Publikációs jegyzék • … 

 

Pályázati lehetőségek • A szerző és a regény születésének kerek évfordulója, a világnyelveken 

hozzáférhető fordításai, esetleg a fordító személye több sikeres pályázattal kecsegtetnek. 

• T       

 A Spanyol Kulturális Minisztérium évente kiírt pályázata. Az elbírálás szempontjai között 

%-ban veszik figyelembe a mű irodalmi jelentőségét, különös tekintettel a – művet vagy 

szerzőt érintő – évfordulókra (az idei kiírásban a –-re eső évfordulókat említik), 

%-ban pedig a pályázó kiadó terjesztési lehetőségei és a fordítás minősége… 

• B M   

 A Magyar Könyv Alapítvány évente kiírt pályázata az Oktatási és Kulturális Minisztérium 

megbízásából olyan fiatal műfordítók részére, akik munkájának időigénye hat hónaptól egy 

évig terjed… 
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