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TÖBB TUCAT AZ EGYBEN Miklóssi Szabó István

Első alteregóját mindössze hat-
évesen hozta létre. A pszicholó-
gia tükrében lehet spekulálni, 
hogy ez menekülés is lehetett 
a valóság elől, mert édesapja 
egy évvel korábban elhunyt. 
Édesanyja ismét férjhez ment, 
mostohaapja konzuli kineve-
zése végett Dél-Afrikába köl-
töztek. Kiváló képesség ű diák 
volt, több nyelven beszélt és 
alkotott, ám egyetemi tanulmá-
nyait 1905-ben megszakította, 
és hazaköltözött Lisszabonba, 
hogy megreformálja a portugál 
irodalmat. Több lapot is indított 
(sikertelenül), rangos folyóira-
tok közölték műveit. A nagyon 
visszahúzódó életet élő költő 
(jóformán soha nem hagyta el 
lakónegyedét, lakását is alig) 
érdekes módon nem törekedett 
arra, hogy műveit kötetbe ren-
dezze, ezért első könyve, amely 
az Üzenet címet kapta, mind-
össze halála előtt egy évvel, 
1934-ben jelent meg. 

Ekkorra alteregóinak száma 
már a nyolcvanat (!) is megha-
ladta. A fontosabbak közülük: Al-
berto Caeiro, Ricardo Reis, Álva-
ro de Campos. Mindegyik külön 
életbölcsességet képviselt, más 
nyelvezettel alkotott; míg a költő 

a saját neve alatt a hagyományos 
irodalmi eszközöket használta, 
addig például Álvaro de Campo-
sa szabadversben alkotott, és az 
értelmetlenség futurista bölcses-
ségét hirdette.

Műveit halála után rendezték 
kötetekbe. Gyorsan klasszici-
zálódott, a világirodalom jófor-
mán minden jeles képviselőjére 
hatást gyakorolt, még a vak látó-
ra, Borgesre is. A magyar iroda-
lomra gyakorolt hatását mi sem 
mutatja jobban, minthogy majd-

nem minden generáció elkészí-
tette a maga Pessoa-fordítását.

Magyar nyelvterületen az Elő-
retolt Helyőrség Íróakadémia 
gondozásában 2018-ban jelent 
meg az eddig legteljesebb for-
dítás a műveiből. A Bensőmben 
sokan élnek címet viselő, Pál 
Ferenc által szerkesztett vaskos, 
igényes, szép kivitelezésű, közel 
ötszáz oldalas kötet részletesen 
bemutatja és taglalja a költő 
munkásságát. Az alteregókra 
(lásd a már említett neveket) 
osztott könyv értékét csak nö-
veli, hogy mindenik alteregó 
előtt néhány oldalas tanulmány 
segít megértetni az azt követő 
oldalakon lévő „személy” mun-
kásságát. A fordítók között – a 
teljesség igénye nélkül – olyan 
neveket találunk, mint Lack fi  
János, Nemes Nagy Ágnes, Ta-
kács Zsuzsa, Kukorelly Endre, 
Zalán Tibor, Mohácsi Árpád 
vagy a fi atal Reg ős Mátyás. A 
könyv megjelenését támogatta 
a budapesti Portugál Nagykö-
vetség és a Camões Intézet Por-
tugál Nyelvi Központja.

Fernando Pessoa: Bens őmben 
sokan élnek. Előretolt Helyőr-
ség Íróakadémia, 2018

Bartók Béla

Szimbólumok? Fenébe a szimbólumokkal...
Mindenre azt mondják, szimbólum,
és mindenki semmitmond nekem.
Milyen szimbólumok? Csak álmok.
Jó, rendben, a nap szimbólum.
Jó, rendben, a hold szimbólum.
Jó, rendben, a föld szimbólum.
De kit érdekel a nap máskor, mint eső után,
mikor a felhőkön áttör és beragyogja az eget?
Kit érdekel a hold, mikor nem világít,
csak egy fáradtszürke égitest?
Kit érdekel a föld, amit tapos?
Földnek hívnak homokot, fát, meg mindenféle tájat,
ráadásul hülyén kicsinyítenek,
mert így nézve a tenger is föld.
Legyen úgy, hogy ezek szimbólumok...
De milyen jel van abban, ami nem nap, nem hold, nem föld,
csupán a korai alkony kékje,
mikor a nap felhőkbe süpped,
a misztikus hold pedig eljön az ég másik oldalán,
és a maradék fények
arannyal vonják be egy varrólány fejét, aki a sarkon tétovázik,
mert ott ácsorgott hűtlen kedvesével?
Szimbólumok? Elég a szimbólumokból...
Csak annyit szeretnék - szegény, fázékony alak! -
ha a varrólány visszakapná kedvesét.

     Fernando Pessoa
    (Regős Mátyás fordítása)

Álvaro de Campos

Szimbólumok?
Fenébe a szimbólumokkal...

(130 éve született Fernando Pessoa)

Irodalomban nem ritka az identitásváltás, -vállalás, a szerepjáték, alteregók megalko-
tása, és csaknem közhelyszámba megy, hogy bizonyos szerz ők más néven is közölnek. A 
múlt század elején élt Fernando Pessoa portugál költ ő nem csupán megalkotta az alte-
regóit, hanem minden erejével igyekezett hitelessé formálni azokat, olyan apróságokig 
elmenően, hogy horoszkópot is készített nekik.

„Itt az ég törülközője. Itt a csermely. Ott a fák.”
Sz. K.

1.

Itt az ég törülközője. Itt a csermely. Ott a fák.
Körös-körül, merre szem lát, óriási pusztaság.
Pusztaságban, pont középen, a semmiben ülök én.
S ott a lélek, meg a test is, akárcsak egy külön Én. 
Ott a tavasz, és a nyár is, ősz és avar, szürke hó. 
S ez a lélek üres, tépett, vihar verte-tűrte, ó.
Ott egy tehén, parton állva, szeme tiszta, biztató.
S amott pedig csónak billeg, alatta a tiszta tó. 
Fák borulnak össze hosszan, zöld csipkék az út fölött.
Lehajolnak, nézik, nézik, tán valami eltörött.
Ott egy barlang, s ott az ösvény, kiáramló pára leng.
Ott az erdő, benne járnak, fölöttük a kék dereng.

2.

Ott a konyha, ott az ágy is, ott a párna, leped ő.
Ott a búcsúzás az éjben, ott a bölcső, temető.
Megszülettek, fény a fényhez, két láng egymáshoz hajolt.
És hullámzik velük fel-le mindaz, ami az a volt.
Zavart érez, kábaságot, azt kérdezi, ugye hív.
Tehetetlen dühöt érez, csalódást és csupa kínt. 
Forog vele körbe-körbe ott a tér és ott a ház.
Incselkedik, pörög, mozog ablak, ajtó, meg a máz.
Világvégi, nyári éjjel mit vetít az égre fel?
Hazafelé, kéz a kézben, s a vágy hamar égre kel.
S ott a falu, ott egy ház is, s benne – együtt – boldogak.
Életük, mint egy-egy szédült fergeteg és forgatag.

Itt az ég törülközője. S itt az éj is. S ott a fák.
Köröskörül csillagtalan, behavazott pusztaság.
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Fekete Vince

A világ újra




