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A férfi simogatása mint egy hajótörött utolsó horgai
A nő szeretkezése mint a zárak csikordulása
S mély hördüléseik a padlón csúsztak-másztak
Mint egy nagy csapdát maga után hurcoló állat
A férfi ígéretei a seborvos szájpeckei voltak
A nő ígéretei megskalpolták a férfit
Majd brosst csináltat a fejbőréből
A férfi fogadkozása kirángatta a nő összes izmait
Megmutatta amannak hogyan kell szerelmi emlékkokárdát kötni
A nő fogadalmai formaiinba tették a férfi két szemét
Amit titkos fiókjának mélyére zárt
Sikolyaik beleragadtak a falba
Fejük úgy hullt álomba mint egy felvágott dinnye
Két fele de a szerelmet nehéz abbahagyni

Álmukban összekulcsolódtak kezet s lábat cseréltek 
Álmodó agyuk kölcsönösen túszul ejtette egymást 
Reggelre egymás arcát hordták arcukon

Gömöri György fordításai

Dino Buzzati

ELIDEGENEDÉS
Nagy Nóra fordítása

Főszerkesztő úr,
Az Ön lapjában, melynél emberemlékezet óta dolgozom, megjelent egy írás a nevem 
alatt. A cikket azonban nem én írtam.

Nem követelek vizsgálatot, Főszerkesztő úr, a számomra távolról sem hízelgő vé
letlen egybeesés okainak és eredetének tisztázására (a szándékos plágium feltételezé
séi meg sem kockáztatom). Tudatában vagyok annak, hogy mennyire kivihetetlen és 
fáradságos, ha nem egyenesen lehetetlen volna az efféle vizsgálat egy olyan igényes 
és sokrétű napilapnál, amilyen a mienk, hiszen hétvégi számai több mint ezer oldalon 
jelennek meg, ráadásul majdhogynem áttekinthetetlen szerkesztői gárdával dolgozik 
(nem túlzás, igaz? a százharmincezer munkatárs, köztük tudósítók, különtudósítók, 
voltaképpeni szerkesztők, publicisták, kritikusok, grafikusok, tördelők, rovatvezetők, 
gyorsírók, korrektorok, térkép- és egyéb rajzolók, irattárosok, kutatók, fotósok, szá
mítógépes szakemberek, rádiótechnikusok etcetera).

Mindazonáltal úgy vélem, tisztelt Főszerkesztő úr -  jóllehet a kényelmetlenségért 
bizonyára nem Ön okolható - ,  hogy bátorkodom kérni: a jövőben több figyelemmel 
ellenőrizzék...
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Nem; ezt a levelet nem küldöm el.
Először is, hajói meggondoljuk, nem követelhetek a főszerkesztőtől semmiféle ga

ranciát. Két egyforma név az újság ugyanazon számában nem ritka jelenség, és talán 
elkerülhetetlen is.

Olyan hatalmas szervezet ez a mi lapunk, hogy a főszerkesztő legjobb képessége és 
minden fáradozása, sőt a nagyszerű vezérkar teljes támogatása ellenére sem tehet 
mást, mint hogy kiadja az általános utasításokat, és erőtlen felügyeletet gyakorol csu
pán, akárcsak Kína hajdanvolt császára, birodalma óriási méreteiből következően. 
Nincs az az ember a földön, ha mégoly ügyes és fáradhatatlan is, aki az egyes ünnepi 
különszámokat több mint hétezer oldalon képes volna egyetlen nap leforgása alatt 
nem is elolvasni, de akár csak ádapozni.

Másodszor, a főszerkesztő a legkevésbé sem örülne, ha egy hozzám hasonló öreg 
róka a tudomására hozná, hogy „baklövést” követtek el a lapjában.

Másrészt viszont, valóban „baklövésről”, véletlen incidensről volna szó csupán? 
Vagy netalán szántszándékkal rendezte így éppen ő, aki az emberi lehetőség határain 
belül példás széleslátókörűséggel kormányozza ezt a méretein minduntalan túlcsor
duló mamutvállalkozást?

A cikk jó volt, ezt őszinte szívvel megválthatom. Ráadásul a stílusa is meglehetősen 
hasonlított az enyémhez. A következtetései pedig, beismerem, nekem is becsületemre 
válnának. A téma -  a Hold fejletlen tartományainak problémái -  nem szerepel a szo
kásos repertoáromon (hozzám ugyanis több mint fél évszázada a reklámkritika tarto
zik). Az azonos név tehát nem sértő rám nézve, aggódnom sem kellene miatta. De ki 
garantálja azt, hogy az ismereüen kolléga szép óvatosan nem telepedik át az én asz
talomhoz?

Ki lehet a betolakodó? Megtehetném, hogy liftek és folyosók kilométereit magam 
mögött hagyva ebben a végeláthatadan labirintusban, mely újságunk székhelye, fel
keresem a fejletlen tartományok rovatának hírszolgálat-vezetőjét. Giorgio Davallának 
hívják. Jól ismerem, régi barátom, és nagyszerű ember. De már előre látom a jelenetet. 
„Bocsáss meg, kérlek -  mondaná - ,  de tegnapelőtt nem voltam bent. Nem is olvastam 
a cikket. Ez a Buzzati, aki aláírta, meg nem mondom neked, ki lehet. Csakis valami 
külsős jöhet szóba. Légy türelemmel. Majd utánanézek. Tökéletesen megértelek. Én 
is, a te helyedben... Most bocsáss meg, Ankarából hívnak...”

Többször eltűnődtem azon, hogy ez a számomra ismeretlen Dino Buzzati vajon 
nem a végzet megtestesülése egyúttal, akár tudtán kívül is? Vajon nem saját magam 
inkarnációja, aki arra rendeltetett, hogy betöltse az én helyemet?

Vannak, tudom én jól, olyanok, akik lassan már öregnek tartanak (de hát lehet, az 
ördögbe is, öregnek nézni valakit, aki éppen hogy betöltötte a kilencvenhatot?). És 
az, hogy előteremtették ezt az új, föltehetőleg zsenge korú Dino Buzzati munkatársat, 
akár az irányomban megnyilvánuló figyelmességük egy jele is lehetne. Amellyel mint
egy garantálják, hogy az én kicsiny zászlócskám, még ha más kéz viszi is előre, válto
zatlanul lobog tovább.

Mi sem természetesebb, mint hogy örömmel megismerkednék vele. Nem hiszem, 
hogy egy démoni William Wilson lenne, aki külsőleg is engem formáz, és csak azért 
jött volna a világra, hogy tönkretegyen. Tudakozódtam, tudakozódtak mások is, míg 
némi borravaló rááldozásával megtudtam: ez a Dino Buzzati valóban létezik, azt 
mondják. Olyan huszonhét-huszonnyolc éves. Nagyon jóravaló. Roppant művelt is, 
úgy mondják (ebben az esetben, sajnos, nem hasonlít rám).
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Nem; akkor jobb, ha ismeretlen marad. Marádjon csak rejtély. Az is lehet, hogy 
parányi hullámrészecske ő, mely átvonul mindannyiunk fölött, ő az idő hulláma, mely 
lassacskán átváltoztat és elemészt bennünket.

Néhány hónapja egyébként egy új és zavaró jelenséggel kell szembenéznem. Nap
ról napra érzem úgyanis, amikor bemegyek a szerkesztőségbe, hogy a kollégáim, a 
gyakornokok, a nyomdászok nem úgy köszönnek, mint egykor; jobban mondva ke
vésbé ismernek meg, mint a régi időkben.

Mintha apránként kevesebb lennék én magam is, lassan eltávolodnék attól, aki teg
nap voltam; mintha a külsőm, az arcom, a hangom már nem volna annyira a sajátom, 
mint a régi időkben. És mintha szép lassan kivonulnék önmagámból, és fölosztanék 
valami szétfolyó anyagban, egy lárvában, egy gondolatban, egy emlékben, egy sem
miben.

Mintha az a másik, az az átkozott Buzzati nevű, nesztelen léptekkel közeledne fe
lém, hogy átvegye a helyemet. Ugyanazt az egyenruhát hordja, az én nyelvemen be
szél, ugyanazokat a dolgokat szereti; csak huszonéves kiadásban.

Ma reggel bementem a laphoz. Most esett meg először, hogy a gyakornokok nem 
köszöntek. Sőt ezt kérdezték: -  Bocsánat, uram, keres valakit?

-  Hogyhogy keresek valakit? Buzzati vagyok, nem? Miféle tréfa ez?
-  Doktor Buzzati -  válaszolta a főportás -  az irodájában van. Ha beszélni óhajt vele, 

kérem, itt szíveskedjék aláírni.
Aláírtam. Várok. Az egyik gyakornok eltűnik a nyomtatvánnyal. Néhány perc múl

tán visszajön. -  „Erre tessék.” Kinyitja előttem az ajtót.
Bent, a dolgozószobában, az íróasztal mögött ott ülök én. De nem fiatalon. Sőt. Mos

tani koromban. Számomra teljesen ismeretlenül. Visszataszítóan. Rám mosolyog:
Miben állhatok...?”
Isten veletek.

Lánczi András

ESZMÉK KORA
Asbóth János és a modernség

A magyar politikai gondolkodás történetének legszerencsétlenebb vonása, hogy a 
nemzeti gondolat és a modernség hosszú időn át egymás szöges ellentéteként jelent 
meg. Kezdetben volt az elmaradottság fölismerése, annak tudatosítása, hogy Nyugat- 
Európa nem egyszerűen más, mint Magyarország, de fejlettebb is. Többé nem lehetett 
az extra Hungáriám non est vita öntelt frázisával letorkolni például Széchenyit, akinek 
az érdeme abban van, hogy a legátfogóbban és konkrétan tudta fölvetni a haladás és 
a nemzet ügyének kölcsönös problémáját. „Ha a gazdaság jobb elrendezésérül van szó, 
hány kél ki így: »Ez Belgiumban, Olaszországban jó  lehet, de nálunk a nemzeti spiritus, a’ sa
játság*’’ — írja Széchenyi a HlTEL-ben. Vagyis lehet, hogy van valamiféle élet Magyar


