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ténész és nevezetes politikus. A kérdést — bár nem Vörösmarty szavaihoz hasonló sza
vakkal -  föltette ő is: Ment-e a könyvek által a világ elébb? Mit várhat az emberiség a 
művelődéstől? A francia akadémikus válasza lehangolóan magahitt optimizmust hir
det. Az emberi tudás folytonosan gyarapodik; immár a történetfilozófiai és társadalmi 
kérdések végleges megoldását („les étemelles lois de iá société humaine”) várhatjuk tőle. 
A század, vezetőiül választva az erudíciót és a tapasztalatot, dicsőségesen halad új meg 
új termékeny igazságok felé; boldogok, akik részt vesznek nemes munkáiban. Ez a 
büszke század minden magasztalást és rajongást megérdemel; szeretni kell, mert ez 
a mi hazánk az időben. („J’aime ma pattié, maisj’aime aussi e tj’aime tóul antant mon siécle. 
Je me fais de mon siécle une patrie dans le temps...”)

Milyen naiv és tunya ez a hit! Elegendő tudós könyveket írni, s az emberiség ügye 
elrendeződik. A francia szónokot Vörösmarty aggályainak a szele sem érintette meg; 
kényelmes világnézetéből a küzdés fogalma hiányzik. Pestről néha jobban lehetett lát
ni a világ dolgait, mint Párizsból.

Érdemes egy pillantást vetni a két férfi későbbi életútjára. 1848-49: Vörösmarty, 
bár nem akarta, tudta vállalni a forradalmat. 1871: Thiers lövet a párizsi munkásokra.

Óvakodjatok a túlságosan optimista politikusoktól!

Ted Hughes

PIBROCH

A tenger zokogása mit sem jelent,
Élő vagy holt, neki az egyre megy,
Untathatja a megjelent mennyország,
Hisz annyi millió éjszakát töltött álmatlanul, 
Céltalanul és önámítás nélkül.

A kő szintúgy. Nincs a Mindenségben 
más, mi annyira rab lenne, mint a kavics.
Sötét alvásra van teremtve. És ha néha 
felfigyel a nap vörös korongjára, olyankor 
Isten embriójának álmodja magát.

Szél vágtat a köveken át, 
mással nem keveredő szél, 
mint a vak kövek hallása, olyan.
Vagy megfordul, mintha a szikla agya ráérezne 
az irányok lehetőségeire.
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Issza a tengert, és rágja a sziklát 
ez a fa, küzd, hogy kilombozhasson -  
akár egy űrből hullott vénasszony, 
aki nem ilyen állapotokat remélt.
Kitart azért, agyalágyult szívóssággal.

Percről percre, éonról éonra
semmi sem gyengül, nem kap erőre sem.
És ez még csak nem is egy rossz variáns vagy kísérlet. 
Itt kelnek át a bámész angyalok.
Itt borulnak le mind a csillagok.

MÁSODIK ESTI MESE

Szerette a nőt és az viszontszerette őt
Csókjaival kiszívta a nő egész múltját és jövőjét vagy legalábbis szerette volna
Rajta kívül senkit sem kívánt
A nő harapta és rágcsálta és kiszopta
Azt akarta hogy egészen benne legyen
Biztonságban és bizonyosan örökkön-örökké
Önkéntelen kiáltásaik függönyöket rebbentettek
A nő szeme őrködött mindenen
Nézésével leszögezte a férfi kezét csuklóját és könyökét
Amaz pedig erősen ragadta meg hogy az élet
Ne szakíthassa el kedvesét attól a perctől
Hogy szűnjön meg a jövő azt akarta
A nőt ölelve le akart zuhanni
A pillanat magasából a semmibe
Vagy az örökkévalóságba vagy a nevezzük-akárhogyanba 
A nő ölelése roppant prés volt 
Csontjaiba próbálta sajtolni a férfit 
A férfi mosolya padlásszoba volt tündérpalotában 
Ahová a való világ soha be nem hatolhat 
A nő mosolya mint pókcsípések
Hogy a férfi bénultan feküdjön amíg ő meg nem éhezik
A férfi szavai megszálló seregek voltak
A nő minden nevetése egy-egy gyilkos merénylet
A férfi nézésében golyók röpködtek és a bosszú tőrei
A nő pillantásában szörnyű titkokat rejtő kísértetek lengtek a sarokban
A férfi suttogása mint ostor és lovaglócsizma
A nő csókjai szorgalmasan jegyzetelő ügyvédek
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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...


