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Johann Wolfgang Goethe 
CHORUS MYSTICUS A FAUST I I . RÉSZÉBŐL 

Alles Vergängliche 
ist nur ein Gleichnis; 
das Unzulängliche 
hier wirds Ereignis; 
das Unbeschreibliche 
hier ist es gethan; 
das Ewigweibliche 
zieht uns hinan. 

A múló földi lét 
pusztán hasonlat; 
itt, ami nem elég, 
élményt okozhat; 
mit nem írtak le még, 
itt tetté lesz is; 
az Örök Nőiség, 
mi égbe visz. 

A LABRAKELT HARANG 
(Die wandlende Glocke) 

Volt egy gyerek, sosem akadt 
templomba menni kedve, 
vasárnap mindig kiszaladt 
a mezőre helyette. 

„Hív a harang - szólt anyja - tedd, 
amit neked parancsol, 
ha lelked ezt nem szokja meg, 
őjön el érted akkor." 

Fiúnk úgy vélte: „A harang 
helyén lóg a toronyban." 
S mint iskolából, már rohant 
is a mezőre nyomban. 

A harangszót nem hallja már, 
anyja csak szédítette. 
De mögötte - mily borzadály -
a harang jön bicegve. 

Oly gyors, mit hinni sem lehet, 
a gyerek holtra rémül, 
mint álomban, úgy közeleg, 
még eltemeti végül. 

De huss, a fiú ügyesen 
kitér most, s fut serényen 
át árkon, bokron, földeken, 
hogy a templomba érjen. 

S minden ünnep- s vasárnapon 
eszébe jut a kára, 
s a templomba van már uton 
az első kondulásra. 



GINKO BILOBA 

A falombban, mely keletről 
a kertembe érkezett, 
a bölcs titkos célt fedez föl, 
melyből okulni lehet. 

Önmagát vajon egyetlen 
élőlény osztja-e szét, 
vagy vállalták volna ketten, 
hogy őket egynek vegyék? 

A kérdésre, amely így szól, 
rájöttem, mit mondhatok: 
nem érzed-e dalaimból, 
hogy egy és kettő vagyok? 

Friedrich Schiller 
CERES PANASZA 
(Klage der Ceres) 

A kikelet megjelent-e? 
Megißodott-e a föld? 
A jég kérge már repedve, 
s a napos hegy újra zöld. 
A kéklő folyamtükörből 
a felhőtlen ég nevet, 
az ifjú gallyon előtör 
a rügy, lágyak a szelek. 
A ligetben új dal ébred, 
és a hegy nimfája szól: 
virágaid visszatérnek, 
csak lányod marad fogoly. 

Lábam mily régóta járja, 
ó, a földi tájakat, 
s küldöm a drága nyomába, 
Titán, minden sugarad! 
Az elveszett, kedves arccal 
egyik sem találkozott, 
s mely mindent meglel, a nappal 
hírt felőle nem hozott. 



Tőlem, Zeus, őt elraboltad, 
s Pluto, kit lenyűgözött 
bája, Orcus-i foly óknak 
partjára hurcolta őt. 

Hírét vinni bánatomnak 
a zord partra, kit nyerek? 
Folyvást útra kel a csónak, 
de csak árny, kit felvehet. 
Rejtettek az éji rétek 
a boldog szemek előtt, 
nem hordott még földi képet 
a Styx, életbenlevőt. 
Ezer út visz mélybe, vissza 
azonban még egy se vitt, 
anyjának nem tanúsítja 
senki a lány könnyeit. 

Pyrrha törzsének anyái, 
holt gyermekeiteket 
a síri lángokon át ti 
mindig követhetitek. 
Csak az ég boldog lakója, 
aki nem jut sose le 
a zord partra, mert megóvja 
a Párkák kemény keze. 
Döntsön éjek éjjelébe, 
nem kell a menny aranya! 
Isten-voltom ne kímélje, 
ha szenvedek, mint anya! 

Ahol trónol, odaszállnék, 
a bősz hitves oldalán, 
az úrnő elébe állnék, 
halkan, mint a többi árny. 
De ó, jaj, a szeme nedves, 
fényért hiába eped, 
távol szférák fele repdes, 
felém pillantást se vet, 
míg csak nem vesz észre végül, 
s keblünk össze nem simul, 
s együttérzése jeléül 
Orcus-nak is könnye hull. 



» Minden vágy s panasz hiába! 
Szokott sínéin halad 
a nappal pályafutása, 
s mit Zeus döntött, úgy marad. 
A sötétség zord hónától 
elfordult fennkölt feje, 
s kit elrabolt az anyától, 
örök éj lett lakhelye, 
míg a sötét vizek árját 
Aurora nem festi ki, 
s Iris a pokol homályát 
szép ívvel át nem szeli. 

Semmi sem maradt belőle, 
mi kapcsolatunkra vall, 
s a tőlem távollevőre, 
keze nyomára utal? 
A szeretet gúzsa nem köt 
össze gyermeket s anyát, 
holtak és elevenek közt 
szövetség még fenn nem állt? 
Nem, nem, nincs elveszve végleg, 
teljesen el mégse tűnt, 
a magas ég kegye még egy 
nyelvet meghagyott nekünk. 

Ha a tavasz népe meghalt 
Észak viharaitól, 
lomb és virág színe hervadt, 
s pőrén gyászol a bokor, 
fogom, mit mint drága kincset 
Vertumnus szaruja ont, 
és feláldozom a Styx-nek 
az arany búzamagot. 
Búsan süllyesztem a földbe, 
lányom szívére teszem, 
hogy beszéd helyett közölje 
fájdalmas szeretetem. 

Ha a Hórák könnyű tánca 
visszahozza a tavaszt, 
s a napsugár ragyogása 
új életeket fakaszt, 



amit elzárt a szemektől 
a föld hideg belseje, 
a színek hónába feltör 
a csírák víg serege. 
A szár ég felé törekszik, 
éjbe nyúlik a gyökér, 
gondozásukban vetekszik 
egymással a menny s a mély. 

Félig érintik a holtak, 
félig az élők hónát, 
a Cocytus drága szókat 
küldöz nékem rajtuk át. 
Bár lányom a borzadállyal 
teli mélység rejti lenn, 
a tavasz sarjai által 
kedves szája még üzen, 
hogy távol a napvilágtól, 
hol az árnyak tengenek, 
a szív még epedve lángol, 
vágy fűti a kebleket. 

Legyetek hát üdvözölve, 
új liget gyermekei! 
Friss nektár harmata töltse 
kelyhetek színig teli! 
Legszebb szivárványszínekben 
fürdetlek meg bennetek, 
Aurora képére festem 
át összes leveletek. 
A tavaszi ragyogásból 
lássák meg a jámborak, 
és az őszi hervadásból 
örömömet s kínomat. 


