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FRIEDRICH WILHELM JOSEPH SCHELLING1

Heinz Widerporst
epikureus hitvallása2

Ez már tényleg elviselhetetlen,
Megint szét kell csapnom magam körül,
Minden érzékemmel megmozdulnom,
Azt képzelni, hogy el tudok menekülni

A magas, földöntúli tanítások elől,
Amelyekhez erőszakkal akartak megtéríteni,
Megint olyannak lenni, mint a többi ember

Akiknek van velőjük, vérük, húsuk és tagjaik.
Nem tudom, hogy juthatnak el némelyek addig,
Hogy a vallásról kezdjenek el beszélni és írni;

Én nem szeretek ilyen dolgokon kotlani,
Hanem tombolva bevágtatok közéjük.
Nem szeretném, ha a magas szellemek

Elkendőznék az észt és az értelmet,
Hanem csak azt szeretném mondani itt és most,

Hogy csak az igaz és valóságos,
Ami a kezünkkel tapintható,

Aminek a megértéséhez nem kell böjtölni,
És nincs szükség önsanyargatásra,

Vagy a test erőszakos felszabadítására.

Amikor erről mások dacosan beszéltek,
Én hirtelen megmakacsoltam magam, 

Olvastam, mintha valamit megérthetnék, 
Fragmentumokat használva beszéltem.3 

Valóban meg akartam térni,
Hátrahagyva istentelen tetteket és életet,
Azt reméltem, gúnyolódva a gonoszon,

Hogy magamat Istenné tehetem,
És hanyatt-homlok rohanva

Elmerültem a világmindenség szemléletében.
De egyszer csak az elmeél figyelmeztetett,

Hamis úton járok,
Térjek vissza a régi útra, 

És ne hallgassak mások prédikációira.
Mindezt megtenni nem voltam rest;

Hiszen ez nem a régi gebe,
Amellyel elűzhetők az agyrémek, 

1  A fordításhoz és a jegyzetekhez felhasznált kiadványok: Friedrich Wilhelm Joseph Schelling: Gedichte, 
Leipzig, 1913: Uő: Briefe und Dokumente, II. kötet, Bouvier Verlag, 1873. Szerk.: Horst Fuhrmans. 205–214. o.

2  Schelling ezt a költeményt 1799 őszén írta, és ahogy Friedrich Schlegel egy Schleiermacherhez írt levél-
ben beszámol róla, Schleiermacher frissen megjelent Beszédek a vallásról című művére reagált. (Kezdetben 
ez a könyv nem tetszett Schellingnek.) Schelling műve együtt készült Novalis A kereszténység vagy Európa 
című tanulmányával. Valószínű azonban, hogy Schelling ezt az utóbbit már ismerte. Egy ideig úgy volt, hogy 
mindkettőt a Schlegel-fivérek által kiadott Athenäum című folyóirat fogja közölni. Hosszas habozás után, 
Goethe tanácsára aztán egyiket sem közölte. Dorothea Michaelis ezt írta Friedrich Schlegelnek, 1799. decem-
ber 9-én: „Az Athenäum sem az Európát, sem a Widerporstot nem fogja közölni. Az égnek legyen ezerszeres 
hála. Én már kezdettől fogva ellene voltam, de ez csak egy hang volt a pusztában. Végül [August] Wilhelm 
nem akarta lábjegyzetek nélkül közölni, amelyekkel viszont Schelling nem értett egyet. Goethét felkérték 
döntőbírónak, ő viszont teljesen elvetette. Vivat Goethe.” Lásd Horst Fuhrmans (szerk.): Schelling: Briefe 
und Dokumente, II. kötet, i. k. 205. o. A vers természetfilozófiáról szóló részét Schelling 1800-ban maga kö-
zölte, de teljes egészében csak Schelling halála után, 1869-ben jelent meg. Magyarul két helyen jelentek 
meg belőle részletek: Világosság, 1979/8–9. 522–523. o., fordította: Kiszely Gábor, és Arszenyij Golüga; 
Schelling, Gondolat Kiadó 1987. 89–90. o., fordította: Dalos György. (Köszönettel tartozom Gurka Dezső-
nek az értékes tanácsokért.) 

3  Az eredetiben: „Reden als Fragment”. A fragmentumok az Athenäum című folyóirat programjára, a „Reden” 
viszont Schleiermacher Beszédek a vallásról című könyvére utalhat. 
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Amelyektől állandóan kóválygott a fejem,
A testemet tanácsokban részesíthettem.

De én bort és sülteket rendeltem,
Ezek beépültek a természetembe,

És én ájtatos lettem,
Megint a nők szemébe tudtam nézni,

Mindkét szememből világosan láttam,
És aztán a lelkesedéstől eltöltve,

Le tudtam ülni az íráshoz.
És mélyen belül így szóltam magamhoz:

Ne térj el a hitedtől,
Amely eddig támaszod volt a világbeli útjaidon,

Összetartva testedet és lelkedet.
És mindezt mégsem lehet demonstrálni,

Puszta fogalmakra redukálni.
Akik valamilyen belső fényről szónokolnak,

Sokat beszélnek és semmit sem bizonyítanak,
Nagy szavakkal tömik tele a füleinket,

Mondandójuk nem kiforrott és nem bevégzett;
Mintha fantázia és költészet lenne,

De igazából minden poézis megsemmisítése.
És ezt nem tudják másként közölni és mondani,

Csak ahogy magukban érzik és hordozzák.
És ezért én is szeretném bevallani,

Hogy mi ég énbennem,
Mi dagad az ereimben,

Az én szavaim is érnek annyit, mint másokéi, 
Amelyeket jó és rossz órákban

Találóknak éreztem,
Mióta világossá vált számomra,
Hogy az anyag az egyetlen igaz,

Az egyetlen védelmezőnk és tanácsadónk,
Minden dolog igazi atyja,

Minden gondolkodás kiindulópontja,
Minden tudás kezdete és vége.

Nincs nagy véleményem a láthatatlanról,
Egyedül a nyilvánvalót tartom szem előtt,

Amit szagolni tudok, ízlelni és érezni,
És minden érzékemmel benne tombolhatok.

Egyetlen vallásom, 
Hogy szeretem a szép női térdet,

Telt keblet és karcsú csípőt,
És ha virágok illatoznak a lábaimnál;

Ez minden öröm tápláléka,
Minden szerelem igazolása.

Ezért kell lennie még vallásnak
(Habár meglehet, tudnék élni nélküle). 

Én az összes közül
A katolikust választanám,4
Ahogy volt a régi időkben,

Amikor még nem volt feddés és viszály,
Mindenki Egy must és kalács volt.
Ha nem keresgélnének a távolban,

Ha nem az égre merednének,
Ha Istent nem néznék eleven majomnak,

Ha nem a Földet tartanák a világ középpontjának,
És nem Rómát a Föld középpontjának,

Amelyben a helytartó uralkodik,
A világrészek jogaraival.

4  Az itt következő sorok egyértelműen Novalis A kereszténység vagy Európa című tanulmányával polemizál-
nak. Schellingnek tehát ismernie kellett ezt a tanulmányt.
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Ha a laikusok és a papok
Együtt élnének, mint az eldorádóban.

Ha a magas égi házban 
Csupa dínom-dánom lenne az életük,

Állandó lakodalmat ülnének,
Szüzek és idősek részvételével;
És a házban a nő uralkodnék,

És mint itt lent, intézné az ügyeket.
Mindezen lehet nevetni, 

De ez mégis a hasznomra lenne.
A széljárás azonban fordult;

Szégyen és gyalázat,
Hogy az emberek most és mindenütt

Teljesen ésszerűvé váltak,
Az erkölcsiséggel dicsekszenek, 
Szép mondásokkal parádéznak.
Az ifjúságot magát mindenütt 

Az erénnyel zaklatják,
És így a római katolikus keresztény is

Ugyanolyan, mint a többi.
Ezért félretettem az összes vallást,

Egyik sincs ínyemre,
Nem járok templomba, nem hallgatok prédikációkat,

Nincs bennem semmilyen hit, 
Leszámítva azt, amelyik a bensőmből kormányoz,

Amely elvezet az értelemhez és a költészethez,
Naponta megérinti a szívemet,

Örök tettekkel,
Állandó átváltozásokkal,

Pihenés és szusszanás nélküli
Nyílt titok, 

Halhatatlan költemény,
Amely minden érzékhez szól.
Már semmiben sem hiszek,

Ami nem mélyült bele a keblembe,
Sem nem bizonyos és tartós,

Amit Isten maga nem nyilvánított ki nekem. 
Ennek mélyen húzódó vonásaiban,

Kell rejlenie annak, ami igaz;
Amibe a hamis sohasem térhet vissza,

Amiből semmit sem lehet elvenni.
Ez a formán és a képen keresztül szól hozzánk

Nem titkolja el a belsőt;
De a tartós titkos jelekből 
Meg lehet fejteni a titkot.

Ezzel szemben semmit sem tudunk felfogni, 
Amit nem vehetünk kézbe, nem foghatunk meg.

Ezért az a vallás az igazi,
Amely a kövekben és a mohákban,

A virágokban, a fémekben és minden dologban,
Úgy emelkedik a fényre és a levegőre,

Hogy minden magasságban és mélységben
Hieroglifákban nyilvánul meg. – 

Szerettem volna meghajolni a kereszt előtt,
Ha tudnátok mutatni nekem egy hegyet,

Amelyen a keresztényeknek lenne
Egy természet építette nagy templomuk,
Amelyet fent nagy tornyok díszítenének,

Nagy harangok csüngenének a mágneseken,
Az oltárokon, a csarnokokban

Feszületek magasodnának szép kristályokból,
Körülötte miseruhában, bearanyozott nők, 

Ezüst kelyhek és szentségtartók,
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A templomszolgák megannyi díszei,
És ott állnának a megkövült kapucinusok.

De mivel mind a mai napig 
Ilyen hegy nem létezik,

Nem hagyom magam félrevezetni,
Kitartok az istentelenségben,

Mígcsak el nem jön hozzám egy küldönc,
Aki megajándékoz a hittel,

Amelyet meg is hagy nekem.
És ezen nem akarok változtatni,

Mégha az utolsó ítélet napjáig is élnék,
Amelyet senki sem fog megélni.

Hiszem, hogy a világ öröktől fogva létezik,
És sohasem fog önmagában elenyészni;

De szeretném tudni, hogy mikor fog elégni,
Minden benne lévő fával és bokorral együtt,

Amelyekkel a poklot akarták fűteni,
Hogy így a bűnösöket megfőzzék.

Ezzel minden félelemből kiszabadultam,
Gyógyíthatom a testem és a lelkem.

Ahelyett, hogy színlelnék és cicomáznám magam,
És belevesznék az univerzumba,

Elmerülnék a szeretett világos szemekben
A tengerszínű mély kékségben.

A világnak nem kellene elborzasztania,
Mivel kívülről-belülről ismerem.

Rest és szelíd állat,
Amely egyikünket sem fenyegeti,

Törvényeknek alávetve,
Csendesen hever a lábainknál.

Bár lakozik benne egy hatalmas szellem,
Mégis megkövült az összes érzékében,

Nem tud kitörni a szűk páncélból,
Sem felrobbantani a vas-börtönházat,

Habár gyakran mozdítja szárnyait,
Az élő és holt dolgokban

Nagy küzdelmet vív a tudatért.
Ebből származik a dolgok minősége,5

Mert belül bugyog és küzd
Az erő, amelyen keresztül a fémek sarjadnak,

Tavasszal nőnek a fák,
És amely minden ponton és szegletben 

Megpróbál a fényre törni,
Nem engedi, hogy a fáradtság letörje,

Hirtelen a magasba szökik,
Megnöveszti a tagjait és szerveit,

Aztán megrövidíti és összehúzza őket,
Azt remélve, hogy fordulva és csavarodva

Végül megtalálja a maga igazi formáját és alakját.
És így harcolva kézzel-lábbal

Az ellenálló elemekkel,
Megtanul kis helyen is győzni,
Így jutván el az elmélyedéshez.

Egy törpébe záródva,
Szép alakkal és egyenes termettel 

(A nyelvben ezt hívják emberfiának)
A hatalmas szellem önmagára talál.
A merev alvásából, hosszú álmából 

Ébredve alig-alig ismer magára,
Elcsodálkozik magán,

5  A minőség ilyen értelmezése Jakob Böhmére vezethető vissza, akinek műveit Schelling Ludwig Tieck köz-
vetítésével ismerte meg. 
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Hatalmas szemekkel üdvözölve és méregetve magát.
Az összes érzékével hamarosan

A hatalmas természetben szeretne szétolvadni,
De miután egyszer már kiszakadt,

Nem tud újra visszafolyni,
És egész életében egyedül, kicsin

És elhagyatottan áll a nagy-nagy világban.
Féljetek aggódó álmaitokban,

Hogy az óriás egyszer csak felegyenesedik,
És mint Szaturnusz, a régi Isten,
A gyermekeit megeszi dühében.

Nem tudom, hogy vele állunk-e szemben,
Ez teljesen elfelejtette a származását,

Kísértetekkel csatázik,
Miközben így kellene szólnia magához:

Én vagyok az Isten, amelyet a mindenben élő-mozgó
Szellem a keblében hordoz.

A sötét erők legkorábbi küzdelmétől
Az első életnedvek kiáramlásáig

(Ahol erő az erőbe, anyag az anyagba folyik).
Én általam virágzik a virág, sarjad a bimbó,
Én vagyok az újjászületett fény első sugara,

Amely második teremtésként áttöri az éjszakát,
És a világ ezernyi szeméből

Bevilágítja az eget éjjel és nappal,
Fölemelkedve a gondolat ifjúkori erejéhez, 
Újjáteremtve a megfiatalodott természetet.
Ez csak egy erő, egy pulzus-ütés, egy élet,6
A nekilendülés és a fékezés kölcsönjátéka.

Ezért semmi sem gyűlöletesebb a számomra,
Mint egy idegen, előkelő vendég,
Aki kevélyen jár-kel a világban,

Marhaságokat beszél 
A természetről és annak lényegéről,

És közben magát különös kiválasztottnak tudja.
Egy önmagában álló külön ember-osztály,

Amelynek önálló értelme és szellemi faja van,
De mindenki más elveszettnek tartja.

Ők örök gyűlöletet esküdtek 
Az anyagnak és műveinek,

És inkább a képekkel erősítik magukat,
Úgy beszélnek a vallásról, mint egy nőről, 

Akit csak egy fátyolon át szabad nézni,
Hogy ne érezzünk érzéki gerjedelmet,
És ezért nagy szó-ködöket alkotnak,
Túlerőben lévőnek érezve magukat, 

Azt hiszik minden tagjukban hordozzák
A még meg nem született új Messiást.

A maguk kiválasztottságától meggyőződve,
A szegény népeket (legyenek nagyok vagy kicsik),

Be akarják vezetni egy nagy birkaólba,
Ahol azok nem ugratják többé egymást,

Jámbor keresztényekként borulnak össze,
És mindenféle próféciákat hirdetnek,

Nincs ugyan természetadta vonzerejük,
De ha mégis megérintenek egy igazi szellemet,

Valamit megéreznek annak erejéből,
Azt hiszik, ők maguk lettek naggyá, 

6  Az innen kezdődő néhány sort publikálta Schelling a Zeitschrift für spekulative Physik című folyóiratában 
1800-ban, az I/2-es számban (152–155. o.), „Még egy megjegyzés a természetfilozófia és az idealizmus vi-
szonyáról” címmel. Schelling ezt a pár sort a későbbi előadásaiban gyakran felolvasta, már Erlangenben is, 
majd az 1827/28-as és az 1831/32-es téli szemeszterekben, Münchenben. 
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És maguktól tudnak észak felé mutatni.
De általában rossz tanácsokat adnak,

A legszívesebben mások tetteiről beszélnek,
A legjobban mindennek a megingatásához értenek,

Azt hiszik, hogy ezáltal gyarapodik a szellem,
De mindez csak az orrot ingerli,
Polemikusan afficiálja a gyomrot

És végül minden étvágyunkat elveszi.
Kívánom mindenkinek, aki mindezt olvasta,

Hogy gyógyuljon föl a romlottságból,
És egy karosszékben, egy szép gyermeknek

Magyarázgassa a Lucindét.7

Azoknak azonban, akikről beszéltem,
Szeretném elmondani, és nem elhallgatni előlük,
Hogy az ő jámborságukat és szentéletűségüket,

Az értelem és a Föld fölött lebegésüket 
Bosszantani akarom tisztességes tettekkel és élettel.

Amíg még megadatik nekem,
Hogy az anyag és a fény imádását

Összekössem a német költészet alaperejével,
Amíg édes szemeken csünghetek,8

Amíg szerelmetes karok
Ölelnek át, 

Ajkakon melegedhetek,
Melyek dallama áthat,

Életük átitat.
Amíg megadatik, hogy csak az igazra törekedjek,

Minden ködöt és látszatot megvetve,
Gondolataim ne ingadozzanak

Ide-oda, mint a kísértetek,
Van idegük, húsuk, vérük és velőjük,

És szabadon, frissen és erősen szülessenek.

A többieknek most nem küldök üdvözletet,
Zárásképpen csak ennyit mondok:

Vigye el az ördög és a szalicei9

Az összes oroszt és jezsuitát.10

Ilyeneket írogattam Vénusz
Sasfészkében, én Heinz Widerporst,11

Aki másodikként viselem ezt a nevet,
Isten adjon még sok ilyen magot. 

Weiss János fordítása

  7  A Lucinde, Friedrich Schlegel regénye 1799-ben jelent meg; a viharos fogadtatás egyik színfoltja Schellingnek 
a versben megjelenő teljes szimpátiája. A regényről lásd „Arm an Poesie, reich an Liebe” című tanulmányo-
mat, in: Bartha Judit / Hrubi Attila (szerk.): A reflexió szabadsága, Áron Kiadó, 2009. 177–200. o. 

  8  Az innen kezdődő néhány sort Dalos György is lefordította: „Az én hitem merő egyszerűség: / szeretni kell 
égő ajkak ízét, / karcsú combokat, tömör kebleket, / no és a virágokat se feledd! / Ő leglaktatóbb értelem – a 
kéj, / s a kéjre várakozó szenvedély. / Ilyen vallásban őszintén hiszek, / sőt, nélküle egy lépést sem teszek. / 
Egyébiránt a vallások közül / a katolikust vallom egyedül. / De persze ama régit, igazit, / mely nem nyomta 
a földnek fiait, / Mert nem voltak káromlások, viták, / Békén ült otthon az egész világ, / tudván: földet terem-
tett istenünk, / és ő adta a majmot is nekünk. / Tudván: a föld a világ közepe, / Róma pedig a földnek köldö-
ke. / Rómában székel szentséges atyánk / – bíbor sugarát onnan ontja ránk. / Békében él hívő és ekklézsia, 
/ mindnek van mit ennie-innia. / De satnyult a kor. Századok alatt / a nagyságnak csak morzsája maradt. / S 
a katolikus, bármily ájtatos, / gyomorgörcsök kínjában kornyadoz. / Hát cserben hagytam a religiót – / nem 
hallgatom a prédikációt. / Nem gyónok többé és nem áldozok / – s ilyet másnak se tanácsolhatok.” Arszenyij 
Golüga: Schelling, i. k. 89–90. o.

  9  A „Salitter” vagy a „Salniter” egy régi német kifejezés, amely a sal nitrum-ból jött létre. Jakob Böhme kon-
cepciójában a „Salniter” a hét minőség (vagy forrás-szellem) közül a negyedik, amelyekben a világ az Isten-
ségből kifejlődik. Ezen belül a „Salniter a tűzhöz van hozzárendelve, amelynek a hatóerejét testesíti meg. És 
mint a tűz maga, ő is az ördöghöz kötődik.” 

10  Az első közlő, Plitt szerint Schelling ehhez akart írni egy jegyzetet, a csillagocskát már oda is írta, de aztán 
végül nem írta meg. 

11 Ezt a nevet Schelling Hans Sachstól kölcsönzi, egy 1534-es költeményből.
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Utószó
Schelling 1799 őszén született verse igazi meglepetés. Ha nem tudnánk, ki a szer-

ző, aligha lenne filológus, aki (más művei alapján) Schellingnek merné tulajdoníta-
ni. Schelling persze verset már korábban is írt,12 de ez az első filozófiai tankölteménye. 

(I) Kezdjük azzal, hogy az alkotás versként nem túl jelentős: egyszerű páros rímek 
követik egymást, rendszertelen a versszakokra osztás, ingadozik a szótagszám, nincs 
benne felismerhető ritmus-képlet. Talán nincs is más választásunk, mint a költeményt 
filozófiai műként olvasni. Ha erre elszánjuk magunkat, rögtön eszünkbe jut, hogy van 
egy nagyon fontos előképe: Lucretius A természetről (De rerum natura) című műve. 
Nagy valószínűséggel ez a verses filozófiai mű volt Schelling példaképe: erre utal már 
a cím is, egy epikureus hitvallás. Ha az epikureizmus tanításának néhány centrális ele-
mét felelevenítjük, azt látjuk, hogy ezek Schelling számára nagyjából közömbösek. (1) 
Egyáltalán nem érdekli az elemekről és az ezek mozgásáról szóló tanítás. „Így tömör, 
egyszerű testek az őselemekről valahányan, / Melyek csöpp részecskék módján függ-
nek össze, / Nem többféle elemből váltak azonban ilyenné, / Inkább végtelen egysé-
gük teszi őket erőssé.”13 „Mert biz az őselemek helyüket nem az ész vezetése / Mellett 
foglalták el a térben tervszerű rendben, / És mozgásuk módját sem szabták meg előre; 
/ […] változatos mozgással ezernyi / Formát öltenek, ütve-verődve az űrben örökké.”14 
(2) Igazából nem érdekli a halálról szóló tanítás sem: „Oh te halandó, mért kell annyira 
elkeseredned / S gyászba borulnod? Mért siratod jajgatva halálod / […] Mért nem mint 
megelégült vendég lépsz ki belőle?”15 „Végül: az életnek milyen ostoba vágya szoron-
gat, / Annyira, hogy kétségek közt hányódva remegjünk? / Mert a halandóknak biz-
tos, hogy élete véges, / Meg kell halnunk, nincsen mód a halált kikerülnünk.”16 (3) Az 
Istenre vagy az istenekre vonatkozó tanítás érdekli ugyan Schellinget, de nem abban a 
formában, ahogy azt Lucretius kidolgozta. „Azt se szabad hinnünk, hogy a mindenség-
nek akármely / Részén szent hajlékkal bírnak az isteni lények. / Mert természetük oly 
finom, és oly távol is esnek / Érzékünktől, hogy csak sejtheti őket a lélek.”17 – Mégis 
elsietett lenne azt állítani, hogy Lucretius könyve semmiféle hatást sem gyakorolt 
Schellingre. Számos elemmel találkozhatunk, amelyek Schelling versében is visszakö-
szönnek: gondoljunk a Venus-motívumra, arra, hogy csak a kézzelfoghatót lehet meg-
érteni, hogy a vallásoknak elnyomó természetük van stb. Az alapvető felismerés, ame-
lyet átvesz, a következő: a vallási kérdések tárgyalása (pontosabban a tárgyalás elutasítá-
sa) közvetlenül átvezet a természetfilozófiához. Tudjuk, hogy miután az Athenäum című 
folyóirat elállt a vers közlésétől, Schelling a természetfilozófiáról szóló részt maga jelen-
tette meg.18 Közelebbről tekintve azonban ez a rész tartalmilag nem túl gazdag: „[A ter-
mészet] csak egy erő, egy pulzus-ütés, egy élet, / A nekilendülés és a fékezés kölcsön-
játéka.” A rész hátralévő sorai heves polémiába torkollnak, amely a korabeli spekulatív 
természettudósok és természetfilozófusok ellen irányul. Ennek most csak a felütését idé-
zem: „Ezért semmi sem gyűlöletesebb a számomra, / Mint egy idegen, előkelő vendég, / 
Aki kevélyen jár-kel a világban, / Marhaságokat beszél / A természetről és annak lénye-
géről, / És közben magát különös kiválasztottnak tudja.” Azt is tudjuk, hogy Schelling 
ezt a részt későbbi előadásaiban többször is felolvasta, főleg azután, hogy a német ide-
alizmus klasszikus korszaka már véget ért. Nyilvánvalóan úgy gondolta, hogy e sorok-
ban a korabeli filozófia markáns kritikáját adta: „[A korabeli filozófusok] örök gyűlöle-
tet esküdtek / Az anyagnak és műveinek, / És inkább a képekkel erősítik magukat, / Úgy 
beszélnek a vallásról, mint egy nőről, / Akit csak egy fátyolon át szabad nézni, / Hogy ne 
érezzünk érzéki gerjedelmet, / És ezért nagy szó-ködöket alkotnak.” A rész a Lucindére 
való utalással zárul; Schelling így az Isten és a természetfilozófia összefüggését kiegé-
szíti az érzéki szerelemmel. Az olvasónak az a benyomása, hogy Schelling az érzéki sze-
relmet a német idealizmus eleven cáfolatának tekintette. 

(II) Ezt a verset valószínűleg akkor értelmezhetjük a legadekvátabban, ha felvázol-
juk azt az életvilágbeli szituációt, amelyben Schelling a 18. század vége felé élt és moz-

12  Első fennmaradt versét Philipp Matthäus Hahn halálára írta, 1790. május 2-án. Hahn a Stuttgart mellet-
ti Echterdingen papja volt, Benger és Oetinger tanítványa, a három nagy sváb pietista egyike. Lásd Horst 
Fuhrmans (szerk.): Schelling: Briefe und Dokumente, II. kötet, Bouvier Verlag, 1973. 9. o. 

13 Titus Lucretius Carus: A természetről, Kossuth Kiadó, 1997. 32. o. 603–606. sor. 
14 I. m. 42. o. 1015–1019. sor.
15 I. m. 102. o. 930–931. és 940. sor. 
16 I. m. 105. o. 1074–1077. sor.
17 I. m. 146. o. 136–139. sor. 
18 Lásd a 6. jegyzetet.
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gott. 1799-ben Schelling életében két olyan fontos esemény történt, amelyek filozó fiai 
tematizálására (az akkor huszonnégy éves fiatalember) nem volt felkészülve, sőt erre 
lehetőséget sem látott. – 1799 nyarán a jénai egyetemről eltávolítják Schelling profesz-
szortársát, Johann Gottlieb Fichtét, méghozzá az ateizmus vádjával. A vita 1799 ele-
jén robbant ki, és Fichte az összes elérhető politikusnak levelet írt, általában pateti-
kus szavakkal ecsetelve a maga küldetését: „Az államok újjászületését csak a tudomá-
nyos szellem újjászületésével lehet megalapozni. Ezt a meggyőződést, kedves minisz-
ter úr, azt hiszem ön is osztja […].”19 Fichte azonban a végveszélyt, a maga eltávolí-
tását nem tudta elhárítani. Goethe sem támogatta, aki pedig A kísérlet minden kinyi-
latkoztatás kritikájára című műve alapján hatékonyan támogatta a jénai kinevezését. 
Fichte egy Reinholdnak írt levélben arra panaszkodik, hogy a kollégák (a professzortár-
sak) részéről nem kapott megfelelő támogatást. E levél első utóiratában ezt írja: „A sze-
nátus nem tett egyetlen lépést sem, hogy megtartson engem az egyetemnek, a diákok, 
ahogy éppen hallom, tárgyalást kezdtek az udvarral […].”20 Schelling kezdetben azt ter-
vezte, hogy alig egy-másfél szemeszter eltöltése után maga is elhagyja a jénai egyete-
met, és Berlinbe költözik. Erre azonban (a második esemény miatt) nem került sor; a 
szóban forgó vers ezt kompenzálja egy rendkívül harcos kiállással: „Nem járok temp-
lomba, nem hallgatok prédikációkat, / Nincs bennem semmilyen hit, / Leszámítva azt, 
amelyik a bensőmből kormányoz, / Amely elvezet az értelemhez és a költészethez.”21 A 
harcosnak tűnő kiállás azonban elfed valamit: Schelling végső elbizonytalanodását. – A 
második esemény Schelling és Caroline Michaelis (akkor még August Wilhelm Schlegel 
fe lesége) 1799 őszén kezdődő szerelme volt. (Caroline kezdetben Schellinget zárkó-
zottnak és rejtélyesnek találta, de nagyon rejtetten szimpatizált vele. August Wilhelm 
Schlegel nagyon nagyra tartotta Schellinget, és igazából ő vonzotta Schellinget a maga 
házába.) Jénát azonban ez az esemény rendkívül fölkavarta: 1799. október végén (tehát 
a kapcsolat korai korszakában) Fichte Berlinből ezt írta Jénában maradt feleségének: 
„Schelling és a Schlegelin ügyében legyél nagyon óvatos. Engem már más oldalról 
tudósítottak, úgy hogy nagy diszkrécióra szeretnélek kérni. Schelling rossz hírbe keveri 
magát, és ezt nagyon sajnálom. Ha Jénában személyesen jelen lennék, akkor figyelmez-
tetném őt. Az a rossz, hogy az ilyen esetekben a résztvevők azt gondolják, hogy senki 
sem vesz észre semmit, mert senki sem mond nekik semmit, amíg a nyilvános botrány 
ki nem robban.”22 Schellinget ez a kisvárosi botrány valószínűleg nagyon nyomasztotta, 
de a „nagy szerelem” számára mégiscsak sokkal fontosabb volt. És ennek az érzés- és 
élményvilágnak a feldolgozásához nem a saját filozófiájára, hanem Friedrich Schlegel 
Lucinde című regényére támaszkodhatott. Így a kortárs természetfilozófusok bírálata 
önmaga ellen is irányul: „Kívánom mindenkinek, aki mindezt olvasta, / Hogy gyógyul-
jon föl a romlottságból, / És egy karosszékben, egy szép gyermeknek / Magyarázgassa a 
Lucindét.”23 Schelling hirtelen észreveszi, hogy egy ilyen tematika számára nincs hely. 
A filozófia (legalábbis a kortárs német idealizmus) vak az érzékiség és a szerelem prob-
lémájával szemben.

(III) Schelling verse igazi válságtermék; mintha olyan gyorsan ívelt volna föl a filo-
zófiai pályája, hogy hirtelen beleszédült. (Hasonlóan járt már Hölderlin is Jénában 1795 
tavaszán.) Elege lett a filozófiából; ez a vers ezért nem is annyira filozófiai költemény, 
mint inkább menekülés a filozófia elől. (Ezt jól megértette Friedrich Schlegel, amikor 
filiróniáról beszélt.)24 De meddig és hová jutott Schelling ezzel a meneküléssel? Mielőtt 
e kérdésre válaszolnánk, azt szögezzük le, hogy a vers Schelling számára mindvégig 
nagyon fontos maradt. Nyilván úgy gondolta, hogy sikerrel beleírta a 18. század végén 
fölmerült életproblémáit. De ezek a problémák nem szivárogtak be a filozófiájába, és 
nem alakították át azt. (1) A vers természetképe élesen ellentmond az 1797-ben szüle-
tett Eszmék a természet filozófiájához című dolgozat elképzeléseinek. A természet köz-
vetlen adottsága helyett itt egy transzcendentális megközelítéssel találkozhatunk: „Aki a 

19  Fichte levele Philipp Albert Stapfernek, 1799. április 6-án, in: Johann Gottlieb Fichte: Briefe, Reclam, 
Leipzig, 1986. 223. o. 

20  Fichte levele Reinholdnak, 1799. április 22-én, in: i. m. 132. o. – Fichtének egyébként rengeteg baja és csa-
tája volt a diákjaival, de sohasem mondott le arról, hogy megszerezze a szimpátiájukat.

21  Az ateizmus-vita után nem meglepő, hogy Goethe azt javasolta, hogy a vers ne kerüljön közlésre. Ezeket a 
sorokat egyébként Manfred Frank szívesen idézi az igazi bátorság jeleként. 

22 Fichte: Briefe, i. k. 273. o.
23  Kiszely Gábor fordításában: „csinos lányka”. Értelme szerint erről van szó, de a „gyermek”-ben kétértel-

műség van: a magyarázat címzettje lehet kiskorú ember is. Ami nagy meglepetés egy a korban pornográf-
nak számító regény esetében. 

24 Schelling: Briefe und Dokumente, II. kötet, i. k. 205. o. 
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természet kutatásával és gazdagságának puszta élvezetével foglalkozik, az nem teszi fel 
azt a kérdést, hogy lehetséges-e a természet és a tapasztalat. […] Hogyan lehetséges a 
rajtunk kívül álló világ, hogyan lehetséges a természet, és vele együtt a tapasztalat – eze-
ket a kérdéseket a filozófiának köszönhetjük, vagy még inkább ezekkel a kérdésekkel 
jött létre a filozófia.”25 Mindenesetre Schelling itt a természethez való kétféle viszony-
ról beszél, de azt neki is észre kellett vennie, hogy ha a természetet puszta adottság-
nak tekintjük, az élvezet puszta tárgyának, akkor (filozófiailag) sok mindent nem lehet 
róla mondani. (2) Schelling Jénába érkezve a „transzcendentális idealizmus”-ról kezdett 
előadásokat tartani: az 1798/99-es téli szemeszterben, „A transzcendentális idealizmus 
alapjai”, az 1799-es nyári szemeszterben pedig „A transzcendentális idealizmus általá-
nos rendszere” címmel. Majd 1800-ban megjelent A transzcendentális idealizmus rend-
szere című könyv, amely a német idealizmus klasszikus szakaszának központi műve.26 
Ebben a műben még nagyítóval sem találhatunk olyan törésvonalakat, gondolati ugráso-
kat vagy megbicsaklásokat, amelyek a szóban forgó versre vagy a mögötte álló élmény-
világra vezethetők vissza. Minden bizonnyal elsietett lenne, ha ezt a verset a filozófia 
„poézishez való visszatérése”-ként27 értelmeznénk. Egyrészt Schellingnek nem lehettek 
ilyen illúziói a vers művészi rangját illetően, másrészt maga is úgy gondolta, hogy ehhez 
az átmenethez előbb még ki kell dolgozni egy új mitológiát. (3) 1802 januárjában indult 
útjára Hegel és Schelling közös folyóirata, Kritisches Journal der Philosophie címmel. 
Ennek nyitótanulmányában olvassuk a következő sorokat: „A filozófia természete sze-
rint ezoterikus valami, magában véve nem a csőcselék számára készül, s nem is alkal-
mas arra, hogy a csőcselék számára fogyaszthatóan készítsük el, a filozófia csakis azáltal 
filozófia, hogy egyenesen ellentétes az értelemmel, de ennek következtében még inkább 
ellentétes az egészséges emberi értelemmel […].”28 Ez a mondat (az alapjául szolgáló 
intenció) minden bizonnyal Hegeltől származik; a német idealizmus egész tradíciójában 
Hegel állt a legrigorózusabban szemben a populárfilozófiával. Az azonban biztos, hogy 
a megjelenéskor már Schellingnek is egyet kellett értenie vele. A pályája kezdetén álló 
Hegel valószínűleg meggyőzte Schellinget arról, hogy a filozófián túl a populárfilozófia 
helyezkedik el. Vagyis: ha kilépünk a filozófiából, rögtön a csőcselék világába jutunk. 
(Hegel majd a Fenomenológiában az „épülés” fogalmában a populárfilozófiát összekö-
ti a romantikával is.)29 Schelling így visszatér a filozófiához; de persze az elégedetlen-
sége megmarad egy olyan filozófiával szemben, amely földöntúli tanításokkal foglal-
kozik, és az embert kiemeli a mindennapi életből. A versben rögtön ezután a követke-
ző sorok következnek: „Nem tudom, hogy juthatnak el némelyek addig, / Hogy a val-
lásról kezdjenek el beszélni és írni; / Én nem szeretek ilyen dolgokon kotlani.” A kései 
Schelling egész pályája arra a felismerésre épül, hogy ezen mégiscsak el kell gondolkod-
ni. Nem a filozófiával volt ugyanis baj, hanem csak azzal a filozófiával, amely a vallás-
ból átemelt fogalmakkal dolgozik. Ezért a filozófiának e fogalmak „dekonstrukciójával” 
kell foglalkoznia. 

A schellingi költeménynek azonban van egy eleme, amely a későbbi filozófiai gon-
dolkodásra is hatást gyakorolt: a filozófia nem egyszerűen és feltétlenül az élet megne-
mesítését szolgálja (ahogy azt Fichte még óriási pátosszal hirdette), hanem lehet dest-
ruktív is az élettel szemben. Olyan filozófiára lenne tehát szükség, amely nem elnyomó-
an viszonyul az élethez, hanem az élet filozófiája.30 

Weiss János

25 Schelling Fiatalkori írásai, Jelenkor Kiadó, 2003. 145–146. o. 
26  De még a megjelenést követően is, az 1800/01-es téli szemeszterben Transzcendentál-filozófia címmel tar-

tott előadásokat. Horst Fuhrmans (szerk.): Schelling: Briefe und Dokumente, I. kötet, Bouvier Verlag, 1962. 
235. o.

27 Schelling: A transzcendentális idealizmus rendszere, Gondolat Kiadó, 1983. 404. o.
28 Hegel / Schelling: Hit és tudás, Osiris Kiadó, 2001. 18. o. 
29  Ebből a pontból kiindulva Schelling és Hegel egész későbbi konfliktusa bemutatható. Hegel Schellinget erő-

nek erejével, ha nem is a populárfilozófia, de a romantikus szellemiség örökösei közé sorolja. A Kritisches 
Journal der Philosophie című folyóiratban a populárfilozófusok által működtetett eljárás majd magára 
Schellingre is át fog csapni. 

30  Ez a gondolati tradíció Nietzsche második Korszerűtlen elmélkedésével kezdődött, majd innen kiindulva az 
egész 20. századi filozófiát átszőtte. 
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ÁGH ISTVÁN

Fekete limuzin
A kert fölötti járatlan zöld úton, 
hol nem szokott érkezni idegen, 
hangtalanul az élő képbe hatol
teljes hosszal egy túl nagy limuzin,  
közönségesen nem lenne ekkora,
de mellette a környék összement,
elkezdik a fölbomlott szimmetria
miatt rajzásukat a levelek,
s a szélvédőről visszatükröződve
avarba rejtik arcát a sofőrnek.

Koporsót sejttet gyászos külseje, 
csík kúszik ezüst rámáján faráig,
fényszórói üveg és fémsüveg, 
ám a sofőr még oldalról sem látszik,
egy öntudatra ébredt gép tolat?
fordul, mint a halál automatája!
itt csak néhány virág az áldozat, 
s csak útja van, miközben nincs szabálya,
bárkit megölne annyira szelíd,
mint  ahogy a robot viselkedik.

Kevélyen bukdos gödrön és göröngyön,
nyomában levegőtlen döbbenet,
ilyen fekete autón jött a püspök,
s a mozgóképbe süppedt gengszterek, 
pont ezt láttam az utcán kocsikázni
már tegnap is, mióta itt vagyok,
a bolt előtt magára hagyva várni,
bár akkor már a szatócs zárva volt,
csak egy járműnek tűnt a többi mellett,
meglepőnek mégis, különösebbnek.

Kitől is kérdezném, ha odakint 
nincs senki, aki netán megmondaná, 
fantom, vagy egy előkelő kocsin
folytatott kegyeleti vállalkozás?
képzelődöm-e, ha való igaz
a település másvilági csöndje,
hol nem szükséges már újabb fuvar,
utoljára a sofőrt is kivitte,
hát akkor most ki után kóborog?
én nem itt lakom! csupán itt vagyok.
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FERENCZ GYŐZŐ

A fiók
Egy kétajtós politúrozott ruhásszekrény előtt térdeltem,
Megmarkoltam a rézfogantyút, hogy kihúzzam az alsó fiókot.
 De beragadt, hiába erőlködtem.
Dédnagybátyám, nyugalmazott takarékpénztári igazgató,
A támlás hitvesi ágy szélén ült, a hátam mögött, 
 Otthon is kifényesített bőrcipőben.

Felesége az erkélyajtó mellett karosszékből figyelt.
Egyszer megmutatta halott kislánya fényképét.
 Ideszorultak, a Királyhágó utca 5/b-be,
Özvegy nagyanyám és két testvére nekik adták
A napos, erkélyes szobát, de pár évre rá elköltöztek,
 Többé nem láttam egyiküket se.

A szokásos abrakadabránál bonyolultabb volt a kulcs,
A ritka látogatások között elfelejtettem, vonakodva, de elárulta.
 Kimondtam, és máris kihúztam a fiókot.
Egyszer leírta, de a papírt nem adta oda, betette a fiókba,
Amit persze csak akkor tudtam kihúzni, hogy elolvassam,
 Ha előbb megjegyeztem a varázsszót.

Hatévesen nem értettem, hogy mire való ez az abszurd
Memóriagyakorlat. A sógornők nem fértek össze egymással,
 Nem engedtek be hozzájuk szívesen,
De azért mindig bejutottam, és kétszer-háromszor eljátszottuk,
Hogy ha kimondom a varázsigét, ki tudom húzni a fiókot,
 Ha azonban nem mondom ki, nem.

Kisámfázott cipők sorakoztak benne párosával
És barna papírban spárgával átkötött csomagok.
 Felhajtottam a szőnyeget,
Hogy nem vezet-e az ágyhoz, amelynek szélén kifakult
Világos öltönyében nyugodtan ült, egy rejtett,
 A lábával mozgatott drótszerkezet.

Nem titkolta, hogy a bűvös mondóka csak játék.
Tudok hipnotizálni, mondta egyszerűen,
 És hályogos szemével büszkén pislogott.
Megtapogattam a hátamat, mert a hátam mögül irányított,
De nem éreztem semmit. A családban, máig csodálkozom,
 Senkit sem érdekelt a dolog.

Talán nemcsak mutatvány volt, talán valamit közölni akart
Az akaratátvitellel. Emlékszem alacsony alakjára,
 Fegyelmezett arcvonásaira.
1921-ben szerzett egy pisztolyt, fölkereste nagyapámat,
A hátába nyomta nyilván, mint egy filmben, hogy vegye el
 Nagyanyámat, mert megszületett a fia.

Könnyű lenne most azt mondani, hogy rég elfeledtem
A varázsigét, és a papír, ha megvan még, örökre
 A szekrény alsó fiókjában maradt.
De sajátos humorával, azt hiszem, arra intett,
Hogy ha tudom is, hiába, úgyse találok semmit,
 Ne nyitogassam hát folyton a fiókokat.
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FECSKE CSABA

Őszi fák
őszi fák ti őszi fák
olyan csupasz a világ
följajdul sok száraz ág
az ember az égbe lát
múlás-szagú az avar
szálltában hal el a dal
esőcsepp-szemeivel 
bámul vádolón az ég
hiába vagy halni kell
sehol sincsen menedék
ím egy tavalyi madár
alvó szárnnyal ideszáll
piciny teste megremeg
kóbor szél rettenti meg
szemén árnyék sötétje
mivégre mondd mivégre
esők golyózápora
kattog könyörtelenül
van honnan de nincs hova
árnyékoddal egyedül
a világot mintha csak
másra bíztad volna itt
hogy törje föl titkait
sose tudtad mire vagy
ittfelejtetted magad
őszi fák ti őszi fák
olyan sivár a világ
sikoltja sok száraz ág
míg egy tavalyi madár
alvó szárnnyal tovaszáll…

Hovatovább
már egyre kevesebb elég
hovatovább a semmiből is megárt a sok
mintha túlhajszoltnak tűnne
a körülöttem ólálkodó 
és az érzéseimet megkopasztó idő
mára mindennek csak a salakja maradt
füstölgő meddőhányó az életem –
arcom mosoly-ravatal
a két szem hunyorgó lángja
csurrantja rá unatkozó fényét
a homlok dongaboltozata alatt 
visszajáró kísértetek
gomolygó ködképek árnyalakok
nem bírnak elpusztulni semmiképp
rám testálják létezésük minden keservét
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SAJÓ LÁSZLÓ

nemecsek
1
ezek folyton üléseznek
pontosan úgy, mint a felnőttek
mért van a sapkákon gyászszalag?
persze nem engem választanak
se tábornoknak, se elnöknek
szél járja át a füvészkertet
hó, eső, fény, fűrészpor szitál
geréb, téged a grund kizárt
és én vagyok az áruló?
levél hulldogál? a hó?
mért vagyok földalávaló?
papuskáim, csak, azér’
tavasz van? ősz? fúj a szél
köhögök, csak meghűlés lesz
kerülgetek levelet, liánt
minden zugát tűvé tette
nagy, fogatlan fésűjével
isten utánam fésüli át
a fényben fürdő füvészkertet

2
kereshet, én már elbújtam
jéghideg akváriumban
bámulom a nagyfiúkat
ezek folyton üléseznek
egy könyvbe írnak, kihúznak
egyszerre hős, áruló vagy
rossznak mondanak és jónak
nem érdekel a gittegylet
a pásztorok megfürdetnek
biztosan akkor hűltem meg
fázom teázom földbe ázom
a levegőt gyökérrel pipázom
pálmalevéllel takarom magam
itt húzom ki, ami még hátra van
tanulok halálul
mondja, rácz tanár úr
ha a halál színtelen és szagtalan
honnan ez az illat?
dülledt szemű aranyhalak
úsznak formalinban
én itt, az élet kint van
a füvészkert évszaktalan
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3
besüt a nap a pálmaházba
te meg itt vacogsz, ázva-fázva
közlegény, merev vigyázban
itt fagysz meg nekünk, nemecsek?
ha fázol, mért van meleged?
fölfénylenek a levelek
fölszisszen homlokodra
nem vízisikló, kobra
lázas testeden sütkérez
még fölköhögsz, csak meghűlés lesz

4
hol vagy, tekergő
nemecsekernő?
esik a hó, nemecsek
örülnek a gyerekek
holnap
elolvad
s te sehol vagy?
a pálmaházban meg nő
nemecsekerdő!
s nem eshet esső
többé rád?
hol van nemecsek?
köddé vált?
nem vettétek észre
farakásba vésve
itt, ott járt!
kicsit meg vagy hűlve
keresztbe vágott fák
NEMECSEK
nevedet
csupa nagybetűvel
suttogják
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SZENTIRMAI MÁRIA

Álmok
1.
Reggelek és esték futottak, a résekben hol fény, hol árnyék, 
meleg ölelés, ahogy felhúzta a redőnyt…
biztonságban nem kell mérni az időt, 
de várakozásban a csendnek hangja nő, 
magától nyikordul a szekrény, rág a szú, 
a járdán tűsarkú cipő kopogása hallik, 
visszatért, ahogy akkoriban mindig, 
belengte a szobákat, mintha egyszerre 

mindenütt lehetne 

2.
Ott, abban a házban élek, bár rég nem jártam arra, 
hárslevelek hullnak, sárga virágpor, 
kinézek az ablakon, vasárnap tíz óra, 
utolsó harangszó
fehér falak, az Úr asztala megterítve
presbiterek, férfiak és nők 
párnák és bibliák helyükön

anyám lehajtja fejét Isten előtt

3.
Elbukhatott, elvadulhatott volna, mint műveletlen szőlőn a szem, 
nem tudom esett-e, vagy nap sütött akkor, már béke volt, erőszakos, 
szemüveg nélkül olvasta a fehér lapot
kislányai addig kapaszkodtak a rácsos vagonablakon, 
míg szétfoszlott a kettős templomtorony

sosem említették azt a napot

4.
Lábunkat aranyhomok égeti, míg a szőlőszem megérik, 
kék köpenyében hátán permetezővel, tűnik
a sorban alakja el, aztán felbukkan egy új helyen,
rézgálic keveri a zöld levelet kékkel, 
délre a nap makacs pettyeket éget,
látom a szavakat, horoló, rafia, prés,
és egy sovány, beesett arcot, olcsó, 
vastag keretes szemüveggel

felnyíló sebei nyomot égetnek lepedőmre

U.I.
vigyél a folyóhoz, ülni a parton jó, átmelegíti száraz csontjaim, 
megfordul, mutatja hátán a késnyomokat, holtága kiszáradt seb 
hulláma takaró, moraja bölcsődal, homokot termővé oltó.
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HEROLD ESZTER

éva
melléből arcnyi rózsa harap illó tüdejébe ahogy fordul fényt nyel három virág 
mellkasán bimbók temetők paripák kertek dobrokolása csillanó sötét ölében 
összes fia tűnő árnyéka kísér szemében minden férfi tükre emléke apává sze-
lídül szeretővé ágaskodik körötte szél szántó metropolisz lányok kezéből tol-
lak peregnek okos fejével amerre int jönnek szeretni ők is ujjait csípők illatá-
ba mártja olvassa inak morze lüktetését lehetséges múlt biztos jövő sose mégis 
mindig volt csúsztatott párhuzamos szavanként egyező emberöltő velem amíg 
halad nem kémlel látni enged szinoptikus jelen közös bűnök oltárok almafák 
két gyönge palló combja közt dunák rajnák összes élete ered csillagot gyújtok 
homlokán a jel hogy nő hogy nő vagyok én legyek.

felett az ég
most alszol védtelen morajlás vulkán pihensz gerinced víz partján sudár je-
genyesor szárnyadat lecsatoltad az enyémből tollak a fák hegyén maradtak 
csak ahol jártam nyomomban monszunok emléke lombsusogás ingem a parton 
hagytam hajadból szőke nárciszok illannak nem őrzöd édes némafilm két ke-
zemben tenger távolság hajók kötelei ujjaim körül csípőmnek támasztva roska-
dásig vasmacskák nem mozdulok virrasztássá párolgok égboltot húz a testem 
föléd puha ködökben széthalad lágy fás ácsolt tutajod kötele nyakamon a többi-
től külön helyen pihen lötyköli ringatja az esti víz a hajnalt várja tudom indulni 
fog zsinegét megrántva csak bírja majd roppant szárnyaid.

az édes víz a szádon. szirtek zsúfolódása padlásszobádban. vetítőgép szünte-
len kattogása. szakaszolt lélegzés. a képekké tört mozdulatok közti kitakarások. 
rögzítetlen inalások. vászonra vetített függőleges égbolt. itt állok. itt állok. nem 
takarok ki mégse semmit. mellemen tüdőmön át a fény. alszol. a vásznon ösz-
szeborult vasmacskák és pirkadat.

pergamen
bőrére írja csigavonal testamentumát az érintés közök nincsenek hézag hiátus 
szóköz csupa betűs lassú indázás párás hosszú magánhangzókkal egyberajzolt 
sima meleg ékezetek nyomódnak bőr alá az erekig és útjukon tovább halad a 
vallomás lábujjat roppant ha hangsúlyoz vagy kérdez ujjait ujjai közé fűzi sort 
sor alá enjambement dèja vu pergamen bőre nem felel hagyja csak az önkén-
telen választ hogy kitapintsa a figyelem lába nyoma inak tónusa nem hazud-
hat nem trükköz nem játszmáz kicsapódik minden nyugalom szeretés éhezés 
mintha szarkalábak áttetsző könnycsatornák az arcon végig nyakon csigalép-
csőn körbe a térdkalácsig ujjpercek kattanása a megadás tik-takjai a csontosult 
magány ahogy elpattan a papír hullámzik ázik két combja között míves iniciá-
lé ladik és tenger taktilis óceán szemét lehunyja szemhéja olvas helyette most 
sze möldökívet ajkat nyelvet beszél ahogy rezdül éber álmok futnak a hártya 
alatt felette ég egyetlen kiáltó mondattá izzik fel minden tetovált irgalom gerin-
cen végigfut és elcikáz.

teste könyvvé írva hever tárva betűi át- és átrendeződnek az érintés utáni csend-
ben a szétkúszó mondatok kaleidoszkóp fordulásai hajában csuklóján térdén 
kontúrtalan imák vonulnak sorban egyetlen szavas törvénye olvasatlan maradt 
tapinthatatlan evangélium.
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TAKÁCS NÁNDOR

Az utca
Lépteid kopogására ébredek.
A ház minden ablaka tükör.
Nem érintelek többé.
Vetetlen ágyba fekszem,
és ahogyan távolodsz,
fekete mélységedbe süllyedek.

Név I.
Kitalálsz valakit magadnak,
aki a hegyek közt született,
akinek karja ugyanabból a húsból van,
és tekintete is hasonló,
aki az utcán jár-kel,
akinek neve van,
aki nem enged magához, mégis
mindenestől magának követel.

Név II.
A pára beszívódik bőröd alá, lelassítja a vért.
A hegyoldalban leereszkedsz, házadig lopózol az ablakok alatt.
Az ágy szövetei közt egy nevet ismételsz magadban,
mindegy, hogy kiét.

A menekülés irányai
Felhőkkel takart ösvényeken jársz,
a testedben mozgó sodrások hajtanak előre,
pára és nyirok keveredik bőrödön,
áthatolhatatlan bozótot remélsz, ami visszafordulásra
 kényszerít,
de a fény betör egy nyiladékon,
és a menekülés irányaiba újabb csapások erednek.
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HARKAI VASS ÉVA

Naplóversek
2011. április 5. kedd 
fázós és rosszkedvű

a tegnapi napnál kellene
még tartani a késő délutáni
napozásnál g-vel az erkélyen 
a hatodikon ahonnan ellátni
a gorkij utcai tetőablakig
és azt is látni ahogyan a nap
sugaraival élesen betör
az ablakon át hogy később majd
gyengédebb izzással már csak
súrolja a tetőt az
átforrósított palát
abból a hőből elkelne ma is
egy kevés a hirtelen lehűlt
délutánban fázós és rosszkedvű
utcabeliek gyalogosok
között araszol az idő
most már nyugodtan lebukhatna
a házfalak mögött a nap
ha már nem melegít kattintsuk fel
olvasólámpánkat s hozzuk
előbbre az estét éjszakát

2011. április 7. csütörtök
ez már nem én vagyok

hol hideg van hol meleg hallom
nem élő nagyanyám hangját
a föld a fehér márvány alól
a mondatok túlélik a testet
holt tavaszokat éleszt a szél
a hang miközben suhan
kislány korom a kálvárián
de én nem ott ez már nem én vagyok
hetente többször fut alattam
az út hetente többször megtervezett
szökések s ami mögöttem marad
csak kép hang mondat múlt nyersanyag
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BODA MAGDOLNA

Színeim
A narancs és tengerkék,
egyszervolt naplementék,
és homokos partok: 
veled-velem a halovány, 
kifakult fotókon.

A türkiz és citrom,
frissítő, jeges limonádé 
a zsúfolt vallettai piacon,
a sátrak árnyékában: 
átkarolod vállam.

A vörös és fekete,
a tűz és az éj színe,
vágyak és gyújtóláng, 
úgy ölelsz, hogy
évek szakadnak rám;

helyettünk lélegzik a föld
zárlatos fémháló a bőröm,
nyelved húzta ezüst vonal
ahogy eléri köldököm,

nem, mégis marad az okker, 
a felejtés színe,
agyag, mely mindent betemet:
bezárva szép napjaink fedele
rajta árvácskák, száraz levelek 
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Lámpák
„Nem lesz semmi baj”. 
Még nem aludtam, 
de a lámpák fénye, 
mint éles szike, 
máris darabokat 
hasított ki belőlem. 

Később álmodtam magamról: 
bőr, kötőszövet, 
izom, erek és erek és erek, 
testem működtető 
kék-vörös huzalok 
irdaltan mennyiségben, 
nem csoda, ha eltévedt 
bennem az élet. 

Fejem fölött monitorok, 
rajtuk mozgó árnyak, 
fehérben, mint az angyalok. 
Műanyagpalackból csepegő 
oldat; sejtjeimnek inni adnak. 
Számok és görbék jelzik, 
életben maradtam. 

Könyökhajlatomon 
rászáradt vörös folt: 
vérlemezkék, 
bódultan is látom, 
rajtuk a monogramom, 
csak ebből tudom, 
hogy ebben a fehér ingben 
ez a nő még én vagyok.
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SÓ BALÁZS

Egy nagyobbat semmiképp
Három apróbb hibát még megenged,
mondta, de egy nagyobbat semmiképp,
mezítláb tapostam szét a csendet,
szilánkjai talpamba fúródtak.

Azóta nem mertem hazamenni,
három év telt el, a legrosszabb, hogy
hiába szenvedek, nem fáj semmi,
a hibák a bőr alatt pihennek.

Valami nem működik
Egy vékony műanyag cső és egy úgynevezett pumpa
megadott mennyiségű inzulint juttat a hasba,
a csövet kötelező cserélni háromnaponta.

Reggelire negyven gramm szénhidrát, ebédre hetven,
és tompa fájdalom egy hat éve gyógyuló sebben:
félek, szégyen ez: valami nem működik a testben.

Csak mozdulatlan
Végleg felébredtem. Nincs már bennem álom.
Üres testtel fekszem. Sehol sem találom.

Más nem lebeg fölöttem, csak mozdulatlan ég.
Ha tükröd kölcsönadnád, visszapillantanék.
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ANDRÉ ANDRÁS

Júliusi alkony, est
Salamon Ferencnek

Az óriás akácfa felhő-lombjait aszály zilálja, 
a villanyoszlop homloka még búcsú-fényben – itt 
lent már hűsben áznak rongyos lábaim, mellőzve 
minden illemet, vérszívók zsibongnak; a mélység  

friss áramlatában érlelődő árnyak fátyla zizzen.
A kontra-szín, mit fény vakított eddig, élni kezd,  
a rókaszín fenőkő mélyveres lesz, süti a vért 
mint cékla-vas a kéj-pokolban, hinné az ember; 

hűl – s hevül. De mindezt kevesli, ágál, üzen, 
szíve szerint vissza-indexelne minden röpcsinek.
A locsolócső mattnarancs-kígyófeje, akár az enyhe 
düh, viszketve átég a bőrösödő légen, szelíden

foszforeszkál, pászmája holdudvarában nedves de
szikkadó folt esküszik; egy ráhulló csepptől
pezsegni tudna. – Fülel, alighogy-érthetőn motoz
s megindul imbolyogva fölfelé a nyers fonál

(a benne-alvó lomb repes), akárha utólag-nyílt
szárnyözön emelné, hajnal-levélkék nyirkos háta
kéklik, hasuknak visszája ezüstös hologramban
lüktet; kormos szív, vödör vizében. A könnyű, kerek

est érmébe mart idegszál; a vikszolt él még-inkább
izzik, sikongat szinte, szisszen ha végigsiklik rajt
a szűz tekintet, lassú íve csúcsba forr és égre tart,
a mennyek rostos, lágy húsába karcol csillagot,

s maga a kasza is már fönt lebeg a kozmosz tág
előterében (a távlat sarló-hátat görbít néki
hirtelen…) – a lucskos kertben örök élet álmát
alusszák; a vágott rendek reggelre szárba szöknek.
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JÓZSA EMŐ

Haikuk
Hókezedben a 
Legyező, barackvirág 
Kehelyként lüktet

•

Barátom olvas
Verse opál hajnalon
jégbe zárt bambusz.

•

Repceföld sárga
fátyla fanyar illattal –
töretlen fény-ék.

•

Láttál-e szépen
elszáradó virágot
tavasz hajnalán?

•

tizenegy évnyi
víz kellett, hogy kimossa
bennem fényedet
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NÉMETH ISTVÁN PÉTER

Körmenet
Tavaly is ilyentájt borultak virágba az öreg mandulafák.
Ágaik alatt sétáltam akkor is nagybeteg édesapámmal.
Ötszirmú mandulavirágok hadonásztak a szellőkből felénk,
Akárha csecsemő-tenyerek.

Újra olyan fehér ma mind a mandula, mint tavaly,
S olyan is, mint amilyen fehér volt kórházi ágya apámnak,
Mikor már csak a váróban üldögélhettünk a séta helyett,
Ahol a nővérkék egy nagyra nőtt örökzöldet kötöztek ki gézzel, 
Nehogy eldőljön.

Aztán a nővérkék a gézzel édesapámat kötözték az ágyhoz,
És nem fogadták el tőle az ezerforintost, amit nékik tartogatott, 
Nem obulusznak, pizsamája bal felső zsebében.

Kánikula volt, megállt régimódi órája, majd a szíve is.

Ősszel mécseseket gyújtottam fölötte, s a sárga kerek gyertyák, 
Mint valami bohóc-kabát gombjai vidáman fénylettek, 
Szinte csiklandották a lángok szomorúságomat.

A mínuszokban itthon maradtam, de a tél végén
Mikor lecsúszott ágyamról a takaró, s fázni kezdtem,
Az ő sírjáról olvadt el a hó.

Rájuk bízhatott engem: kísérnek tovább mind a mandulafák.
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NAGYPÁL ISTVÁN

Nőni, nőni, nőni
„egymásba kalodálva”

Spiró György

fel kell nőni a harangokhoz, ahogy 
ministránsnak paphoz, dalhoz, ima-
könyvhöz, fel s le, hangja meg ne 
akadjon, nézi a kazettás mennyezetet

világgá kéne menni, elmenni sáriba, 
elmenni a legközelebbi véghez, 
összefutni, miként mellettünk lovas 
szekéren visznek árvát, trágyát

juhászok és a nyája közt hordónyi
a távolság, mint Ádám és isten
között, a téli kertet ültetnéd ki velem,
virágok helyett a gonosz hagymáit

nőni, szintetizálni fog, jót is tesz
majd, nem tud rosszalkodni majd,
földhöz lesz kötve, míg szökdelve
hintem szét, ami van belőled

A beszélő ló
A lovas szekeret hajtod, míg a trágya mellett
 Elfér egy virág, sok zöldség, frissen
Sütött péksütemény, a nyerges állat jó-
 Magam vagyok, halkan nyerítek, nem,
Mégsem ezt teszem, szuszogok, elrágok
 Egy sárgarépát, kockacukrot várok
El a végén. Mint nyáját őrző juhász vagy
 Földműves paraszt legény, elő-
Veszi furulyáját, jobbra néz, majd balra néz,
 Nem figyeli a nyájat, csupán meg
Akarja ülni lovát, azt a fehéret, amit
 Apjától kapott. Ingjének zsebében
Ősi kendő illata a nagymamát őrzi. Por-
 Hüvelye a kockás ing és nagy méla
Test. Hagyományban él lovasom, megül
 Engem, fejet hajt előttem és
Amikor enni készül, elmond egy imát,
 De búsulok helyette lovaként, ha
Arra kerülne sor, ugornék szikláról
 A magosból, hogy ne keljen neki
Gerincen lőnie, ha beteg lennék, szenvednék,
 Azt tényleg nem tudnám túlélni,
Mondom, mint a szegény legény lova
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nyelv-vész
Sziveri Jánosnak

… és sodródnak még
elharapott-félbehagyott
mondataink az asztalterítőn
a bátorsághoz csönd kell
csöndhöz konyharuha 
amivel lesöpörjük
a szómorzsalékot
mert mi szótlanságot
lélegezve maradunk meg 
ahogyan a fosszíliák 
végtelenül véges
türelemmel
itt 
az évszázados
Bánattól nehéz
rossz szándéktól
mocsaras tájakon
hol nem jön tálcán
a nyelv mint magyar
akár étteremben
a „bacon”
s bár torzul
nem csak birkapaprikásra
szoktatott éhgyomorral 
őrződik 
vannak még kiknek szívügye
a nyelvész szakma
s vannak még gerincesek
nem csak arcátlanok
(húsz éve már
hogy semmibevesznek)
tombol a nyelv-vész
hullámzik mint 
szennycsatornában
a leeresztett identitások
(elfelejti az alma mater
a maternyit)
ómagyar máriánk siralma
a házfalakon rémálom-graffitik:
utolsó szigetként süllyed
szülőfalud 
e lúgos fateknőben
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lentről lejjebb
J.-nak

jól mondod
(az időt is)
ki kell várni
talán ez a legszörnyűbb 
nyűg

már várakozásra 
sem vagyok képes
sem csöndes 
mint mélyükben 
a tengervizek

fölszíni amőbaként
vegetálok önmagam
a dolgok s ügyek mégis rám 
(rád is)
nehezülnek
akár öntudatunk súlya
lentről lejjebb nyomnak

panaszom üres 
feneketlen érzelem-zsák 
(bennem elfér az is
amit nem akarok)
társaim a szélcsöndes éjszakák
és a viharzó árny-alakok

falazom panaszom
holott mindenki falakat 
döngetne dühöngene 

dühöngöm panaszom 
döngetem türelmem 
falait

bárcsak
türelemre lennék képes 
és csöndes 
mint mélyükben 
a tengervizek
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Gyerekpanasz
Rámnézni nem ér rá dolga van a konyhán
az ablak alatt körmeit lakkozza
világgá mennem lenne jó
körülfutom néhányszor
a házat a koncentrikus körök örvénye
elnyeli otthonom lilával borzong estjébe
a nap a toalettasztal
tükrét törve utolsót csillan
anyám a mélyben az emlékezet
segít-e felszínre menteni
apámhoz szaladok két éve születtem
fölkap neki pihét a plafonig dob nevetve
elkap földob megint játszik velem
boldog vagyok szédülök
az előbb még itt volt s már sehol
zuhantomban még látom a padló közeleg

Micsoda karácsony!
Pardon, hagytam magára, gyertyát kell keresnem. Gyertyát? 

Alighanem kiment a biztosíték. Fiókokat huzigáltam, háromszor 
megkerültem az asztalt, székre álltam. Kis híján megfeledkeztem 
a jövevényről.

A gyertya végül is évek csordultával a karácsonyi díszek 
dobozából került elő. De hisz ez egy kis fa. Egy évek töpörítette, 
tűit hullatta lucfenyő.

Kitártam karom, lángommal a csúcson, ahogy illik, hadd 
akassza rám ajándékait a magát ismerősnek vallott idegen.

A homályban maradt sarokból macskanyávogás bombázott 
crescendo felém, levetett harisnyák kígyóztak elő. Lángomon 
lepkéknek álcázott denevérek röpködtek át, kint fegyverropogás 
halt el vagy csak ág reccsent. Megannyi piros, kék, zöld 
sztaniolpapirosba csomagolt gyanús tartalom!

Micsoda karácsony! Ha egy hirtelen támadt szélroham el nem 
fújja a lángot, még mindig ott reszketnék a gyertyafényben.
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Azt a 
azt a csorba
azt az üres
nem tudom elvenni onnan, ahova letette.

bögrét
bögrét
bögrét

Gyász
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ZALÁN TIBOR

Fáradt kadenciák 8.
Kábítószeres kapkod szer után
így arcomba tép egy éles faág míg
erdőn vágok át szavak avarján
őzvértől szennyes övemben baltám

pedig nem emlékszem rá hogy öltem
Szégyen és fájdalom felhőzi arcom

•
Reggel van nem adott pihenést az éj
Ül és messze néz És lecsüng a kéz

•
Apró mozdulat pille hogy megül
virág tetején sóhajt s egyedül
indul útjára Haldoklik a kert
Temetőpompában fuldoklik a múlt

•
Nem kérdez nem is kér hanem csak szól
halkan rebegi elmaradt valahol
hanyatt a fű között mint a bogár
Feltépett mellkasán megül a homály

•
Ájult tetőkre ömlik az eső
föntről keresztrejtvény minden temető
illékony pára csak a gondolat
Nem maradt semmi A semmi megmaradt

•
Gyermekrajz Az apa nincs a képen
Helyén elázott kutya vörös frakkban
Látszik a papíron hogy összegyűrték
kisimították és megsiratták

•
Miért fontos hogy pontosan mi volt
miért nem fontosabb az ami van
az ember jelenben boldogtalan
Tétova s érzi ami lesz odavan

•
Nem érti napokra hova tűnik
képzeli kötélen lépked végig
némaságba dermedt manézs fölött
Fáj mert valaki nekiütközött

•
Árulása csak viszontárulás
benne ez a kínlódás nem ismerős
Elhúzza a száját és rálegyint
Hajnalodik Egy híd üres lesz megint

•
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Madárraj csapódik felhőn túlra
Gondolhattál volna erre a télre
Szétfagyott lélekkel elbotorkálsz
Előtted semmi Mögötted orkán

•
Nem tudja azt sem hogy ér majd haza
felhőből csap elő madarak raja
hangosan esnek a horizontnak
Azt se bánja már ha nem lesz holnap

•
Elázott térkép kialudt helyek
lüktető sebek városok helyett
mindenütt hamis vonagló irányok
s zokogó elveszett három királyok

•
Másképp emlékszik mint ahogy történt
hiába tartogat még egy töltényt
magának – régóta fegyvertelen
Húsában elburjánzik a förtelem

•
A lét pereméig felhúzta magát
közel a halál éppen odalát

•
Elvágódni a kék alkonyatban
Mindegy is már mikor mit akartam

•
Iromba gályák megrakva lánggal
ravatalok úsznak nyugtalan vízen
Nyilak suhognak égő íveken
Messze már a part ahol a fű terem

•
Őzvértől szennyes övemben baltám
erdőn vágok át szavak avarján
Kábítószeres kapkod így szer után
arcomba beletép egy éles faág


