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Tóth Imre

Törmelékholdak zuhanása
Azt mondják, távolról jobban látszanak a dolgok. 
„Fellobban mértékre, és kialszik mértékre”
Ma is két új bolygót fedeztek fel újra. Az egyiken istenek
laknak, de jégből van mind. A másikon gyalogság védi a 
hidat. A sötétség ne törjön át. 
Most is hullik, és zuhan minden, ebben, és minden más
pillanatban. De a végén visszaállíttatnak mindenek.
Én a távcsövön át nézem, ahogy a jégtestek egymáshoz
csapódnak, és törmelékként hullnak együtt tovább. 

Döntéshozók
Nem mi vagyunk az elsők, és nem is az
utolsók.
Leépülő civilizációban élni, és a Teremtő
titkait kutatni.
Megkezdődött a Föld kiürítése,
lassan lezárják a határokat.
Rozsdás ablakkeretek mögött,
elhallgat a gépek zümmögése.
Isten ígéretet tett az embernek,
tehát nekem is,
mert én is
része vagyok az embernek.
Évezredekig tartott beépülni, átadni
a tudásomat, de most véget ér a munka.
Végleg holttá nyilvánítom magam.
Benned élek tovább.

„Lávába kóstol, aki ma csókol, és ő maga is
tűz lesz, de tarajos tűz lesz elsusogott szava is.”
(Nagy László)

Alföldi Jenő Valóság és mítosz című remek tanulmányát olvasom Nagy László Höldenlin vascipői című 
1970-es nagy verséről. A költemény utalás Friedrich Hölderlin befejezetlenül maradt drámai műve-
ire: az Empedoklész halálá-ra és az Empedoklész az Etnán-ra.

„Empedoklész (Kr. e. 490–430) szicíliai filozófus, költő és szónok, akinek kozmológiája mito-
lógiai elemeket is őriz. Hölderlin drámatöredékei szerint ráébredt, hogy az istenek és az emberek 
közt áthidalhatatlan szakadék tátong. Úgy gondolta, az élet egyetlen értelme, hogy azonosuljon a 
természet és a kozmosz mindent betöltő erőivel, vagyis az istenekkel. Üdvözítő felismeréseit meg 
akarta osztani az emberekkel, Agrigentum lakóival. (A szicíliai város neve ma Agrigento; mellette 
egy kisebb település, Porto Empedocle a filozófus nevét viseli.) A városiak azonban méltatlanok 
voltak tanításaira, mulandó s nevetséges dolgokért rajongtak, és kiközösítették maguk közül a 
bölcset. Empedoklész az Etnára költözött, hogy remeteként folytassa vallásos szemlélődését. A 
város polgárai megérezték gyarlóságukat, bánták viselkedésüket, és követséget küldtek hozzá, hogy 
kiengeszteljék. Ő azonban hajthatatlan maradt. Visszavonhatatlan döntést hozott – az Etna lángoló 
kráterébe vetette magát, hogy az isteni őselem, a tűz eleméssze testét, lelke pedig visszaszálljon az 
égiekhez.”

A szicíliai bölcselő költő, Empedoklész halála kísért, mítosz és valóság vegyüléke Hölderlin híres 
töredékében: a német költő az ember uralma, nagysága és az istenek versengése mítoszát vetíti 
elénk: Empedkoklész halála (Báthori Csaba fordítása):

„Mert mi volna az ég s mi a tenger,
a csillag és sziget s ami az ember
lába előtt hever, ugyan mi volna 
e holt húrozat, ha én, én nem adnék
hangot, lelket, dallamot neki? És
az összes fortélyos isten, ha én
nem szólnék helyettük? Ki vagyok én, mondd!”

Nagy Lászlót is megihlette az Empedoklész-ihlette Hölderlin:

Szabó Ferenc SJ 

Az Etna 
lángoló krátere

Valóság és mítosz
Variációk olvasás közben


