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Goethe: Faust 

Érzem, legfőbb ideje volna, 
hogy a szent őseredetit 
felüssem és szivem szerint 
forditsam a szeretett német szóra. 
(Felüt egy kötetet, hozzálát) 
Szól az Irás: „Kezdetben volt a szó.” 
Ki ád tanácsot? Igy aligha jó. 
Ily súlyt sehogy sem adhatok a szónak, 
más szavakat kell rá csiholjak, 
ha helyes fény vezérli szellemem. 
Tehát: „Kezdetben volt az értelem.” 
Az első sort már jól ügyeld meg, 
tollad szabadjára ne engedd! 
Az értelem valóban itt a fő? 
Tán így jobb: „Kezdetben volt az erő.” 
De jaj, alighogy e pár szót leírom, 
valami int, ne tűrjem a papíron. 
A szellem, lám, mégiscsak segitett! 
S bátran leírom: „Kezdetben volt a tett.” 

 
 
 
 
 
Geschrieben steht: »Im Anfang war das Wort!« 
Hier stock ich schon! Wer hilft mir weiter fort? 
Ich kann das Wort so hoch unmöglich schätzen, 
Ich muß es anders übersetzen, 
Wenn ich vom Geiste recht erleuchtet bin. 
Geschrieben steht: Im Anfang war der Sinn. 
Bedenke wohl die erste Zeile, 
Daß deine Feder sich nicht übereile! 
Ist es der Sinn, der alles wirkt und schafft? 
Es sollte stehn: Im Anfang war die Kraft! 
Doch, auch indem ich dieses niederschreibe, 
Schon warnt mich was, daß ich dabei nicht bleibe. 
Mir hilft der Geist! Auf einmal seh ich Rat 
Und schreibe getrost: Im Anfang war die Tat! 

Nietzsche: A történelem hasznáról és káráról 

Ha egy férfiben szenvedély lobban egy nő iránt, akkor e szenvedély jelene és ereje teljesen 
megváltoztatja számára a világot: minden erre az egyre összpontosul, minden eddigi érték-
ítélete átalakul és értékét veszti. A világ legigazságtalanabb állapota ez, szűk, a múlt iránt 
hálátlan, a veszélyekre vak, a figyelmeztetésekre süket, kicsiny, eleven örvény az éjszaka 
és a feledés holt tengerében: s mégis ez az állapot – gyökeréig történetietlenül, történeti-
ségellenesen – az anyaöle nem csupán valamely igaztalan, hanem minden igaz tettnek. – 
Ahogyan a „cselekvő mindig lelkiismeretlen” (mondja Goethe), éppúgy tudatlan is mindig; 
a legtöbb dolgát elfelejti, hogy az egyetlent megtegye, igazságtalan azzal szemben, ami 
mögötte van, s csupán egyetlen jogot ismer, annak a jogát, aminek most kell keletkeznie. 

 

Pilinszky: Hommage à Isaac Newton 

Megtesszük, amit nem teszünk meg, 
és nem tesszük meg, amit megteszünk. 
Valahol rettenetes csönd van. 
Effele gravitálunk. 

Pilinszky: Merénylet 

Megtörtént, holott nem követtem el, 
és nem történt meg, holott elkövettem. 

Székely Magda: Súlytalanság 

Alig valami dönti el  
hogy ide vagy oda  
kis mozdulatok súlytalanság  
állapota 

Alig valami ki a bátor  
és ki a gyáva  
honnét mégis a helyzetek  
végső világossága 

Székely Magda: Ideje van 

Ideje van  
a megfogyatkozásnak  
a lényegtől  
elkülönül a látszat 

leválik minden  
felemás  
esetleges  
vonatkozás 

ha van még vonzat  
eleven  
az is szakadni  
kénytelen 

míg le nem csökken  
puszta lénye  
oszthatatlan 
végösszegére 

 

 


