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Egy tanítványom szűleí mesélték mo
solyogva, hogya fiuk nemrég megkér
te őket, nézzék meg a Melody círnű fil
met, jobban meg fogják érteni őt. Ked
ves és tanulságos história. Valóban:
nem arra való-e minden rnűalkotás,

hogy mesévé, "szóvá tegye", ami a sze
mélyíségünk mélyén meghúzódik : érzést,
sorsot és álmokat? Az ig,azán klasszikus
remekművek nyilván azért váltak nem
zedékek, sőt kultúrák kötelező olvas
mányává, mert alkalmasak voltak ar
ra, hogy az emberek milliói magukra
és egymásra ismerjenek bennük, hogy
évszázadokon, esetleg évezredeken át az
emberiség életének közös vonatkozási
pontjai legyenek.

Az első gimnazista kisdiák a Melodyt
nézette meg szüleivel, de nemrégiben
a félország népe figyelte heteken át
Odüsszeusz történetét a TV előtt, s la
pozta föl a könyvet, Homéroszét, amely
ben Babits szerint "ezrek álma tévedt",
Csak a mese varázsa, a mediterrán tá
jak szépsége ragadta meg ezeket az
embereket? Aligha. Odüsszeusz már az'
ókorban is több volt kalandos sorsú uta
zónál; egyembereszményt személyesit
meg, s maradandóan hozzájárult az
európai ember sajátos arcának-egyéni
ségének kirajzolódásához.

"Leleményesnek" mondja Homérosz,
de valójában a hűség hőse. Lelemé
nyessé is a hűsége teszi. Ellene esküd
tek az istenek, a megpróbáltatások egész
sora éri. Viharokon, szörnyeken túl tar
tóztatnák kellemes kísértések is. De ne
ki, haza kell jutnia, várja a felesége,
Penelopé s az időközben legénnyé ser
dült fia: Télemachosz.

Homérosz huszonnégy éneken át ve
zeti a hűség kalandjai közt Odüssze
uszt, . A képzőművészet vázaképeken.
mozaíkokon egyetlen jelenetbe tömörí
tette mindazt, amit el akart mondani
róla." Szívesen ábrázolták árbochoz kö
tözve a szírének között, Ez a jelenet ön
magában is alkalmas arra, hogy egyéni
ségének, sorsának feszültségeit felidéz
ze. A görög ember ez előtt a kép előtt

tanulta meg, hogy szabad akkor lehet
az ember, ha árbochoz kötözi magát, s
hogy az az igazán emberhez méltó ka
land, a hűség kalandja.

Az árbochoz kötözött ithakai király
sokat foglalkoztatta az egy·ház,atyá1vat is.
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Érezték ők jól, hogy Krísztus evangé
liumát és a keresztény életeszményt csak
akkor tudják megismertetni a hellé
nísta világgal, ha felhasználják a fi
lozófia kategória-rendszerén túl az iro
dalom és a mítosz "viszonyítási pont
jait" is. Az árbochoz kötözött Odüsz
szeuszt ezek az egyházatyák egyenest
a keresztény életeszmény megszemélye
sítőjének kiáltották ki. "Hajózz el az
ének (ti. a szirének éneke) mellett 
írja Alexandriai Kelemen -, halálos
az. Csak akarnod kell, s legyőzöd a
pusztulást, a Fához kötözve minden
romlástól feloldoztatoL Isten igéje lesz
a korrnányosod, és a Lélek fuvallata a
menny kikötőjébe visz."

Hugo Rahner nagy tanulmányban mu
tatta be, hogy az ősegyház képrendsze
rében mílyen fontos helyet foglalt el
ez az Odüsszeusz-alak. Az életünk: koc
kázatos hajóút, az árboc: a kereszt (az
antik árboc valóban kereszt alakú), a
szirének éneke hol az érzékiség, hol a
pogány bölcsesség, amely egyébként épp
az ősegyház tapasztalata szerint szaba
dos erkölcsi fölfogással párosult, s
amelyet a gyöngébbeknek tán betapasz
tott füllel meghallgatni sem jó, de az
erősebbnek - árbochoz kötözve - meg
kell hallgatnia. A hűség nemcsak Pé
nelopéhoz köt, a hazaváró kikötő nem
csak Ithaka. Az árbochoz kötözött
Odüsszeusz keresztény sírokon vált
szarkofág-dísszé, a hűség, az elkötele
zett szabadság kalandja a keresztény
értelmezésben kapott kozmíkus, halált
legyőző távlatot. Nemcsak egy képet
vett itt át - ügyesen - az ősegyház

a hellénísta világtól. Egy emberi maga
tartási formát fogadott el. abban ismert
a saját eszményére. s annak adott új
értelmet, anélkül, hogy széttörte, meg
hamisította volna.

Gondoltak-e a TV nézői arra, hogy
épp századunk emberét fenyegeti az a
lehetőség, hogy az odüsszeuszi leckét el
fe1Jejtjük? Ratzinger írja "Az emberi ön
tudat jelenlegi formája és karunk em
beri szituációja kérdésessé tette dönté
seink véglegességét. Egész mai életér
zésünk teljesen ellenkezik a végleges
ség eszméjével." A fejlődéselmélet, a
történelmi szemlélet, a lélektan, a szo
cíológia: mind hozzájárul ahhoz, hogy
meginogjon a dolgok (árbocok) stabi
Iításába vetett bizalmunk, s ne tekint
sük eszménynek az emberi magatartást
állandósító, "megkötöző" hűséget sem.

Vagy eltűntek volna a viharok is, és
nem volna többé szírén-hang, amely az



odüsszeuszi megoldást mégis kötelezővé,

egyedül lehetségessé tenné? A szabad
ság veszélyeit a modern embernek is
észlelnie kell. Szirének helyett ő a
manipuwció veszedelméről beszél. Mínt
Hemingway novellajának anarchista hő

se - második vagy a harmadik pohár
után: "A vallás a nép ópiurna - rnond
ja ... Úgy van. és a zene is az. De erre
ez a fejbeszáljós nem gondolt. És a ta
karékosság, az is ópium a népnek. Sőt

Olaszországban és Németországban a
hazafiasság is az, És mi van a nemi ko
zösüléssel ? Vajon az is ópium a nép
nek? A nép egy részének az. A nép
legjavának. De az ital fejedelmi ópium
a népnek, ó az kitűnő ópium. Bár van
nak, akik inkább a rádióhoz folyamod
nak, mely ugyancsak ópium a népnek,
méghozzá olcsó. Maga is rákapott. És

mindezek mellett fut a szerencseiáték,
ha valami, akkor az igazán ópium a
népnek. A legrégibbek közül való. Meg
a becsvágy is az; az is ópium a nép
nek, a kormányeásí rendbe vetett hit
tel együtt ... De mi a valóságos, az igazi
ópium a népnek? ... Hát természetesen
a kenyér a nép ópiuma. Vajon eszébe
jut-e ez a napvilágnál? És vílágossag
nál is? Van ennek értelme? A kenyér
a nép ópiuma."

Mr. Frazert, a Hemíngway-hőst - lát
juk - anarchista tanulságokhoz veze
tik elmélkedései, Minket megerősítenek

abban a meggyőződésünkben, hogy
Odüsszeusz leckéjét nem szabad elfeled
nünk, példája épp ma aktuálisabb, mint
valaha.

TÖTFALUSY ISTVAN

A KÉTSZÁZ ÉVES NOVALIS
Friedrich von Hardenberg finom nyelvesztétiToai érzékével megérezte, hogy

ilyen ropogós, kemény név inkább hadvezérhez, mintsem a szelid hangulatok, ti
tokzatos sejtelmek és étheri szárnyalások poétájához illik, felcserélte hát polgári
nevét -a család valamelyik ősétől örökölt - olvadékonyabb hangzású Novalis
névre. ts e néven vonult be az irod·alomtörténetbe és a halhatatlanságba.

Mint 'Író és költő az ún. ,,1'Omantikus iskolához" tartozott. (Jellemző a né
met irodalomtudomány rendszerező mániájám, hogy "iskolát" csinált még a 1'0
mantikusok lelkes baráti köréből is, akik pedig éppen a klasszicizmus iskolás
megkötöttségei ellen lázadoztak.) Persze, a XVIII. század végének német romanti
kája nemcsak irodalmi lázadás volt a hiweg, élettelen pózba merevedő klasszikus
irány ellen, hanem sokkal tágabb körű - tudományra, filozófiára kiterjedő - vi
lágnézeti forradalom a felvilágosodás egyoldalú ész-'uralma, rideg inteUektualizmusa,
kedélytelensége, érzelem- és jantáziaszegénysége ellenében. A romantikusok a "sz'Ív
jogát" hirdették az aufkléristákkal szemben, mégpedig a teljes emberi sziv jogát:
nemcsak a szerelmében olvadozó, hazájáért, nemzetéért, annak múltjáért lángoló,
a természet szépségeiért flajongó szivét, hanem azét is, amely - a mi Adynk ki
fejezésével - az istenség váratlanUl felcsendülő "Adám hol vagy"-ám hangos
sziooerésekket felel.

A romantikának egyik lényeges jellemzője a misztikus vallásosság iránt! ki
finomult érzék; és ez magy.arázza meg a romantikusoknak a katolicizmus felé for
dulását, mert valamennyi keresztény [ele'cezet közül itt vélték moegtalálni a vallási
érzelmi elmélyülés legkorlátlanabb lehetőségét.

A romantika e '/)allásos irányának egyik legfőbb képviselője éppen Novalis,
Protestáns volt, de "anima natur·ali.ter catholica", azaz természettől katolikus lé
lek, bár nem tért- át a katolikus hitre, mint többen romantikus társai közül: pél
dául Friedrich és Dorothoo Schlegel, vagy Zacharias Werner. 1772-b.en születJett, és
1801-ben már meg is halt tüdősorvadásoan. tIete igy töredék maradt, okércsak:
híres művész-regénye, la Heinrich von Ofterding·en, amely felébe szakadt, még mi
előtt hőse, a boldogság bűvös "kék virágát" hajszoló közép1cori énekes, ,elindult
volna (mint la fennmaradt regénytervből tudjuk) római zarándokútjám.

V,aUásos hajlandóságát Novalis a pietista szellemű szülői házból hozta magával;
a kegyetlen sorscsapások - ragyogó szépség11 fiatal meny.asszonyának s dédelget-
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