
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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'I,e szeretett öccsének korai halála, saját halálos betegsége - áhítatos vallásossá
gát még jobban elmélyítették, részben a katoLikus j+2Hegű misztika irányában. Ta
núi ennek "vallásos énekei" (Geistliche Lietler}, gyönyörű Krisztus-himnuszai és
azaz eksztatikus rajongcis, metiue; a lVlári.a-dalokban (lVlarien-Lieder) .a Szűz

anya alakját lengi körül.

A kereszténység vagy Európa című történetfilozófiai értekezése Európa haj
danvaló keresztény egységét magasztalja. "Alkalmazott, elevenné vált keresztény
ség volt a régi katolikus hit - írt·a. - Az életben való mindenütt-jelenlevősége,

szeretete a művészetek iránt, mély emberiessége, házasságainak felbonthatatlan
sága, örömet találása a szegénységben, engedelmességben, hűségben, félreismerhe
tetlenül igazi vallás jellegét mutatják ..." Európa jövőjének biztosítékát pedig az
egységes kereszténység megúj!wdásában látja: "A kereszténuséqnek ismét eleven
né és hatékonnyá kell válnia, és - tekintet nélkül az országhatárokra - újból
látható egyházzá kell alakulnia, amlely kebelébe fogad minden tülvilágira szom
jazó lelket, és közvetítő lesz a régi és új világ között .. , Csak türelem, el fog. el
kell érkeznie az örök béke szent korszakának,amelyben az ú.i Jeruzsálem lesz a viwg
fővárosa, és addig pedig, társaim ,a hitben, legyetek vidámak és derűsek az élet
veszélyei közepett, hirdessétek szóval és tettel az isteni ,evangéliumot, és az igaz,
örök hithez mar.adjatok hivek halálig."

Kissé ködös, ábrándos, fellengzős új-kereszténysége persze nem volt katoli
cizmus, legföljebb pantheisztikus-mágikus elemekket átszőtt nosztalgia. Örvénylő

eszméinek nem volt idejük a ldkristályosodásra, hiszen a tüdő-halál szint,e gyer
mek-ifjan, 29 esztendős korában ragadta el. KOl'társai, életr.ajzirói valamennyien
kiemelik, hogy sajátos, vonzó, örök gyermeki volt lényén.ek leg.1ellegzetesebbvo
nása. Műveinek egyik kiadój,a szerint "a gyermekiesség lényéhez tartozott". S ön
kénteLen emellé kívánkozik egy másik ídézet is: "ilyeneké a mennyeknek ol'szága".

(K. GY.)

r-;OVALIS

A "Mária.daloh".ból
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Ki látott Téged, Szfiz. hiszem:
nem árthat annak semmi sem,
fájdalma csak a messzeséged,
s örökre fog szeretni Téged,
s ha visszagondol Rád pedig,
a lelke szárnyra kap, emelkedik•

•
Almomban gyakran láttalak,
oh boldugságos, szép alak.
Karodban ült a ltisded Isten,
kegyesen, hogy reám tekintsen;
s Te néztél föl, az égre fel,
és elfödött pompás felhólepel.

•
A boldogságom porba hull,
a bú szegódctt társamul,
bolyongok búsan zord vidéken,
hát olyan súlyos lenne vétkem?
A szivem Hozzád esdekel:
c rossz, nyomasztó álmot űzzed ell

Ha arcodat csupán gyerek
láthatja meg, ki hűn szeret:
korom billncsét tépd úgy ketté,
és tégy meg újra kis gyerekké.
G~·ermcki hüség, szeretet
bo>töltl akkor sóvár szivemet.

•
MárIa, feltünsz sok-sok képen.
mint báj08, kedves nőalak,

de egyiken sem olyan szépen,
milyennek én megláttalak.

..
Csak azt tudom, hogy attól fogva
számomra eltűnt ez a föld,
s az édes mennyország ragyogva
a lelkemben mindent betölt.

KUNSZERY GYULA fordításo


