
'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.)
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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.
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