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Több megemlékezés is került
elém Konstantinápoly elestéről,

amelynek május 29-én volt az
ötszázadik évfordulója. Kettőt
találtam különösebben érdekes
nek. Az egyiknek az angol ll .
G. D. Lnffllu a szerzője, aki al:
ostrom kevésbbé ismert előzrné

riveit és részleteit. foglalja !Isz··
sze, a másiknak az osztrák
Friedrich Heer, aki a nagy
történelmi esemény lijt'vé1'téke
lésére tesz kísérletet; Az előbbi

tanulmányt a Tablet, az utóbbit
a Furche tette közzé,

Amikor a törökök 1430-ban el
foglalták Szalonikit írja
Laffan -, teljessé vált a görög
főváros bekerttése. Ekkor éb
redt rá János császár, hog,
már csak nyugati segítséio'gel
mentheti meg birodalmát, a
nyugati államokat. pedig csak a
pápa egyesítheti egy újabb ke
resztes hadjáratra. Ennek fel
tétele viszont az egyházszakadás
Jlw)TszűTJése. A CÚ1'''':ár kérésé; c
t'.~ hosszú tárgyalások után TV.
J enő pápa össze is hívta 1438
ban a fertarai-firenzei zsinatot.
amelyen a császár és a g6rijg
pa triarcha is megjelent. A csá
szár azt kívánta, hogy mielőbb

fogalmazzanak meg valamilyen
általános nvilatkozutot a ke
reszténység eg-ységéről és a pá
pa elsőségéről, utána pedig
térjenek rá a katout.i kérdésok
re. A latinok ..azcubun ragasz
Irodtak egy olyan szövosrhez,
amely Iélreárthotctlunűl kir.vil
vánítja, hogy ~ uyuv.iti koresz
ténység soha nem esett eretnek
ségbe s hogy n római 1';'\ pa [ll;

egyház egyetemes kormányzója
és tanítója. A császár egyre tü
relmetlenebbül hallgatta. a
hosszadalmas teológiai vitákat s:
végül is haza parancsolta kí-

séretének hajthatatlan tagjait.
Az ott maradtakkal azután
könnyen men t ll, megegyezés
s 1439 július 6-ilii hutározntba
foglalták a keleti é:'\ a nvuzatí

. egyház u iból való eg'ycsülé"M.
Ezt megelőzően j uj ius l-én alá
írták a katonai szerz ődést is,
amelyben a pápa kötelezte ma
gát, hogy abban az esetben, ha
Konstantinápolyt meE{támadja a
török, 300 ijjászt és 20 hajót
küld a császárnak, s addig is
haladéktalanul megindltja a ke
reszténység egész. területén a
katonai toborzást. Ám, mint tud
juk, egyedül r. Ulászló lengyel
magyar király, aki közvétlenül
érezte a török fenyegetést, tett
eleget a felhívásnak. Hunyadi
János 1443-ban egyik vereséget
a másik után mérte a szultán
ra a szerbiai csatákban, a rá
következő évben 'azonban Vár
nánál elpusztult a győzelmes se
reg, amelyet Velence cserben
hagyott és Genova elárult.

Közben a görögök - állapít
ja meg Laffan - mítsem tettek
annak érdekében, hogy meg
nyerjék és erősítsék anyuga·
tiak rokonszenvét. Konstantiná
poly népe és papsága tudni sem
akart a Rómával való egyesü
lésről. János császár úgy hajt
meg 1448-ban, hogy ki sem mer
te hirdetni a firenzei határoza
tot. Laffan azonban felveti a
kérdést: mi történt volna, ha a
pápa valami csoda folytán
mégis összefogásra birja az egy
mással akkor ia.éppen háborús
kodó németeket, franciákat, an
golokat és a keleti kereskedel
mükért aggódó olasz városokat?
Szerinte csak az, hogy a nyugati
uralkodók, ba sikerül kivetniök
a törököt Európából, a korábbi
keresztes hadjáratok míntájára
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maguk telepednek rá a görögök
és a bizánci ritusú szlávok nya
kára. S bajosan képzelhető 
fűzi hozzá Laf'Ian --, hogy· ez
az osztozkodásuk szerenesésebb
eredményekkel járt volna, mint
annakidején a latin fejedelem
ségek felállítása.

A fiatal II. Mohamed szultán
1451-ben tökélte el, hogy végezni
fog Konstantínápollval, Gondo
san elszigetelte a várost. Szep
temberben szerződést kötött Ve
lencével.. amely mindig- szeretett
volna a keleti üzletekben Geno
va helyébe lépni, majd novem
berben hároméves fegyverszü
netet kötött Hunyadi Jánossal.
A szultán, akinek szerződéses

joga volt arra, hogy csapatokat
szállíthasson át Konstantiná
poly alatt a Bosporuson, 14j2
ben hatalmas erődöf emelt a
szoros európai oldalán. Tüzérsé
ge így megakadályozhatta, hogy
a görög főváros csapatokat és
utánpótlást kapjon a Fekete
tenger felől. Összel ét tőrökők

nekifo~tak, hogy maguknak ta
karítsák be ét termést a görög
főváros határában, s amikor
Konstantin császár tiltakozott
ellene, a szultán megüzente a
háborút. Egy velencei hajór-ajt,
amely gabonát hozott a város
nak. északról, elsüllyesztettek a
törökök. Velence felmondta erre
szerződését, de cz már késiín
jött ahhoz, hosrv a szultán tö
rődjék vele. A főváros csak
egyet tehetett: bezárta kapuit s
igyekezett védőket találni a
hosszú és sok helyt düledező fa
lakra. A császár egy utolsó
gesztust tett a Nyugat felé: 14;)2
december 12-én a Hagia Sophia
székesegyházban, ünnepi szcnt
miséhez kapcsoiodóan, a C;.lHf'z:,r

a patriarcha és a pápai legátus
jelenlétében kihirdették a giírö.fl,
és a latin kereszténység egyesü
lését. Am mialatt fl. magas mél
tóságok együtt voltak a ternp-
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lomban, egy csomó pap és hívő
elrohant a híres görög hittudós
hoz, Scholarios szerzeteshez,'
hogy tanácsot kérjenek tőle. A
szerzetes válaszként megkérdez'
te őket: miért hisznek inkább
az olaszokban, mint az Isten
ben i Az utca erre zavargások
ban tört ki Róma ellen, ami vi
lágosan megmutatta, hogy
mennyire nem állt valóság a
templomi szortartás mögtitt.

A krónikák 160.000 főre teszik
a szultán seregét, amiből öO.OOO
esett a hareos alakulatokra. A
császári székhely viszont,
ugyancsak a krónikák szer int,
mindőssze 8000 katonára támasz
kodott s ezeknek a fele is olasz
zsoldcs volt. Annál nagyobb di
('SÓR8gük a védőknek. hogy oly
sok:riig' hirták az egyenlőtlen

küzdelrnet, A törökök 1853 uj)ri
Iis első hcU~be1> kezúlék meg
komolvan az ostromot, de csak
má.ius 2!i-PIJ tudták bevenni a
várost. Akkor is részben a ,)
letlen ját:.;zott II kezükre: a gii
rögiik nyitva felejtették az egyik
kaput. A császár, XI. Konstan
tin is elesett a harcokban.

lYragHról az ostromról is sok
érr1rkem'ég-et mond el Laf'Ian,
maid pedig- azt vázolja, hogy
micsodu kővctkezésekkci :iÚl't
Kor.stuniinápolv bukása a ke
reszt(;ny világra. Az álta.t f'es
tett kép azonban rneglehet/isen
117,,)1103 azzal, m int amely eudig
is kialnkultelőttünk iskolai h.
nulmánvaiuk nyomán. Az I)~Z·

trák törtónósz, Friedrich HtlUr

i tt m.rr s..kkal mélvebbre tekint.
N pl,i l:,i vag-y egészen (d -,zcrú
meglátásai is vannak. l<~rthető
-- úrrymoud --, hogy az egész
nyugati v l láp.; helereszketett ab
ba a hí rbe, hog-y az Izl ám ke
zére került a "Rzent város", RZ
,.üdvösség' városa", a "második
Róma", "Zarigra.d", a szlávok
császári városa, amelynek hatal
mát és fényét mcssze Azsiábau



kínai dalok is zeng-ték, De hogy
miért és mennyiben lett törté
.nelmi fordulópont ez az ese
mény, azt csak ma, egy félez
redév messzeségéből mérhetjük
le igazán. ..

Nem vitás, hogy Konstantiná
poly bukásával lényegesen elto
lódtak a súlypontok Európában.
Ezt az eltolódást azonban 
állítja Heer semmiképen
scm az Izlám annyira dramati
zált előnyomulásában kell lát
nunk. Bizonyos, hogy az Izlum
most már századokra félelme
lett a "másik" Európának, a
valóság azonban az, hogy 11 ke
resztény kultura vonatkozásá
ban az Izlám nem volt az a ki
zárólag romboló erő, amelynek
akkoriban feltüntették. A közép
kori katolicizmus, a lovag-világ,
az udvari költészet, a skolaszti
ka. Szent Tamás és Dante alig
ha képzelhető el az ismert for
mákban, ha nincs meg mar elő

zően az eszméknek és az érzel
meknek az a hol barátságos, hol
ellenséges cseréje, amely a ke
resztény és a mohamedán értel
miség közőtt három évszázadon
át tartott. Maga az "uj Róma",
Konstantiuápoly pedig éppen
l'éggel kerek 500 éven keresztül
állt ignn jryakran nagyon i,; jó
és meghitt viszonyban az izlárn
arab kultúrával.

Mohamedán teológusok dicső
ítik Bagdadban a magas bizánci
müveltsézet, konstantinápolyi
tudósok pedig, mint Theodoros
Methochítes, a Biblia mellett a
Koránt és a Kabbalát is forgat
ják. Úl!Yannyira, hogy nyuga
ton, főleg az egyházszakadás
után, nem egyszer hangzik el a
vád, hogy Konstantinápoly az
Izlám nyilt vagy titkos szövet
ségese. S az adatok valóban
amellett szólnak - írja Heer -,
hog-y a művelt bizánciak köze
lebb érezték magukhoz a bagda-

di vagy jeruzsálemi mohamedán
költőket, orvosokat és államfér
fiakat, mint a "miíveletlen", a
"frank" barbárokat, akik azzal
álltak elő, hogy keresztes hadjá
ratra "hívták" őket, holott a
bizánciak egyáltalán nem hív
ták őket. Ma már ugyanis bi
zonvosan tudjuk - írja Heer
-, hogy a bizánci császár hí
res "segítségkérését", amely al
kalmul szolgált az első keresztes
hadjáratra. nyugaton egyszerű

en félremagyarázták. Nem azt
akarta a császár, hogy szaba
dítsák fel a Szentföldet, hanem
zsoldosokat keresett a maga he
lyi harcaihoz. Mert akik KOn
stantinápolyban a hatalmat
gyakorolták, voltak annyira böl
csek, hogy előre lássák azt, ami
következett: Konstantinápoly be
vételét, feldulását és kírablását
a keresztesek által, mindazokat
a dolgokat, amik kegyetlenség
ben sem maradtak mögötte a ké
sőbbi török mészárlásoknak.
Történt ez 1204-ben és csak 1261
ben tudtak a görögök ismét fő
városuk birtokába jutni. Mind
ez azután gyülöletté fokozta azt
az ellenszenvet, amely a vallási
viták miatt amúgyis megvolt a
Nyugattal szemben a bizánci tér
ségben. S ez a gyűlöle'~ - álla
pítja "meg Heer - sokkal na
gyobb és következményeiben
súlyosabb tényezője lett az'
európai történetnek, mint ké
sőbb az összes harcok és, surló
dások Konstantinápoly és az Iz
lám között,

Egészen természetes, hogy a
XV. század töröksézét, ezt a
pusztaságból előtörő nomád né
pet nem azonosíthatjuk a IX-
XIII. század arabjaival. akik
nek vezetői annyi fogékonysá
got tanúsítottak a bizánci és a
keresztény műveltség iránt. A
kényszerű józanság azonban ve
lük is megférésre ösztönözte a
bizanelakat. Mutatja, hogy a
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törökök második szultánja 1346
ban már a császár leányát kap
ja feleségül. Ebben a században
be is költöznek törökök Kon
stantinápolyba, ahol csakhamar
mecseteket is építenek. Az egyik
mecset, a "Daud Pasa" máig
fennmaradt. A század végén
már külön kádijuk van a vá
rosban a törökökriek. Az a ke
reszténv-mohamedán kettős ar
culat tehát, amely annyira jel
legzetes Konstautinápolyra, már
az ostrom előtt is erősen kiraj
zolódott rajta. S a kettősség el
len a török hódítóknak sem volt
kifogásuk. A város bevétele
után az öldöklésben megfogvat- ,
kozott lakosság pótlására ma
guk a' törökök telepítettek oda
görög keresztényeket Kisázsiá
ból és a sz.igotekrő]. Nagyrészt
átvették a bizánci érintkezési
formákat, az írásbeJiséget, az
udvari szer-tartást, a közélet. sőt

a családi élet stilusát is.
Konstantinápoly bevétele után

a törökök gyors ütemben meg
szállták a Balkánt és hazánk
nagyrésze, is másfélszázados hó
doltságba került. Két alkalom
mal, 1529-ben és 1683-ban Bécs
kapujáig is eljutott a török.
Heer szer-int azonban fontosabb
és ártalmasabb mozzunutnak bi
zonyult a Nyugat számára a
szellemi hatás: a törököktől való
rémület. Nagyobb kárt okozott
ez neki, mint a török seregek
minden pusztítása. A félelem
és aggodalom ugyanis áthágha
tatlan sorompókat emelt, ame
lyek mögött az európai szellem
magára maradtan eltorzult és
elsötétedett.

Kezdetben még úgy látszott,
hogya, nyugateurópai égtájnak
és látóhatárnak ez az összébb
szűkülése ösztönzően és termé
kenvítően hat, hála a görög
emigráeiónak, ezeknek a buzgó
humanistáknak, akik lelkesedést
tudtak kelteni Rómában és Fi-

renzében, Veleneében és Páris
ban az antik hellén műveltség

és a klasszikus tanulmányok
iránt. A renaissance a maga
történetiségében el sem képzel
hető ezeknek a nagy képzettsé
gű görögöknek és a velük ver
senyre ):reH nyugati humanisták
nak tévékenvsóge nélkül, Ge-
misthos Plethoa kezdeményezi a
plátói akadémiát Firenzében.
Bessarion bíboros alapítja meg
a római akadérn iát. Herrnony
mos és Argyropulos hozza nyil
vánosságra először Homeros
hőskölteményeit. Lascar-is tudo
mányos intézetet szervez Páris
ban, amelyből később a College
de France nő ki. Az elszigetelő
dés és elzárkózás azonban, ame
lyd a töröldől való rettegés
idézett elő, ennek ellenére érez
tetni kezdte a kedvezőtlen hatá-,
sait is. Mint Heer írja, jobban
belejátszott ez a belső európai
harcokba, főleg a keresztény
vallásközösségek: katolikusok,
luteránusok és kálvinísták egy
mással való harcaiba, a refor
mációs és ellenreformációs küz-

. delmekben, mint még a közel
multban is hittélc Akadtak to
vábbra is ragyogó szellemek, de
az európai lélek összezsugoro
dott és, megmerevedett, gyanak
vóvá és üldözővé vált. S felfo
kozott hévvel fordult szembe az
elszakadt keresztény testvérek
kel is. akiknek egyedül rótta fel
bűnül a kereszténység közös
gyöngeségót. Helyesen vagy
helytelenül látja-e ezt Heer,
döntsék el a hozzáértök.

Bizanc hagyatéka azonban
nemcsak abból a kevésből tevő
dött össze, amit a Nyugat is
örökölt tő le. Az igaú örökös az
ujonnan kibontakozó nagyhata
lom, Moszkva lett, amely éppen
akkoriban vívta ki szabadságát
és függetlenségót a tatár ura
lom alól. S ezzel veszi kezdetét
az orosz nemzet világtörténeti



szerepe. Néhány éve azt is meg
tudtuk Denisszov kutatásaiból c-.

jeg~'zi meg itt Heer -, hogy
micsoda gyüjtőpontja lett
Moszkva már az első időkben
is a görög szellem kimagasló
képviselőinek.

Tanulmányának záró részében
más idevágó fejtegetések

alapján is - oda következtet
Heer, hogy Konstantiná
polyelestétől kell számítanunk
Európának, mint politikai kon
tinensnek tényleges megszűleté

sét. Addig Európa csupán Nyu
gateurópát jelentette, mely kö
zel egy évezreden át távolabbi
beavatkozásoktól meglehetősen
menten élhette a maga eléggé
zakla tott, de mégis kiilön életét.
Konstantinápoly elestével azon
ban egyszeriben európaivá bő
vült az előbb még csupán név
leg "európai" történet, mert
most már egységbe szövődött és
elválaszthatatlanul összeforrott
Nyug-atnak, II török Izlámnak
és az Oroszország vezetése alatt
álló Keletnek élete. Akkoriban
sokan látták úgy, hogy Kons
tantinápoly bukása a "véget", a
pusztulást jelenti. Ma már azon
ban látjuk, hogy a kezdete lett
egy világrész világtörténeti ki
alakulásának. ..

A kalandos regényeiről ismert
Trancia író, az idősebb Rosny,
találta ki és használta először az
,.astronautique" szót, amellyel, a
Földön túlra repülés tudomá
nyát kívánta jelölni. Az elneve
zés azóta közhasználatú lett
egész csomó nyelvben. Az ola
szoknál például szintén megho
nosoilott az "astronautica" kife
jezés. A nálunk divatos "világ
űrhajózás" kifejezés pedig mint
ha arra mutatna, hogya Rosny
féle szóösszétételnek, a "csillag
'hajózásnak" második fele át
ment a mi nyelvünkbe is.

Mindez azonban, ha érdekes

is, meglehetősen lényegtelen,
mert maga a fogalom ezúttal is
jócskán megelőzte a műszó szű

letését. Főleg a Hold volt az az
égitest, amely kezdettől fogva
izgatta a szárnyaló képzeletet.
Filolaos már a Krisztus előtti
V. században amellett erőskö

dött, hogy a Holdban hozzánk
hasonló lelkes lények laknak,
három évszázaddal később ne
dig samcsatai Lukianos - két
ezer évvel előbb, mint Verne
- már arról álmodozott,. hogy
az ember fel is fog látogatni a
Holdba. Igy azután csak annál
izgalmasabb, hogv a.Holdba va
ló eljutás gondolata, ami oly
hosszú időn át merő ábrándnak
tiint fel, napjainkban egészen
komolyan foglalkoztatja a tu
dós kutatókat. Bizonyság rá a
Scienza e Vita kiadásában
"L'Astronautica" címmel meg
jelent gyüjteménves mű is,
amelynek szerzői közt az idevá
gó területek: a technika, a csil
lagászat és az élettan nemzet
közi hírű szakértői szerepeinek.

Giovanni L. Andrissi, aki ta
nulmányban számol be erről a
munkáról, mindenekelőtta Hold
távolságával összefüg'gő megál
lapításokat idézi. A középtávol
ság eszerint 384.000 kilométer, a
legkisebb távolság pedig, ami
kor a Hold földközelbe jut, ke
reken 350.000 kilométer. Mínt
hogy a gravitációs erő - a ne
hézkedési vagy vonzási erő - a
Holdban egyhatoda annak, mínt
ami a F'öldön, a két gravitá
ciós erő a mondott távolságok
nak - a Földtől számítva 
kilenctizedénél semlezesiti egy
mást. Az idáig elhatolt testre te
hát megszűnnék minden vonzás,
a test ezzel súlytalanná válnék
s ha addigra már a sebessézet is
elvesztette volna, amely még át
viheti a Hold vonzási körébe,
akkor ott maradna lebegésben a
két bolygó közott. Ahhoz, hog~'
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egy kilőtt test elhagyhassa, a
Föld vonzási körét és belejusson
a Holdéba, az, szükséges, hogy
kezdő sebessége másodpercre
számítva elérje a 11.2 kilométert.
Ez a sebesség 40.000 kilométer
nek felel meg e,gy óra alatt,
ugvanannyinak, mint a Föld ke
rülete. Belépve azután a másik
vonzási körbe, a lövedék szabad
esésben zuhanna rá a Holdra.
A mondotíakból nyilvánvaló,
hogy a Holdat sokkal köny-

. nyebb elhagyni, mint a Földet:
sokszorosan kisebb sebesség ele
gendő hozzá. Ez az oka annak
is, hogy a Holdat eredetileg öve
ző gázburok részecskéi mind el
illanhattak az ürbe, a mi Föl
dünk viszont máig meg tudta
őrizni légkörét.

A tudomány mai állása mel
lett azonban a biológusok egye
lőre még nem tudják elgondol
ni, hogy miként birkózhatnék
meg az 'emberi szervezet azokkal
a merőben új viszonyokkal. ame
lyek közé a Holdba való uta
záskor jutna. Eletműködéscink
ugyanis mind a súlyhoz, vagyis
a gravitáció, és pedig a Földön
megszokott mérvű gravitáció
érvényesüléséhez vannak kötve.
Lényeges mozzanat továbbá
szer-veinknek c:" tagjainknak eg'y
függőleges tengely körül való
elhelyezkedése is, már pedig a
gravitáció megszűnésével a
;,fent" és a "lent" fogalma is
tartaimát veszítené. Mindczekre
a kérdésekre vonatkozóan hi
ányzanak természetesen a köz
vetlen tapasztalataink és tisztán
elméleti számításokra vairyunk
utalva, amelyekből csak ovato
san vouhatok le következtetések.
Vannak mindenesetre írja
Andrissi -, akik arru gondol
nak, hogya jövő "vilár,'ürhajó
sainak" utaskamráját mestersé
gesen függőlegeshelyzetben tud
ják majd tartani, sőt pörgőrnoz

gással mesterséges gravitációt
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is tudnak majd teremteni ben
ne. Felmerül azonban it talár.
még nagyobb probléma, az neve
zetesen, hogy a gravitációs tér
hiánya magára a hajótestre is
olyan inódon hathat ki, ami
lyenről e pillanatban sejtelmünk
sincsen. Nehézség továbbá, hogy
ahol sulvtalanok a tárgyak, ott
az ember Is csak úgy változtat
hatja a helyét, hogy rakéták
durrogtatásával löki magát
egyik irányból a másikba.
Egyetértenek azonban a tudósok
abban, hogy ennek ellenére scm
szabad visszariadni a próbalko
zásoktól, sr meg vannak győződ

ve arról is, hogy a kutatások
még meglepő megoldásokat füg
nak hozni. Mint ahogy ma sem
okoz már t til nu,.:'y gondot az
emberi szer-vezet megv ,~.déEoe a
légnyemás cs II hömerseklet V,JI
tozásaival szemheu. Sok módja
van már a normá l is légzés biz
tosításának B s m3!.r fúgjllk ta
lálni a mód.iát annak is, húgy
mesterséges beavatkozással tart
suk rendben a vérkeri.uzest és a
belső szervek műköriését.

Ami most már a kérdés tech
nikai oldalát illeti, 11 .,vllágür
hajó" kormányzása a radar fel
fedezése óta megoldottnak te
kinthető. A problémák problé
mája azonban a ]'üld vonzási
körének elhagyása. Bizonyos,
hogy ebből a célból még csak a
Iökhajtású rnkótasrépek jöhetnel>:
szóba, A szakértők azonban
azon a nézeten' vannak, hogy
ezidőszer-int lehetetlen velük el
érni a szűksésres sebességet. A
ma . rendelkezésünkre álló erő

források mallett a sebesség ma
ximuma kereken 1) kilométer
másodpercenként, holott, mint
tudjuk, 11.2 kilométer lenne a kí
vátit minimum, Nincs kizárva
azonban, hogy az atomerő ké
pes lesz erre a csodára is. Köz
bevetőleg említhetjük meg, hogy
a legnagyobb magasság, ahová



a légkörkutató rakéták eddig el
jutottak, 400 kilométer. Olyan
magasság ez, ahonnan a fény
képfelvételek már világosan tük
rözik a Föld görbülését, de hol
van ez még a Föld vonzási kö
rének határától, amely legalább
315.000 kilométer!

Andrissi hangsúlyozza: a tu
dósok részéről feltárt nehézsé
gek szemléltetésével nem az volt
a célja, hogy kétséget keltsen
az olvasóban a Füld elhagyasá
nak jövőbeli lehetősége iránt.
Mert ha vannak is sarkalatos
problémák, amelyekre nem lá
tunk megoldást, tény az is, hogy
az emberi haladás mindig ráeá
folt azokra, akik eleve lehetet
lennek moudták ennek vagy an
nak a technikai eszmének meg
valósitását. Egy azonban ma is
feltétlenül bizonyos - fejezi be
Andr-issi, Az, hogy az ember,
akinek legkisebb pOl'cikája Ül
ehhez a f(ildi élethez igazodott,
sohasem teheti lábát más boly
góra védőöItöuyök és kű ldn leges
berendezések nélkül. Közvetlen
érintkezésho sohasem korii lhet
az ember u Földön túl le vő v.rló
lósággal, m int ahogy már e
Földön sern járkúlhat szubado r,
rt tengerek mélysegében vagy a
levegőréteg tetsző lege» magassá
tdtban.

"
"Dante és Balzac". Ezzel a

címmel jel.ent meg az év elején
('gy ~)lasz k ö.! ''y v, arnelvnek V.
LU!Jh a szerzojo. A cnn mal' mu->
gában is lelkeltheti figye,lmiiw
ket, mert hiszen a két irótnem
csak évszúzndok és műfa] i kü
lönbsésrck v,l1:l'·ztji! k d l'l;';,'m,is
tól, de életszemléletükben is
eléggé mélvrehatók az cltérósek.
Am a tartalom sem marad ol
érdekességben a cím mőgőtt, mi
több, ez, a tartalom nemcsak ér
dekes, hanem igen tanuisagos
is. Marcello Camilucci mutatja

ki ezt, aki egész tanulmányt
ezentolt a könyvnek.

Sok ú.iat tudunk meg már a
könyv bevezető részéből is,
amelyben Lugli arravonatkozó
kutatásait összegezi, hogy mi
ként fogadták Dante műveit a
franciák. Kitűnik ugyanis, hogy
csak a romantikusok fedeztek
fel szépségeket Danténél. mind
addig sem nem olvasták, sem
nem értékelték a-franciák. Még
azok sem voltak kivételek, akik
nél, mint Pascalnál is, méltán
feltehetjük a lelki rokonságai.
Nemcsoda így, hogy Voltaire,
aki egyébként sem szerette a kől

tőket, olyan ízetlennek mondta
az Isteni ssinjátékot, mint a
többször felmelegített ételt. A
racionalizmus századában Dan
tét is, akárcsak Shakespearet,
barbár és műveletlen szellem
nek tekintették a franciák s e'gy~
szerűen "gótnak" nevezték, a
szónak abban a lenéző értelmé
ben, amelyet már Rabelais
adott neki. Csak a nagy forra
dalom után, a napoleoni idők
ben, amikorra megcsappant a
hit az emberi ész míndenhatósá
gában, az állandó és folytonos
tőkéletosedósbcn,s amikor a szá
raz okoskodásokba belecsömör
lött olvasók ismét lelkesedni
tudtak a szenvedélvesért, a ti
tokzatosért és a képzelet játé
kaiért, esak akkor támadhatott
fel Dante is az Dtszázados né
mauághól. E;g-y nagy Iestű, De
lacroix nyitja meg azo'k sorát,
akik irumar clt:groLclt igyekez
nek nyujtani az olasz költőnek.'

"Dante - úgymond - valóban
a költők Jegllagyobbika." Bar
hier fennen hirdeti, hogy gu
nyoros verseinek nyilait Dante
jelzőin fente oly élesre; Victor
Hugo mintuképpé teszi meg a
ghifwllin száműzöttet az emberi
eszménvért vívott küzdelernben ;
De Vigny társának érzi Dantét
az élet rejtélyének és az isteni
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igazságosságnak kutatásában,
Az egyetlen kirívó hang ebben
az Időben Lurnartine, aki nem
tagadja, hogy nem is akarja
megérteni Dantét, "az olasz kő

zépkornak ezt a nagyou nagy,
de nagyou barbár költő.iét" és
írásaiban is kikel a Dante-v.di
vat" ellen, N em rajong- érte
Flaubert sem, de ő már tartóz
kodóbb itéletében : "Dante rnű

ve egy adott kor számára s nem
az összes koroknak készült; ma
gán is viseli ennek a pecsét
jét." A mult század második fe
lében,a naturalizmus fellépé
sével azután el is csendesedik
Franciaországban Dante' kultu
sza. Az írók és költők közlil is
csak kevesen fordulnak hozzá. S
ahogy Lugli mondra, n agy j á
.han ez a helyzet napjainkban is.
"'Mindez azonban korántsem je
lenti azt, m intha nem akadtak
volna Danténak azóta is cso
dálói F'ranciaország'ban. De
Nolhac és Hanvette azok, akiket
Lugli külön is megemlít. Még
meglepőbb, hogy a csodálók
között ' szerepel Gide is, aki né
mi mélabúval jegyezte be nap
lójába: "Az Isteni szinjátékot
sokat olvastam ifjúságom leg
szebb napjaiban, lassan, türel
mesen,: szorgalmasan; csaknem
akkora szerétettel és gonddal.
rn.int az Evangéliumot."

Balzac sem kerülhette ki
Dantét s a könyv nagyobbik
hányadában Lugli most már ez
zel a találkozással foglalkozik.
Balzac is, mint annyian mások,
fájó fogyatékosságnak érezte,
hogy a francia irodalomból hi
ányzik az igazán nagy nemzeti
éposz. Korán kísérteni kezdte a
gondolat, hogy ő hivatott en
nek pótlására. Ez az elképzelés
lebegett szeme előtt akkor is,
amikor egy olyan mű meg-írá
sára határozta el magát. ainelv
maradandóan tükrözni fogja a
francia nemzet egész életét.
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Minthogy pedig az époszból már
előbb kialakult modern m űfaj
ként a regény, természetes
adottság volt számára, hogy ő

is ezt az új formát válassza. Suk
tervezgetés után hozzá is fogott
a munkához, Igy született meg
a "Jelenetek a magánéletböl",
"Jelenetek a vidéki életből" és a
"Jelenetek a párisi életből".
Ezeket szánta Balzac a " 'ra
nulmányok az erkölcsről" ösz
szefoglaló cím alá annak az el
ső három kötetnek, amelyek az
egyénnel foglalkoznak. Terve
szerint a negyedik és az ötödik
kötetnek a társadalom lett volna
a tárgya, a hatodik kötet, a
"Bölcseleti tanulmányok" az
emberi magatartás okait, a zá
ró kötet pedig, az "Elemző ta
nulmányok" az emberi maga
tartás elveit vizsgálta volna.
Mindezek 11 kötetek később létre
is jöttek, sőt m indesry ik cím alá

. nem is egy-egy regény, de egész
regénysorozat került. A "Jele
netek a macánóletből" például
nem kevesebb. mint 27 reg ényre
nőtte ki magát, a központi cím
alá fog-lalt összes regények szá
ma pedig végül is 97-re emelke
dett.

Balzac már akkor. a mult szá
zad harmincas éveiben nemcsak
egyszerűen nagy rró akart len
ni, de uzf szerette volna, ha
mint "a xrx..szazad erkölcsei
nek történetírója" örökíti meg a
nevét. Amikor azonban elkészült
az első kötetekkel. kiadója visz-

. szariadt az összefoglaló címtől.

amely nagvnu ie tudományosan
hangzott. Félix Davin, aki elő

szót írt hozzújuk, ezt a cimet
javasolta: ,.A Nyugat ezeregy

.éjszakája", Balzac azonban úgy
érezte, hogy ebben a szellemi
rokonsága! sejtető címben el
vész az az egység, amelyet az'
ő szempontja és célkitűzése
adott a kűlönböző elbeszélések
nek. Nem fogadta el azt a eí-



met sem, amelyet az angol
Henry Reeve ajánlott: "Az ör
dögi szin.iáték". Nem pedig
azért, mert ha ő a "romlott em
berség" talajába mélyesztette is
a gyökeret, nem vette látatlan
ba a jót és, az erényt sem. "Ha
az emberi szenvedélyek - úgy
mond -- sisteregnek és össze is
sűrűsödnek is ebben a rnűben,

mikónt fantasztikus emberi és
állati alakok egy nazv székes
eg-yház külse.ién, belül. ahová
isteni fények hullnak, már az
oltár tiszta szépségei sugárza
nak." Azt is elmondotta később
Balzac: sohasem engedte, volna
meg magának, hogy akárcsak
így, pusztán a címmel is paro
dizálja azt a költőt, akivel ifjú
sága óta oly meghitt viszony
ban állott. Magának a párhuza
mosságnak eszméje azonban
megfogant Balzac lelkében s
így jött létre eimként az "Em
beri szinjáték", amelyből már
nem lehetett gúnyképre vagy
torzképre gondolni. "Annak a
tervnek nagvszerűsége, amely
egyszerre öleli fel a társadalom
történetét és bírálatát, bajainak,
elemzését és elveinek megvitatá
sá t - írta Balzac -, úgy hi
szem, feljogosít arra, hogy
munkámnak azt adjarn eimül,

amely alatt ma megjelenik:
Emberi szin.iáték. Becsvágyó
ez~ De nem ez van-e a, helyén'?"

S valóban - fejti ki Lugli -,
ha ennek a regényekből álló
hőskölteménynek egysége uem
is rnérhető a mintának vett kö
zépkori remekmű egységéhez,
tagadhatatlan benne a hasonlo
természetű összefüggés és belső

arányosság. Ez a nézéte Thi
baudetnek is, aki még tovább
is meg'y, amikor kijelenti: "Bal
zac úgy gondolta el az Emberi
szín.iátékot, mint Dante az Isteni
szinjátékot: katolikus módon."
Nem vitás persze, hogy Balzac
katolicizmusa elég távol esik
Dante középkori hitétől, de a
valóság, amelyet tollhegvre vesz,
nem kevésbbé borzaszt meg,
mint a dantei pokol: Vautrin,
Rastignae, Lucien de Rubempré,
Maxime de TraiUes, mindezek
az alakok egy olyan képzelő

erő kárhozottjai, amely. dantei
méretű, s el nem feledhetők.

Másfelöl azonban lépten-nye
rnon felrag;Y-I)g' a terrnészetl'o
Iöttinek fénye is, sőt a mélyből

f.,llör "az a :;üld alatti folyó, a
k ogyelemnek :ll az áramlása js,
amely láthatatlanul bejárja ezt
a világot".
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