
NAPLÓ

TANNHAUSER VEZEKLÉSE. - Valamikor élénk vita folyt
egy középkori német Lied körül. amelyből Wagner Ríhard Tannhause..
rének tárgyát merítette. A költemény egy..bűnösről szól, aki Rómába
zarándokol, hogy feloldozást nyerjen a pápától. A Szeritatya azonban
megtagadja a bűnbocsánatot; illetve ahhoz köti, hogy a zarándok pász
torbotja kivirágozzék. A bűnös kétségbeesetten indul hazafelé és vissza
tér a Venus-barlangba, ahol bűnért is elkövette.

A történet nemcsak a bűn sulyát és a vezeklés eléqtelenségét érző

keresztény lélek vergődését irja le - amelyről Goethe azt mondotta,
, hogy "igen fQI1tos motívuma a katolíkus vallásnak", - hanem arra is

alkalmat szolqáltatott, hogy kegyetlenséggel vádolják Rómát, amely nem
bocsát meg a bűnbánó bűnösnek. Az énekkel míndenesetre sokkal töb
bet foglalkozott a filológia, mínt bármely más középkorí német kölre
ménnyel, már csak azért ís, mert főszereplője. Tannhauser lovag való
ban történelmi személy, egyik legismertebb énekmondója a XIII. szá
zadnak. Egy szempontból azonban nem vizsgálták még meg a problé
mát; a pápa szemszöqéböl. Ezt a vizsgálatot végzi most el az "Osser
vatore Romano" egyik cikkírója.

Tannhauserröl kétségtelenül tudjuk, hogy a XIII. század közepe
táján élt. Halála éve ismeretlen; annyi bízonyos, hogy 1270 körül még
életben volt. Orbán néven - így nevezi az eredeti ének szerzője Tann
hauser pápáját - ezidőtájt csak IV. Orbán pápa uralkodott 1261-től

12M-ig. A bűnbocsánat megtagadásával vádolt pápa csakis ő Lehetett;
mert nem valószínű, hogya költő ne valóban élt pápát jelenített volna
meg művében. Az is igen kézenfekvő, hogy IV. Orbán ellen némeit rész
ről ilyen súlyos vádat emeltek; a francia születésű pápa ugyanis kö..
vetkezetes Anjou-barát politikát folytatott, ellenfele volt Manfréd "ki
rálynak" és nem utolsó sorban ő okozta a staufi császárság és az olasz
ghibelliri párt bukását.

Feltehető-e azonban IV. Orbánról a .bűnbocsánat megtagadása?
Nigha. Leqalábbís a "boIsenai csoda" uqyancsak a bűnbocsánattal kap
csolatos története határozottan ellene mond mínden ilyen feltételezés
nek. Ez a történet a következő: Egy német pap (hogy cseh lett volna,
azt a kutatások régen megcáfolták) súlyosan kételkedett az Oltáríszent
séqben; Bünét azonban megbánta s hogy biztosan elnyerje. a bocsána
tot, Rómába zarándokolt" meggyónt és meg is kapta a pápától a fel
oldozást bűnére, amelyet a középkorban, s főként azokban az évtize
deiben, amikor az Oltáriszentség tisztelete háltalmasan felvirágzott, a
lehető legsúlyosabb bűnnek tekíntettek, különösen ha pap követte el.
A feloldozott zarándok. hazatérőben Bolsenában mísét mondott és éppen
az átváltoztatás pillanatában újból elfo~ta a régi kétely. Kétségbeesetten
Istenhez fohászkodott s ekkor történt <al csoda: amikor meqtörte, a szerit
ostyából vér buggyant ki" foltot hagyott a korporálén. az oltárteritőn

és. a pap míseruháján is. A csodát igen sokan látták. Egy ott tartoz
kodó zarándok azonnal átsietett a szornszédo.i Orvíetóba, ahol Orbán
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pápa akkoriban udvarát tartotta, és jelentést tett az eseményről. A pápa
azonnal 'Bolsenaba küldte az orvietói püspököt. aki körmenetben vitte
a Szeritostyát és a többi ereklyét Orvíetóba, A pápa megbízta teolóqu
sat, Aquinói Tamást, írjon offícíumot az Oltáriszentség tiszteletére; az
volt ugyanis a szándéka, hogy az egész Egyházban különleqesen meg
ünnepeltett Krísztus klözöttiink élő testét. A hagyomány szerínt ez a
csodás esemény 1264 június végén ment végbe. Történelmi tény, hogy
IV. Orbán 1264~ben, kevéssel halála előtt. Perugiában, ahová Orvietó
ból érkezett, a Trensiturus kezdetü bullával elrendelte Úrnapja ünnepét.

A bolsenaí hagyomány hitelesséqét többízben kétséqbevonták, Tá
madoinak egyik Legfontosabb érve az volt, hogy IV. Orbán nem emlé
kezik meg bullájában a csodáról. Az ..Osservatore Romano" cikkírója
azonban rámutat arra, hogy egy-egy új ritus vagy istentiszteleti cselek
mény elrendelésekor a pápai. Kúría soha nem hívatkozik okmányaiban
csodás eseményekre. A csodákkal szemben az EgyháZ míndig a bölcs
tartózkodás elvét követi. Hivatalos megnyilatkozásaiban épen ezért járt
el a Kúría a legnagyobb óvatossággal a bolsenai csodával kapcsolat
ban is.

A csoda hitelessége mégis kétségbevonhatatian. Fönnmaradt ugyanis
egy olyan írásbeli bizonyítéka, amelyet a csoda hitelességének tagadói
kóvetkezetesen elhanyaqoltak. Ez a bizonyíték egy XIII. SZázadból,
származó orvietói mísztéríum-játék, amelyet azóta is gyakrani előadtak,

s amely a bolsenaí csodát mutatja be, s mutatta be már azokban az
időkben is, amikor az esemény szemtanuinak még életben kellett len
niök. A kódex, amely jelenleg a római könyvtárban található, 1320
körül keletkezett, s már mint közismert. rendszeresen játszott darabot

"közli, az orvietói mísztéríumot. Elképzelhetetlen, hogy az évről-évre

bemutatott misztérium-játék ne talált volna ellenzökre. ha teljesen ki
talált eseményről lett volna szó, ugyanakkor', amikor más mísztéríumo
kat ismételten k!ifogásoltak. A kóclexben szereplő egyes daraboknak
ugyanis számos krítikájuk maradt fenn. Abban az időben még igen sok
ghibellin család élt Orvietóban és környékén; selJyáltaláru nem való
'színü, hogy épen ezt a misztériumot ne támadták és cáfolták volna,
amelynek egyik föszereplöje az általuk hevesen gyülölt IV. Orbán
pápa volt,

Egy másik tény is hitelesíteni látszik a bolsenai csodát. Orvietóban
és környékén, így Bolsenában is, már a' XIII. század végén olyan for
mula jelenik meg bizonyos egyházi jellegű írásokban, amely nemcsak
hogy teljesen egyedülálló, de a- régebbi orvietói gyakorlattól is eltér.
A formula eredetileg így szól: "Propter amorem beate Virginis et do
míni nostri [esu Christi". Az orvietói. formula pedig így hangzik: ..Beate
Virginis et Corporis Christi", Ez is arra vall, hogy akkoriban ezen a
környéken 'egészen különleqes tisztelete támadt az Oltáríszentséqnek.

Bizonyítéka végül a csodának az orvietói dóm ereklyeqyüjternénye
is. Számos, szemtanuktól származó írásbeli tanuságtétel mellett ott talál
ható az a selyemerszény is, amelyben a véres corporalét 1337-iq, a dí
szes ereklyetartó elkészültéíg őrizték.

Ha igaz a bolsenai csoda: igaz az is, hogy IV. Orbán megbocsá-
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tott a kételkedő német papnak. Feltehető-e akkor, hogy megtagadta
volna a bűnbocsánatot Tannhausertöl, akinek legendás vétke a kései kö
zépkor szemében nem is mérhetö az Oltáriszentségben való kételkedés
hez? Az ..Osservatore Romano" cikkírója úgy látja, hogya kérdés ma
már eldöntöttnek vehető: Tanahauser büne és vezeklése igaz lehet, de
a pápának tulajdonitott szerep csak a császár-parti németek gyüiöleté
nek szüleménye.

Ú. HA GöRöGOL TUDNANK ... - A modern századok foko
zatosan eltávolodnak a klasszikus antik kultúráktól, főként a görögtől;

so mínd jobban érzik, mílyen veszteséget jelent számukra ez az eltávolo
dás. Erről szól a közelmultban elhúnyt nagy írónő, Virginia Woolf
alábbi kis irása: ..Ó, ha görögül tudnánk":

Mert ugyancsak balga és hiábavaló az a Ieltevésünk. hogy
tudunk görögül. Hisz éppen tudatlanságunk büntetéseképpen kerül
tünk az iskolában az utolsó padba, miután nem tudtuk a szavak helyes
kíejtését, sem azt, hol kellene értelmükön nevetnünk. semmit nem tud
tunk mondaní a szinészek játékáról. vagy pedig arról. tulajdonképpen mi
is a különbséq közöttünk és ez időben távoli, idegen nép között nem
csupán fajtájukat és nyelvüket, hanem azt a hatalmas törést illetően is,
me1y a mi és az ö hagyományaik között fennáll. Annál csodálatosabb az
a szüntelen kivánságunk és igyekezetünk, hogy görögül tanuljunk, görö
gül tudjunk; valami újra és újra vonz a görög kultúra felé és állandóan
törekszünk, hogy világos fogalmakat alkothassunk magunknak a görög
világ lényegéről. Arra azonban még senki sem tudott nekünk választ
adni, meddig terjednek képességeink s hogyan tudunk a görög szavak
valódi értelméhez közelebb íérközní.

Vajjon úgy olvassuk-e a görög szöveqeket, ahogyan azokat meg
írták? Mikor egy kórus-dalt olvasunk, Plato egyik dialogusának elejét
vagy végét, Sappho vers-töredéket, amikor értelmünket Agamemnon
valamelyik hatalmas metaforájának megértésére kényszerítjük, ahelyett,
hogy az élvezet virágait rníndjárt a gallyakról szednénk. mint például
amikor Lear királyt olvassuk, - vajjon rosszul olvasunk-e? Nem gyen
gül-e meg éleslátásunk ilyenkor az előttünk gomolygó gondolattársitá
sok és emlékek ködében? Mit olvasunk ki a görög költészetből. azt-e,
ami valóban benne van, vagy talán azt, ami nekünk hiányzik? Nem ma
gasodik-e fel irodalmának minden sora mögött az egész antik görög
világ? Egyszeriben megpillantjuk a még virágzó földet, a zavartalanul
áramló tengert, látjuk a csúcson álló embert; a csúcson, melyen észlelhe
tők ugyan repedések, de még rendíthetetlenül áll. Mínden egyes szónak
sajátos ereje van, és ez az erő olajfákból. templomokból és szép fiatal
emberek tetéből sugárzik.

Proust könyvének hat oldalán több bonyolult és sokrétü kedély
hullámzást találunk. mint az egész E'ektrában. Antigonéban vagy Elek
trában azonban másféle szellemiség ereje nyűgöz le: a hősiességnek és
hüségnek őseredeti megnyilatkozásai.' Az idegen nyelv mlnden nehézsége
és fáradsága ellenére ellenállhatatlan vonzással sodor újra és újra görög
szöveqek felé. Bennük találjuk meg az állandó, a maradandó, az ős-
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eredeti emberit. Természetesen szüksége van erőteljes lelki mgrázkódta
tásokra. hogy ezeken keresztül megnyilatkozhassék. De amikor halál.
árulás, vagy más primitiv szerencsétlenséq felkavarja. Antigone. Aiax
és. Elektra pontosan úgy viselkednek. mint ahogyan hasonló helyzetben
mi viselkednénk.

Sophokles csak nevén nevezi a fülemülét és máris halljuk énekét.
A ligetről csak annyit mond: "fái alatt még nem járt senki" - si már
magunk előtt látjuk az összeboruló lombokat és a bíborba hajló ágakat.
Es tovább. egyre tovább húz valami. hogy végül is elmerüljünk abban.
ami a valóságnak csak tükre.. s nem a valóság maga, talán csupán egy
nyári napnak az északi tél szívében őrzött képe.

A felidézett raqyoqásnak és az esetleges félreértéseknek legfőbb

oka ez oa nyelv. Soha nem remélhetjük, hogy egy gör~ mondat teljes
lendületét úgy magunkévá tehessük, mint saját anyanyelvünkét. Nem
észlelhetjük tökéletesen azt a különbséqet, amkor hol dísszonánsan,
hol tökéletes összecsendüléssel muzsíkálnak a szavak sorról-sorra. 'ol
dalról-oldalra. - Soha nem foghatjuk fel teljes pontosságukban az apró
sajátosságokat. amelyek a mondatnak életet adnak és a megelőző ,,;agy
utána következő mondatokhoz való viszonyát meghatározzák. Mégis oa
nyelv az, ami megbabonáz. Elsősorban kífejezésmódjának tömörséqe.
Shelleynek huszonegy szóra volt szüksége, hogy tizenhárom görög szót
angoira forditsen.

A szövetek közül eltávolít mínden fölösleges zsírt, a hús feszes
és rugalmas. Azután - mezítelenül és összesűrítve - mínden más
nyelvnél fürgébben mozoq, táncol. ugrál. tele van élettel. mégis míndíq
szigorú törvények alatt marad. A szavak jelentése oly tiszta és szílárd,
hogy ha az ember mesterkéltséq nélkül akar beszélni, mégís úgy. hogy
pontosan a tárgyhoz alkalmazkodjék, a körvonalak élességét el ne ho
mályosítsa, a mélyséqet fel ne kavarja: színte az egyetlen kifejezési .le
hetöséqe a görög nyelv. Ezért nincs értelme, hogy görög szöveget for
dításban olvassunk. a fordítás csak hozzávetöleqes képet nyujthat. Még
a legképzettebb tudós sem adhatja vissza a szavak dallamossáqát, az
emelkedő, majd visszahulló ritmusok játékát.

Ha az ember előtt ezeik; a felmerülő kételyek és nehézségek vilá
gossá váltak, önkénytelenűl felvetődik a kérdés: tulajdonképpen hol is
nevessünk a görög szöveq olvasásakor? Az Odysseában van egy rész,
amelynél nevetni szeretnénk, de ha maga Homeros figyelne bennünket,
valószinűleg okosabbnak vélnénk kissé fékezni vidámsáqunkat. Ha bi
zonyosak akarunk Ienní, jó helyen nevetünk-e, majdnem élenqedhetet
len. hogy anyanyelvünkön nevessűnkt - bár itt Arístophanes kivételt
jelent. Ezért bizony a humor azok közé a pompás dolgok közé tar
tozik. melyek az idegeni nyelvben veszendőbe mennek.

Mindez a nehézségek és félreértések egész sorát jelenti. ezek vi
szont onnan erednek. hoqy szolgai módon ragaszkodunk az eredeti sza
vakhoz és sznobok módjára magyarázzuk őket. Van azonban valami,
ami még a tanulatlanok előtt is víláqos: a görög irodalom a mcstermű

vek irodalma: mindig érezhető benne a rnély lélekzetvétel, mely egész
korszakokat éltetett, legyen Aíschylos vagy Shakespeare korszaka.
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LAPLACE JUBILEUMA. - Franciaország ebben az évben ünne
pelte világhíressé vált nagy tudósának, Laplacenak kétszáz esztendős

születési évfordulóját. Laplace volt tulajdonképpeni elinditója a modern
csillagászatnak és az abból kiinduló egész tudományos szemleletnek.

Mily különös utat járnak be e kiváló tudós tanításai, amelyek a
XVIII. század óta nemcsak befolyásolták, hanem egyenesen irányitották
a tudományos gondolkozást egészen az atomkutatás feltűnéséig: Laplace,
az égi mechanikus és nagy matematikus nyomán materialista lett a
XIX. század. A XX. század széttörte a laplace-i tudás kagylóját, és az
indeterminizmus (az előre meg nem határozottság) elve, valamint a hul
lámmozgások mechanikája visszaadták polgárjogát az Ismeretlennek,
melynek körében a vallás is megtalálja a maga helyét.

Laplace pályafutása síma volt, szinte akadálymentes. l749-ben szü
letett Beaumont en Auge-ben, szülei szegény parasztok voltak. Tanul
mányainak elvégzése után tudományos és katonai. pályán müködík, majd
a Bezout-í tüzérképző akadémiára kerül tanárnak. Itt éri a forradalom
kitörése. A forradalomnak szüksége volt tudósokra S így Laplacet nem
sokára ott látjuk Monge mellett a politechnikum alapításának és a köte
lező elemíískolaí oktatás megszervezésének munkájában. Ö lett megala
pozója. a méterrendszer bevezetésének is. Tudományos érdemeiért mín
den elismerést megkapott. Beválasztották a francia Tudományos Akadé
mia és az Institut Francaís tagjai közé. Brumaire l8-a után Bonaparte
belügyminiszterré nevezi ki, l799-ben a szenátus tagja, a restauráció
márkí rangra emeli és Franciaország pairjévé teszi.

Laplace megérdemelte ragyogó sikereit. Érdemeit a legkülönbözőbb

kormányok is egyöntetűen elismerték, s ezzel követésre méltó példát mu
tattak az elfogulatlan és pártatlan értékelésre.

Köztudomásü. hogya nehézkedés törvényének felismerése a nagy
angol Newton érdeme, Laplace volt azonban az, aki az egész naprend
szer müködésére kimutatta e törvény érvényességét, Theorie du Mou
vement et de la Figure elliptique des Planétes" (A bolygók mozgásának
és pályájuk elliptikus alapjának teóriája) cimű művében.

"Traité des Attractions des Esphéroídes" (Az égitestek vonzása)
című tanulmánya a hold, a föld és a bolygók egyensúlyi helyzetével is
mertet meg. Legismertebb azonban "Exposé du Systeme du Monde"
(A világ rendjének ismertetése) című munkája, amely a föld keletkezé
séről szóló óríásméretűhipotézisét adja elő. Ezt a tételt azóta is minden
vizsgázó diáknak tudnia kell.

Laplace tanította meg az embereket arra, hogya föld csakUgy,mint
a naprendszer többi bolyqója, kíhűlt égitest ésa nap körül kering, amely
ugyancsak forog a saját tengelye körül; hogya földet, a Venust, a Mar
sot és a Jupitert valószínűleg a centrifugális erő szakította le a napról;
hogy gigantikus lángnyelvek előbb gyürükbe sürűsödtek, majd széttöre
deztek, - a Saturnus különös világa mintha ezt a sokmillió év előtti tüne
ményt bizonyítaná.

A legutóbbi időben James [eans által felállított új hipotézis a "két
napról" jelentett először komoly konkurrencíát Laplace kozmogortiája
számára. Eszerint: évmilliókkal ezelőtt egy "kóbor" nap került volna
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véletlenül a nap közelébe és míelött újra elmerült a vfágmindenségben,
leszakitott belőle egy tűzáradatot s ebből a tűztömegből sűrűsödtek volna
szílárddá a bolygók. Bármily ragyogónak tűnik ig ez a feltevés, Laplace

. egzakt matematikaiszámitásokon alapuló elméletét nem sikerült meg
döntenie.

1812: A "grande Armée" megvert csapatai az orosz homezök vég te
len jében elveszve áramlanak visszafelé... Laplaceig azonban nem jut
nak el a történelem hullámai. Ebben az évben adja ki "Traité analytíque
des probabílítés" (A valószínűség számítás analitikus tanulmánya] círnű

könyvét. Kissé meglepő ez a munkája, ha figyelembe vesszük eddigi de
terminista szemléletét. Miután pontosságot kedvelő elméjét zavarta a
homály, amit a világegyetem bonyolultságában a véletlen jelent, meg-'
kísérelte, hogy ezt a véletlerit az előre kiszámíthatóság és egzakt törvé
nyek körébe vonja. A "vé:etlen törvényszerűsége": - Laplace ezzel
folytatja Pascal kezdeményezését éskésziti elő Gauss tanítását. Anélkül,
hogy ennek tudatában volna, megsejteti a furcsa ellentmondást, a bizony
talanságnak elvét, az okság elvének szertefoszlását az atomfizika küszö
.bénél, egyszóval rníndazt, amivel a modern természettudomány küszködík.

A laplace-i életmű koronája, a "Mécanique céléste" (Égi mecha
nika). részletekben jelent meg 1799-től l825-ig.

Laplace igazi időszerűsége azonban abban rejlik, hogy ő felelős 
bár akaratán kívül - az általa hirdetett tudományosmegállapitásokból
eredő fatalizmusért és deterrnínízmusért, melyeknek árnyéka apáink és
nagyapáink egész nemzedékére ránehezedett. Laplace számára - ugyan
úgy, mint Auguste Comte vagy Taine számára- a világegyetem nagy
foqaskerék-szerkezetnek tekinthető, kérlelhetetlen mechanízrnusnak, mely
nek működése pontosan előre kiszámítható.

Ma már tudjuk, mily egyoldalú a világ e fölfogása. A jelenkor de
spirítualizációja, és ennek mínden kilengése végeredményben a világ és
az ember túlzottan pozitivista szemleletének logikus következményei.
Talán szükségtelen megjegyezni, hogy maga Laplace csodálkoznék leg
jobban életművének e másfélszázaddal későbbi hatásán és elutasítana
magától minden felelősséget. A mult század végének tudományos ered
ményei: az elemi részecskék sugárzásának tana, Planck kvantum-elmé
lete és az atomfizika új megállapításai kellettek ahhoz, hogy a természet
tudósok ráébredjenek. a világegyetem talán iméqsern olyan egyszerű és
könnyen áttekinthető, mínt gondolták. Heisenberg vállalta a feladatot,
hogy bebizonyítsa, mennyíre megismerhetetlen marad számunkra teljes
ségében az atomon belüli részecskék mozqása, vagyis a világ sorsa.
A Iaplaceísták merevegyenleteinek helyébe a valószínűségi számítások
könnyedébb teóríája lépett, melyet Laplace óta rendkívüli mértékben
tökéletesítettek.

Mily hosszú ez az út és mí'yen szerényséqre intő lecke azok szá
mára, akik azt hiszik. hogy a tudomány valaha is megoldhatja a szellem
és a sziv minden problémáját!
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