
K Ü L F Ö L D I K R Ó N I K A 

Paul Fort új verseskötete. (Joies 
désolées et Tristesses consolées. Paris, 
Flammarion-kiad. 1937.) 

Paul Fort, a «költők fejedelme» hi-
hetetlenül termékeny művész : fenti 
kötete harmincnyolcadik a «Ballades 
Françaises» sorozatban. A hatvanöt 
éves költő nem akar megöregedni, 
énekel tovább, mert a hallgatás halált 
jelent. Örökön fiatal, akár csak Fran-
cis Jammes, a mai francia líra másik 
nagy és kiváló reprezentánsa. Paul 
Fort fiatalsága azonban nemcsak ál-
lapot, hanem ellenkezőleg állandó fej-
lődés és mozgékonyság, amely együtt 
nő az évekkel. Ha a hatvanöt éves 
költő visszanéz, ugyanolyannak látja 
magát, mint fiatalkorában ; se mon-
danivalójának súlyosságából se ere-
deti formaművészetéből nem vesztett 
semmit. «Húsz éves koromban komor 
és szigorú voltam, mint egy pápa . . . 
Öreg idők, amikor öreg voltam én 
is» — mondja egy helyen saját magá-
r ó l . . . 

Paul Fort múzsája ma is vidám és 
fennen szárnyal s különös öröm ez ma, 
amikor az «időszerű» francia líra pos-
ványos és a szomorú hangokra van 
hangszerelve. Paul Fort múzsája 
gyorsan és élénk szárnycsapásokkal 
lendül, a ritmus öröme biztosítja a 
forti művészet egészségességét s meg-
akadályozza, hogy a képzelet elpáro-
loghasson. Pedig nem könnyű La-
forgue utódjának lenni ; Fortnál az 
irónia nem volna elég hogy megaka-
dályozza az érzelmek érzelmességbe 
való fordulását. «Énekelek, tréfames-
ter vagyok — mondja Paul Fort — 
méghozzá nem minden előzékenység 
nélkül». A francia költészet mindegyik 
korszakának megvan a maga nevet-
séges vonása (persze kitűnő oldalaik 
mellett!), amit az irodalomtörténé-
szek, a kommentárok nyilvántarta-

nak. Ha a költészet megszökik a múló 
divatok elől, ha nincsenek gyenge ol-
dalai, akkor nem tud népszerű lenni. 
Paul Fort költészete ezekkel az igaz-
ságokkal szemben az a kivétel, amely 
erősíti a szabályt. 

A költői szárnyalás azonban egye-
dül nem elég ; magasra is kell jutni. 
Paul Fort ebben a kicsiny kis kötet-
ben Apollinaire színvonalára emelke-
kedik. Apollinaire finom visszhangját 
érezzük az «Art vif de Paris» soraiban: 
«Paris, vitesse de l'Europe, infini-
ment léger, Paris, lourd de sa tour 
Eiffel? . . . Touche aussitôt le but 
prescrit, notre univers lourd de cer-
velle, son art volant droit à l'esprit. — 
Quais, Ponts, Louvres, Sainte-Cha-
pelle, plus rapide, que l'hirondelle». 

Csak igazi költő írhatta le ezeket 
a sorokat : «Dis-moi, soleil d'aurore, 
ami terrains vagues, faisant pourpre 
velours, grises graminées». Hogy a 
«Chants à la Bien-Aimée» felejthetet-
len sorairól ne is beszéljünk. 

Paul Fort költészetének legna-
gyobb értéke érzéseinek robusztus 
frissesége. Mintha nem is egy öreg 
poéta énekelne, hanem az élet hajna-
lán útnak induló fiatal. Kár, hogy 
Paul Fort-t nálunk kevesen ismerik 
s a formai nehézségek miatt nem igen 
akad fordítója sem — pedig lehetne 
tanulni tőle. 

Galambos Gruber Ferenc. 
David Garnett : A róka-asszony. Em-

ber az állatkertben. (Külföldi regény-
írók. Franklin-Társulat, Budapest.) 

David Garnett angol írónak két új 
regénye fekszik előttem. Mindkettő 
egy-egy valószinűtlen tényhez köti 
meséjét. «A róka-asszony»-ban egy 
fiatal asszony, névszerint Tebrickné, 
Silvia, esküvője után rókává változik. 
Férjét igen meglepi és leveri ez a sze-
rencsétlenség, de azért továbbra is 
másíthatatlan ragaszkodással szereti 
állat-feleségét. S hogy elhárítsa bol-
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dogságuk elől a vélt akadályokat, el-
küldi személyzetét, lelövöldözi ku-
tyáit, majd idegenebb vidékre költözik 
feleségével. Ám minél jobban kerüli a 
külső világot, annál hamarabb rá kell 
ébrednie boldogsága legmélyebb fel-
tételére : a lelki kompromisszum szük-
ségére. Silviát egyre erősebben csábítja 
a vágy amaz élet felé, melyet új róka-
létének megfelelő törvények diktálnak. 
Türelmetlenné lesz Tebrickhez, ki 
iránt eleinte hálát érzett. Végül meg-
szökik tőle és csak mint öt rókakölyök 
anyja tér vissza egy pillanatra. A férj 
most már nem oly elutasító felesége új 
életstílusával szemben ; leereszkedik a 
rókacsaládhoz, mert örömét leli tár-
saságukban. Különös boldogsága kevés 
ideig tart. Egy vadászat alkalmával a 
kutyák karjai közt marcangolják szét 
védelmébe vett róka-nejét és sebesítik 
meg súlyosan, de nem halálosan őt 
magát is. 

Ime a mesei jelmezben a legvalósá-
gosabb élet adta lélektani probléma 
feszeng. A szerelem problémája. Az író 
józan éleslátással mutatja meg két 
egymáshoz került lélek boldogságá-
nak akadályát: egyéni elkülönültsé-
güket. Végül is ez akadályt ártalmat-
lanná teszi a férfi szerelmének elemi 
erejű gravitációja. De gyanakszunk, 
hogy ahol oly körülhatároltan eltérők 
a lelki élettörvények, ott nem tarthat 
sokáig az egyoldalú megalkuvás árán 
szerzett boldogság. A regény siet el-
kerülni a probléma végső következ-
ményeinek levonását kívülről jövő 
megoldásmódjával : a rókának kutyák-
tól való szétmarcangoltatásával. Pe-
dig mennyivel értékesebb lett volna 
belső, lelki megoldás alkalmazása ! 

Két egymástól elkülönülő egyénisé-
get említettünk. Tehettük, hiszen Gar-
net az asszonynak rókává változását 
nemcsak testi, hanem lelki értelemben 
is pontosan jelzi. Szóbanforgó regényé-
nek éppen ez a mesei-lélektani «kettős 
könyvvitel» ad különleges érdekessé-
get. Igaz, minket inkább talán az em-
beri vonatkozás érdekel a rókából s 
e szempontokból igen jó megfigyelőnek 
bizonyul. Ettől függve és függetlenül 
azonban az állati jellemvonások rajzá-
ban is gondos és életrevalóan in-
venciózus. 

Szintén fantasztikus külszínű, de 
már közvetlenebben lélektani jelentésű 
regény az «Ember az állatkertben». 
Cromartie John és Lackett Josephine 
szerelmesek egymásba. A leány takar-
gatja szíve megejtettségét, kegyetle-

nül bánik a fiatalemberrel. A fiatal-
ember rosszul bírja a szenvedést. 
Josephine tartózkodó modorát arra 
magyarázza, hogy szerelme nem talál 
viszonzásra annál. Egy állatkerti sétá-
juk alkalmával előtárja kétségét. He-
ves vita támad közöttük. Fejéhez repül 
többek közt, hogy ketrecbe kellene 
zárni. Elkeseredésében szaván fogja 
Josephinet. S amit indulatosan meg-
fogadott, attól a szótartás konok sze-
retetével nem is áll el: felvéteti magát 
az állatkertbe. E furcsa tette révén 
sikerül megaláznia a leányt. Josephine 
megtörten kéri, hogy térjen vissza 
hozzá. Majd mikor látja Cromartie 
makacsságát, hajlandó ő is annak ket-
recébe költözni. Huzavonájukat az 
állatkertfelügyelő dönti el, ki jóindu-
latúan kiutasítja ketrecéből a házas-
ságtervét bejelentő, szerelmével immár 
megbékélt Cromartiet. 

Mint látjuk, a szerelmi konfliktust 
lényegében ugyanaz a lelki ok idézi 
fel, amely «Á róka-asszony»-ban : a 
szerelmesek egymásnak meg nem felelő 
természete. Csakhogy «A róka-asszony» 
egyéniségük különbözőségéből, az 
«Ember az állatkertben» pedig egyéni-
ségük egy közös uralkodó vonásából : 
túlzott büszkeségükből származtatja 
le férfi és nő összeférhetetetlenségét. 
Azt nyilvánítja ki ez utóbbi regény, 
mily démonivá, boldogságmérgező ha-
tásúvá szabadulhat fejlett önérzet a 
szerelemben. Garnett finom pszicholó-
giával szemlélteti, hogy a Cromartie 
John- és Lacket Josephine-féle fensé-
gesen álarcos lelkek számára csupa 
gyötrelem a boldogság, mert kölcsönös 
érzelmi kiszolgáltatottságukat meg-
tévesztően leplezni próbálják maga-
tartásuk vadságával. A külvilág előtt 
még inkább készek megalázkodásra, 
mint a szerelemben. 

És éppen e gondolatok determináló 
erejének átérzése folytán kapja meg az 
«Ember az állatkertben» azt a mély 
lélektani távlatot, melynek lehetősé-
gétől «A róka-asszony»-ban a kívülről 
jövő megoldásmód megfoszt. A cse-
lekmény ugyan jelen esetben is külső 
beavatkozással: az állatkertfelügyelő 
kiutasító rendelkezésével záródik. 
A szerelmes pár elhagyja az állat-
kertet s kéz a kézben, elvegyül a 
«névtelen tömeg közé». Látszólag 
happy-endbe csöppenünk keserű pro-
blémánk vonzásköréből. De csak lát-
szólag ! Valójában fogva tart Jo-
sephine szava, melyet még az állat-
kertben intéz Cromartiehoz :«. . . jobb, 
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ha együtt vagyunk boldogtalanok, 
mintha külön-külön !» 

Egyébként a külső mesekompo-
ziciót mind «A róka-asszony», mind az 
«Ember az állatkertben» számos érde-
kes észrevétellel, helyzetvázolással, 
ember és állat szellemes összevetésével 
teszi művészileg jogosulttá, bizarságai-
ban és némely bántó naturalizmusa, 
groteszksége ellenére is termékennyé. 

Asztalos Dezső. 

Aldous Huxley : Két vagy három 
grácia. Fordította : Hevesi András. 
Budapest, 1936. Franklin. 

Tíz éve adta ki Huxley a kötet e 
két darabját, a Két vagy három 
gráciá-t és a Spencer bácsi-t. Egész-
séges kiadói érzékre vall, hogy most 
a szerző, e két kis írása szólal meg 
nyelvünkön, melyek őt éretté lett 
írói egyéniségében, elhatároló sa-
játságaival mutatják be. 

Aldous Huxley a természetes foly-
tatója és bizonyos fokon betetőzője, 
vagy írjuk inkább így, lezárója az 
angol elbeszélő irodalom egyik nagy 
vonalának. Annak a vonalnak, amely 
Richardson Grandisonjával és Pa-
melájával indult el és kitekintése az 
életnek mindig csak arra a tájára 
esett, amely közvetlen empiria volt 
számára. Amit valósággal, szinte 
kézzelfoghatóan tapasztalt, átélt. A 
polgári regény vonala az, melynek 
végében most Huxley és műve áll. 
A képzeletnek mindig kis kilengésű 
játéka ez a regény, hiszen az empi-
rián nyugvó elvek nem is engednék a 
valóságtól való határozottabb elsza-
kadást. A téma tehát adott — az 
alakuló, fejlődő és mindinkább egé-
szülő angol polgári társadalom egy-
egy helyzetképe. íróik exogén elmé-
leteket tanulnak meg, hogy azokra 
Londonban, vagy a szigetország va-
lamelyik másik pontján szemléltető 
példákat keressenek. Ha pedig kész 
példákat nem találnak, kísérleti úton, 
mintegy laboratóriumban, próbálják 
meg igazolni tételeiket. 

Huxley is az empiriának törhe-

tetlen híve. S ha néha-néha az olvasó 
mégis azt hinné, hogy fantaziál, az is 
csak külsőségeiben megtévesztő «re-
gényesség». Bizarr, de mindenképen 
igazolható az a megállapítás, hogy 
Huxley nem hisz annak, amit nem 
lát a két szemével és hogy igazsága 
felől meggyőződést szerezhessen, in-
kább kísérleteket folytat. Regényei, 
de kisebb írásai is kísérletezések az 
emberekkel. Valamit feltétlenül iga-
zolni akar, például azt, hogy az em-
bereknek két faj táját ismeri, az ér-
dekes és izgató lelkeket és azokat, 
akik unalmasak. Ezt a tételét az 
igazság érvényére kívánja emelni, 
mert bár először van az elmélet és a 
tétel, az empiria törvénye szerint a 
tapasztalásnak igazolnia kell azt. 
Huxley a vizsgálódás bonckése alá 
veszi az embert, akiről tudata van 
és akit tapasztal és addig jár a nyo-
mában, figyeli, feladatok elé állítja, 
akadályokat dob az útjába, míg 
végül is a kísérletének alávetett 
ember, akarva-nem akarva, tételé-
nek bizonyságául szolgál. Igy műveli 
Huxley a szépirodalomban azt, amit 
biológus nagyatyja a tudományban 
művelt. S az unoka is moralista, de 
óvatosabb és ügyesebb is. Tehát 
érdekesebb. Az az élet, amely az 
írót, ma, ott Londonban körülveszi, 
valóban nehezen volna morálisnak 
nevezhető s Huxleynak ezt tudomá-
sul kell vennie. Ennek az életnek a 
láttán talán kicsit összerezzen, mert 
nem közömbös előtte. De nem akarja 
megjavítani, helyesebben nem vállal-
kozik a prófétai szerepre. Mert angol, 
ismeri emberi erőit s az angol lélek 
különben sem prófétai attitude. Csak 
tételeit formálja egyre sietősebben 
erről az össze-vissza, erkölcstelen 
világról, amely mindennek ellenére 
olyan hihetetlenül mulatságos. Tele 
szájjal lehet rajta nevetni. A kísérlet 
tehát nemcsak a tétel bizonyításáért 
érdemes, de a szórakozásért is. 
Hiszen olyan nevetséges ez az élet s 
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még az unalmas emberek is meg-
nevettetnek, vagy legalább is ér-
dekessé válnak, ha egyszer bántás éri 
őket és kizökkennek mindennapi 
járó szalagjuk mellől. Huxley a tudo-
mányos kutató érdeklődésével szem-
léli a folyamatot, nem pedig úgy, 
mintha ez az élet az ő sorsa és vég-
zete is volna. Nem nyilvánít véle-
ményt és éppen ezzel mutatja meg 
állásfoglalását. Az egyes dolgokról 
felsorakoztatja a különböző emberi 
vélekedéseket s hogy belelásson azok-
nak mélyébe és megtudja összeté-
telüket, tréfát űz belőlük, kicsúfolja 
azokat. Igy állítja a reakció torzító 
tükrébe az emberi képleteket. Huxley 
sűrűn szórja el azt a félmondatot, 
hogy az erkölcs őrei ezen, vagy azon 
megbotránkoznának, de . . . de ő nem 
tartozik az erkölcs őrei közé. S bár 
tőle távol áll ez az immorális élet, 
de olyan mulatságos, hogy felesleges 
megbotránkozni rajta. Más kérdés, 
vajjon Huxley e passzív moralitása 
nem a hipokrizisnek egy másik faj-
tája-e, amit pedig szinte minden 
sorában pellengérre állít. Az azon-
ban kétségtelen, hogy az unoka — 
inkább ösztönösen, mint tudatosan 
— a nagyapa hagyományait követi. 

A Két vagy három grácia menete 
többször is kisiklik, valahányszor 
a szerző újabb meg újabb elmé-
letet és tételt kíván bebizonyítani. 
Az unalmas emberekről szóló tételé-
vel kezdi és egyszerre eszébe jut a 
tétlen és tétova asszonyról való tétel, 
akit a semmittevés és a gyerekes 
akaratlanság bűnbe sodor és az olvasó 
csóválhatja a fejét, vajjon mi szük-
ség volt az unalmas emberek meg-
lehetősen terjedelmes leírására. Még 
szembetűnőbb a szerkezeti törés a 
Spencer bácsi című elbeszélésben. A 
szerző ismét tétellel kezdi: Különö-
sen ragadnak meg a lélekben egy 
életen keresztül a gyermekkorban 
szerzett hiedelmek. Spencer bácsi a 
mű egész első felében mellékalak, a 

középpontban a gyermek-szerző áll. 
S aztán Huxley egyszerre elutaztatja 
önmagát és a nagybácsi meglehető-
sen banális történet hősévé válik. 
Általában a cselekmény fordulatai 
kezdetlegesek és talán éppen innen 
van az, hogy Huxleynek még ezek a 
rövidebb lélegzetű írásai sem egy-
öntetűek. A felejthetetlenül szép, 
megható lapokat furcsa moralizálás, 
azokat meg kedvetvesztő, gyilkos 
lélekszétszedés, kiválasztott alakjai-
nak vesszőfuttatása követi. 

Ez így együtt Huxley, külön-
külön, — akár egyik írói jellem-
vonása híjján — talán ki sem tudná 
magát fejezni. S így ma érdekes és 
feltétlenül gondolkodtatja az olva-
sót. De vajjon egy-két évtized mul-
tán nem a kortünetet és a divatot 
látják-e majd benne? 

Hevesi András fordítása meg-
lepően jó. Eleven, élettel teljes, 
mintha nem is fordított könyvet ol-
vasnánk. Alig van kifejezése, amely 
helyett kedvezőbb kínálkoznék, mint 
például vidéki városkák gyötrelmes 
kövezetét nem macskaköveknek, ha-
nem macskafejűköveknek mondjuk 
nyelvünkön. Az ilyen valóban apró-
ság azonban kevés van a fordításban, 
de azt sem szabad elfelejtenünk, 
hogy Hevesi András fordítói tolla alatt 
Huxley egyik legsajátságosabb és ta-
lán legértékesebb írói jellemzője, az 
erős zenei felépítettség sem vész el. 
A longresi harangjáték leírása így 
magyarul legalább olyan szép és 
zenei, mint az eredetiben. 

Dénes Tibor. 

Paul Geraldy : Szerelem. Fordí-
totta: Benedek Marcell. (Reanissance-
kiadás.) 

Oly sokat írtak már a szerelemről» 
vallomásokat és metafizikát egyaránt, 
de a végén a legtöbb esetben kitűnt, 
hogy voltaképpen önmagukról írtak. 
Különösen szembetűnő ez a finom, 
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lírikus Geraldynál, aki ebben a kis 
könyvecskéjében könnyed aforizmák 
formájában cseveg az ismeretlen ér-
zésről, a férfi és nő viszonyának leg-
kényesebb titkairól. 

Geraldyt színműveiből ismeri a 
nagyközönség és sikere valójában 
itt gyökerezik ; aki ezeket ismeri az 
nem kap egészen új mondanivalót a 
Szerelemben sem. Ez a kis prózai 
munka is épúgy ellágyul és szét-
gyűrűzik finom, sejtelmes lírává, 
mint az Aimer vagy a Christin. Örök 
problémáját, a szerelmet, ebben is 
csak megérezheti, hogy végül is tehe-
tetlenül és poétikus szép szólamokkal 
tegyen pontot csevegései végére. Mert 
amint maga is kifejezi: «a szerelmet 
sohasem találja meg az ember, de aki 
a szerelmet keresi, annak minden 
egyéb megadatik». Ezek szerint a 
Szerelem is csak vallomásokat akar 
adni, feleleteket egy fiatal embernek, 
akit még «bolond érzékenységek» gyö-
törnek. Itt is, mint az Aimerben, a 
szerelem leggyönyörűbb korszakát a 
balzaci harmincéves asszonyban ta-
lálja meg, aki igazán szereti a szerel-
met és aki Geraldy előtt bizony nem 
más, mint egy szalon-állat. Ő maga 
a szívügyek szellemes mestere, le-
higgadtan ad tanácsokat: «tanítsd a 
szívedet. . .»«Sohase szégyeld előttük 
vágyadat, az asszonyokat sohasem 
botránkoztatja meg a szerelem. Ho-
gyan kívánhatod, hogy megadják, 
amit akarsz, ha te magad szégyelled?» 
«Ne áldozd fel a szerelemnek méltó-
ságodat» stb. Meglepő fordulatok, 
sokszor bizarr képzelgések, paradoxo-
nok teszik érdekessé ezt a nyolcvan-
hét pontba foglalt aforizmagyüjte-
ményt. Ezen a ponton Wilde tanít-
ványa. A szerelem maga is az idegek 
játéka lesz; vagyis H. G. Wells 
elgondolása érvényesül, melyben az 
ideg magyarázza meg két nem egy-
máshoz való viszonyát. 

Paul Geraldy itt is költő, mint a 
Toi et Moi-ban. Nem is akar más 

lenni. Nyelve, szaggatott monológjai 
mögött a lírikus költő rejtőzik. 

Nem annyira a szerelem könyve 
tehát ez, mint inkább a szerelme-
seké, sőt egyenesen csak azoké. Hi-
deg ész és szív számára költészet, 
tehát haszontalan fecsegés, lágy 
szívűek számára pedig valóság. Háta 
mögött egy jó adag hízelkedéssel, 
kendőzéssel és simogatással. Termé-
szetesen a legszellemesebb és leg-
bűvészibb formában. 

Kiss Tamás. 

Jean Győry : Étude sur la Chanson 
de Roland. Paris. 1936. E. Droz ki-
adása. 

A Chanson de Roland problémája 
a francia irodalomtörténetírásban 
olyanforma szerepet játszik, mint ná-
lunk talán a hun-monda kérdése. Az 
érdeklődés középpontjában áll, poli-
tikai és nemzeti szempontok vegyül-
tek a vitaanyagba. A Budapesten is 
tanító Becker Fülöp Ágosttól kezdve 
az olasz Rolláig szívesen szóltak hozzá 
a kérdéshez a legnevesebb külföldi 
romanisták. A franciák közül is a 
legnagyobb nevű szakemberek érdek-
lődését kötötte le ez a téma. 

Abban az időben, amikor Wolff 
a homérosi kérdést azzal a szellemes 
ötlettel oldotta meg, hogy nem is volt 
Homéros, hanem több homérosi köl-
temény, amelyeket aztán Iliás és 
Oddyssea címen állítottak össze, 
minden nemzet naiv époszát hason-
lóan igyekeztek felbontani. Felbom-
lott így a Niebelungen-lied is, ilyen 
sorsra jutott a Chanson de Roland is. 
Gaston Paris, a híres középkor kutató 
állította fel az azóta annyit támadott 
cantiléna-elméletet. Eszerint a Ro-
land-ének is több-kisebb világi jellegű 
dalból állott, eleinte líraiabb színe-
zetűekből, idővel epikus jellegűekből, 
amelyeket aztán egy énekbe szerkesz-
tettek össze. Felmerült a germán-ro-
mán ellentét kérdése is. Az ének kelet-
kezését egészen az ősi időkben, Nagy 
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Károly uralkodását követő évtize-
dekben képzelték el, amikor még nem 
olvadt össze a frank-germán és a 
gall-római elem a francia népben. Az 
elmélet szerint csak a germánok kez-
deményezhették az epikus költést, 
mert a szkeptikus, római tudós iro-
dalmi hatáson átment kelta gallokról 
nehéz ezt feltételezni. 

Amikor azonban kritikai szellők 
kezdtek fujdogálni, rossz napok kö-
vetkeztek az ilyenfajta elméletekre. 
Éppen az említett Becker kezdte 
kritikai szemmel nézni ezt a szép lég-
várat, ami aztán elmélyültebben foly-
tatot t a nagytehetségű Joseph Bé-
dier. Feleslegesnek tart ja az egész 
cantiléna-elméletet, amelynek felté-
telezésére semmi komoly ok sincs 
az elmélet szépségén kívül. Ellen-
ben rámutatott azokra a legendás el-
beszélésekre, melyek az egyes búcsú-
járóhelyek, különösen a középkorban 
nagy népszerűségnek örvendő com-
postellai Szent Jakab sírja felé vezető 
útvonal egyes állomásai körül kiala-
kultak. Közelfekvő gondolat, hogy 
minden ilyen szálláshely igyekezett 
a zarándokokat mennél hosszabb ideig 
lekötni s ezért megprobálta érdekes 
eseményeket fűzni, vagy a történel-
met meséssé növelni egy-egy törté-
nelmi emlékkel, vagy sírral kapcsolat-
ban. 

Igy már nyoma sem maradt a népi 
eredetű naiv éposznak, a Chanson de 
Roland az irodalomtörténetben is az 
lett, ami a valóságban is lehetett: 
irodalmi hagyományokon alapuló naiv 
alkotása a papoknak és esetleg a 
jongleuröknek. 

Győry János már nem beszél 
jongleurökről, ez a szó elő sem for-
dul tanulmányában. Általában maga-
tartása igen szerencsés. Nem vitat-
kozik, hanem elődja saját elméletét. 
A szakemberek úgyis észreveszik, mi 

az eredetiség munkájában, a nem-
szakembert meg úgy sem érdekli, 
hogy erre vagy arra a részletre vonat-
kozólag kinek, mi az álláspontja. 
Vagy ha érdekli, a bőséges jegyzetek 
erről is felvilágosítják. Győry Bédier 
eredményeiből indul ki, de nála nem 
a kritikai munkán, hanem a pozitív 
kutatáson a hangsúly. 

Talált egy középkori legendát, 
melynek felfogása, szerkezete erősen 
hasonlít a Boland-énekére s mivel 
időben is megelőzi, meg nemzeti nyel-
ven (provencal) írták, valószínű a 
feltevés, hogy hatott a későbbi szer-
zőre. Sámt Foy legendája ez, aki 
szintén a pogányok elleni küzdelem-
ben játszott fontos szerepet és a har-
cos kereszténység védőszentjének te-
kintették. A keretet ettől a legendá-
tól veszi át az ének szerzője. A rész-
leteket már újabb anyagból, az első 
keresztes hadjáratot leíró krónikából 
és gestákból kölcsönzi. A krónikákból 
tanulja el a papi szerző a csatarend, 
a hadsereg felvonultatásának leírá-
sát, a gestákból inkább a gondolatok 
(küzdelem a hitetlenek ellen, lovagi 
világnézet) és az elbeszélő részek 
(csataleírások) áramlanak be az 
énekbe. Ezenkívül a Biblia és a közép-
korban divatos sybillikus művek hat-
nak a halálgondolat keresztény fel-
fogására és igen szellemes párhuza-
mot von a csaták leírása és a skolasz-
tikus viták módszere között. 

Tulajdonképpen nehéz a könyv 
értékeit a tartalom alapján érzékel-
tetni. Eredményeit a szakkritika va-
lószínűleg még megrostálja, de min-
den kritikát ki kell, hogy álljon a 
középkor alapos átéléséből fakadó 
számos, szellemes gondolat és finom 
megfigyelés. Mindehhez járul nagy 
olvasottsága, amely fitogtatás nélkül 
állandóan érződik. 

Fábián István. 
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