
A keresztény hit a 
Roland-énekben és 
François Villonnál 
A tanulmány a francia irodalom első remekműve, a francia nemzeti 
eposz, a Roland-ének és François Villon vallásos világképét kívánja 
bemutatni. 

Az irodalomtörténészek egybehangzó véleménye szerint a Ro-
land-ének 1100 körül nyerte el végleges formáját. Ebben az időben 
a nyugati kereszténység a muzulmánok elleni harccal volt elfog-
lalva. Ezt a problémát vetíti vissza az eposz Nagy Károly korára. 
A hős Roland, ám Nagy Károly mindvégig jelen van mint a szent 
háború bajnoka, a muzulmánokat legyőző hadvezér, az isteni 
akarat végrehajtója. 

Villon a köztudatban egy romlott életű, bűnöző zseniként él, akit 
gyilkosság miatt halálra ítéltek. A sommás vélekedés minden igaz-
sága dacára távol áll a modern költészet előfutárának, az első „elát-
kozott költőnek” valódi portréjától. A mélyen vallásos Villonról pedig 
jóval kevesebb szó esik, mint a kocsmák és bordélyházak bohém lá-
togatójáról. Ugyanakkor elég felidézni gyerekkorát, neveltetését és fő-
ként verseit, hogy kirajzolódjon egy másik Villon portréja, azé, aki a 
Nagy Testamentumot ezzel a vallásos invokációval kezdi: 

Mi Istenünknek és Atyánknak, 
S ki fogantatott szűzi méhben, 
Öröktől való egy fiának, 
S a Szent Léleknek nagy nevében, 
Ki helyet készít fönt az égben 
Ádámmal elbukott nemünknek1 

A Roland-ének a vallás tükrében 

778 tavaszán a zaragozai emír követei Nagy Károly segítségét kér-
ték uruk számára, aki fellázadt a córdobai kalifa ellen. A szászokkal 
hadban álló király ekkor paderborni táborában tartózkodott, és 
mivel úgy ítélhette meg, hogy a szászok nem jelentettek akkor kü-
lönösebb veszélyt, megindult seregével Hispániába. 778. augusz-
tus 15-én a Pireneusok egyik szűk völgyében, Roncesvalles-nál 
Nagy Károly csapata katasztrofális vereséget szenvedett. A gyászos 
kimenetelű csatáról Einhard frank történetíró, Nagy Károly króni-
kása írta meg a leghitelesebb történetet: „A szászok elleni szaka-
datlan és fájdalmas harc közepette a megfelelő pontokon (Nagy Ká-
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roly) helyőrségekkel erősítette meg a határt, és átvonult a Pireneu-
sokon Hispániába minden haderejének élén, amit csak fel tudott 
sorakoztatni; minden város vagy vár, amit megtámadott, elesett, és 
egészen a hazavonulásig egyáltalán nem voltak veszteségei; de a 
Pireneusokon átkeléskor nagy elkeseredést okozott neki a wasco-
niaiak hűtlensége. Ez a környék nagyon alkalmas a rajtaütésekre a 
sűrű erdőségek okán, amik fedik. A sereg hosszú vonalban vonult 
az út keskenysége miatt, amikor a wasconiaiak, akik lesben álltak 
egy nagyon magas hegy tetején, megtámadták az ellátmányt szál-
lító menet végét a hátvéddel és a völgy mélyére szorították őket. 
A harcban mind egy szálig levágták őket, kirabolták az ellátmányt 
és a leszálló éj leple alatt minden irányban sebesen szétszóródtak. 
A vértezetük könnyűsége és a csatamező természete kedvező alkal -
mat biztosított a wasconiaiaknak, miután a frankok minden szem-
pontból hátrányos helyzetben harcoltak a páncélzatuk súlya és a 
szabálytalan talaj miatt. Eggihardus, a király asztalnoka, Anselmus, 
a palotagróf és Hruodlandus, Britannia határának praefectusa sok 
mással együtt elesett ebben az ütközetben. Ez egyszer nem került 
sor bosszúra, mert az ellenség oly széles körben szóródott szét a 
tervei végrehajtása után, hogy nem maradt nyoma a hollétüknek.”2 

A csatát követően a legendagyártás (legendaköltés) azonnal műkö-
désbe lépett. A vereség jelentőségét a megszülető művek először is je-
lentősen eltúlozták. Másrészt a legenda rokoni kapcsolatot teremtett 
Nagy Károly és a Roland-ének hőse, Roland (Einhardnál Hruodlandus) 
között. Ugyanakkor kitalálta azt a történetet, hogy a franciák Ganelon 
árulása miatt veszítettek csatát. Továbbá az igazi győztesek, a gasconok 
helyébe a szaracénokat teszi a legenda, akik az idők folyamán a ke-
resztény világ legfőbb ellenségeivé váltak. Végül, miután egy ilyen 
bűn nem maradhat büntetlenül, a legenda elmeséli Nagy Károly bün-
tető hadjáratát a szaracénok ellen, és Ganelon sem marad büntetlenül. 

A Roland-ének legismertebb változata az 1835-ben, az Oxfordi 
Egyetem könyvtárában felfedezett 12. századi kódexben olvasható 
anglonormann szöveg, amelynek először a Roncesvalles-i ének, majd 
a Roland-ének nevet adták. 

Az eposz azzal kezdődik, hogy Marcile, Zaragoza mohamedán 
ura meg akar szabadulni a szaracénokat hét év óta ostromló fran-
koktól, ezért üzenetet küld Nagy Károlynak azzal az ígérettel, hogy 
amennyiben az elvonul seregével, áttér a keresztény hitre. Nagy 
Károly kikéri vezérei tanácsát. Roland, a király unokaöccse emlé-
kez teti a tanácsot a szaracénok korábbi árulására, és a harc folyta-
tását javasolja. Ganelon viszont, Roland mostohaapja, arra hivat-
kozva, hogy a sereg elfáradt, a békejobb elfogadását ajánlja. Nagy 
Károly Ganelont bízza meg azzal, hogy a háború megszüntetésé-
nek feltételeit közölje a szaracénokkal. Ganelon, aki bosszút akar 
állni, amiért Roland őt javasolta a veszélyes küldetésre, elárulja ki-
rályát. Azt javasolja Marsile-nek, hogy támadja meg a sereg utód-
védjét, aminek parancsnokságát tanácsára a király Rolandra bízza. 
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Roland csak Olivért, tizenkét társát és húszezer harcost vesz maga 
mellé. A pogány sereg hússzoros túlerővel támadja Roland seregét 
Roncesvalles-nál. Olivér arra kéri Rolandot, fújja meg elefántcsont 
kürtjét, ezzel kérjen segítséget Nagy Károlytól. Ő először gyáva-
ságnak tartja a segélykérést, ám a hatalmas túlerő láttán végül 
mégis megfújja a kürtöt. Túl későn. Nagy Károly hiába siet segítsé-
gére, akkorra már Roland tizenkét társa, Olivér és Türpin érsek hősi 
halált halnak, Roland egyedül marad. Kardját, Durendalt egy szik-
lán ketté akarja törni, de csak a szikla reped meg. Így fegyverét 
maga alá rejti, arccal a pogányok felé fordul, jelezve ezzel, hogy hó-
dítóként hal meg. Imádkozik és jobb kesztyűjét az égnek emeli, 
amiért Isten elküldi fő angyalait. 

Roland halála után Nagy Károly Isten segítségével legyőzi a sza-
racénokat. Ám ekkor egy új, félelmetes erejű ellenség támadja meg, a 
babiloni emír hatalmas pogány serege. A kereszténység és a pogány-
ság gigászi küzdelmének vagyunk tanúi. Végül maga Nagy Károly 
győzi le párviadalban Baligán emírt. Ezek után kerül sor Ganelon 
megbüntetésére: négy csataló lábához kötözik, így négyelik fel az 
árulót. Az eposz végén Marsile özvegyét, az igaz hitre térő sza racén 
királynét megkeresztelik. 

A kritikusok egyöntetű véleménye szerint a Roland-ének vallásos 
jellege vitathatatlan. A keresztény hit elsősorban az imádságokban 
nyilvánul meg, amelyek a Roland halálát leíró részben fordulnak 
elő a legsűrűbben. Amikor Roland látja Türpin érsek halálát, Isten 
kegyelmét kéri annak számára: „fölfelé néz vallja ő a vétket / ösz-
szekulcsol ég felé két kezet / Paradicsom üdvéért Úrhoz esd”.3 Ha-
lála előtt társai számára Isten kegyét, saját magának Gábriel arkan-
gyal segítségét kéri. (a név héberül: Gábri-Él, jelentése: „Isten embere”, 
„Isten ereje”): „érzi Roland halála közeli / fülein át agyve lő csepeg 
ki / társainak Isten kegyét esdi / maga miatt Gábor angyalt kéri”. 
A haldokló Roland bocsánatot kér Istentől bűneiért. Jegyezzük meg, 
hogy valójában ez egy egyszerű vallási szertartás részéről, hisz 
nincs különösebb bűne, amit meg kellene bánnia: 

érzi Roland betelt már az idő 
alatta domb Hispánföldre néző 
egy kezével mellét verdesi ő 
„Uram légy most bűnért kegyelmező! 
születéstől vagyok biz vétkező 
eme napig mely számomra végső” 
jobb kesztyűt húz Istennek küldendő 
szent angyalnép égből hozzá lejő 
 
Roland a hívők által haláluk előtt mondott bűnbánó imához ha-

sonlatos fohásszal fordul Istenhez, két csodát felidézve: lázár feltá-
masztását és Dániel megmentését az oroszlánoktól: 

vétkét vallja kérleli az Urat 
„Igaz Atya! ki nem szólsz hamisat 
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holt porából Lázárt támasztottad 
oroszlántól Dánielt megóvtad 
minden vésztől lelkemet távoztasd! 
vétkeztem bár életemben sokat” 
jobb kesztyűjét terjeszti az Úrnak 
Gábor angyal kezéből veszi azt4 

 
Isten elküldi angyalait Roland lelkéért: „hagyja Isten Kerub an-

gyalának / tengervésztől óvó Szent Mihálynak / s parancsolja szint -
úgy Szent Gábornak / gróf lelkével mennyekbe szálljanak”. Ami-
kor Roland halála után a király a pogányok seregére támad, Istent 
kéri, tegyen csodát: „földre borul Úristent szólítja / érette hogy 
Napot megállítsa”. Kérése meghallgatásra talál: „Nagy Károlyért 
Isten lám csodát tett / megállt a Nap ég boltján megmeredt”. A ki-
rály Roland haláláért bosszút akar állni, ezért Istenhez fordul se-
gítségért: „igaz atya! védelmezzél meg ma! / miként Jónás oltal-
mad bírhatta / Kit testében hordozott a bálna / s kíméltetett Ninive 
királya”.5 Amikor Nagy Károly Baligán emírrel párbajt vív, és a po-
gány vezér már-már legyőzi, Isten Gábriel arkangyalt küldi segít-
ségül: „leszáll hozzá szent angyal Gábriel / s kérdi tőle »nagy ki-
rály! mit teszel?«” Az angyal szavára Károly új erőre kapva halálos 
csapást mér ellenfelére. Az eposz végén Gabriel arkangyal ismét 
megjelenik Nagy Károly előtt és hadba hívja a pogányok ellen: 

Küldi Isten Gábor angyalt s mondja 
„gyűljön Károly birodalmad hadba 
Bír földjére indulj háborúba 
Vivient óvd ki Imfnek királya 
s kinek várát pogány ostromolja 
keresztény mind téged hív kiáltva” 
 
A Roland-ének utolsó sorában szerepel csak az eposz „szerzője”: 

„itt ér véget Türoldusz gesztája”. A szerző szó azért került idézőjelbe, 
mert bár a magyar fordításban a geszta szerzőjeként van feltüntetve 
Türoldusz, valójában magából a műből nem derül ki, hogy ő szer-
zője, avagy csupán előadója a Roland-éneknek. Joseph Bédier, aki mo-
dern franciára fordította az eredeti szöveget, az utolsó sort változat-
lanul hagyta: „Ci falt la geste que Turoldus declinet”. A ‘declinet’ 
jelenthette azt, hogy szerezte, de azt is, hogy előadta. Rajnavölgyi 
Géza fordítása egyértelművé tette, hogy Turoldus/Türoldusz volt a 
mű szerzője, ami nem azt jelenti, hogy Bédier óta kiderült a szerző-
ség, sem azt, hogy a fordító nem lenne tisztában az enigmatikus sor 
kettős jelentésével, hisz erre ő maga is utal bevezetőjében.6 

A hívő Villon 

A középkor emberének a vasárnapok és a számos ünnepnap alkal-
mat adtak vallása gyakorlására. Villon gyermekkorát a misék rendje 
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határozta meg. A kis François-t hívő anyja magával vitte a temp-
lomba és a vallási ünnepekre. Villon megannyi alkalommal említi 
édesanyját, és ilyenkor sohasem mulasztja el, hogy emlékeztessen 
annak keresztény hitére. Egyik legmeghatóbb megemlékezését a 
Nagy Testamentumban olvashatjuk: 

Item, hogy a Szűzet köszöntse, 
Egy verset írok jó anyámnak — 
Miattam folyt el annyi könnye! 
Miattam érte annyi bánat! — 
Én sem tudok más sziklavárat, 
Mikor gonosz sor tör reám: 
Lelkem nyugtot csak ott találhat, 
Hol ő, az én szegény anyám. 
 
Villon édesanyja tanulatlan, hívő asszony volt. Az 1352-ben ala-

pított Celesztinusok Zárdája mellett élt François-val. Az anya félt a 
pokol tüzétől, és abban reménykedett, hogy halála után a Paradi-
csomba jut. Gyakran fohászkodott Szűz Máriához. Amikor Villon 
eléri hetedik évét, éhínség és pestisjárvány sújtja Párizst. Ekkor 
anyja egy távoli rokon, Guillaume de Villon gondjaira bízza fiát. Ez 
a középkorban valamennyi társadalmi osztályban bevett szokás 
volt. Ma ezt az eseményt tekinthetjük az anyától történő elszakí-
tásnak, ugyanakkor nincs másról szó, mint biztosítani a gyermek 
számára a tanulás, a társadalmi felemelkedés lehetőségét. Villont 
tehát gyermekkorától Guillaume de Villon, a jómódú, tekintélyes 
pap és jogtudós nevelte, aki sok esetben átsegítette nevelt fiát a leg-
nehezebb helyzeteken is. Guillaume de Villon magiszter volt, a Sor-
bonne-hoz közeli rue Saint-Jacques mentén, az egyetemi negyed 
szívében elhelyezkedő Saint-Benoît-le-Bétourné templom káplánja. 

A tudós káplán részesíti fogadott fiát az első leckékben, amelyek 
a latin nyelvtant és szintaxist jelentik. Hosszú részleteket olvas fel 
François-nak a Bibliából, főleg az evangéliumokból és a párizsi szen-
tek történeteiből. Villon hálás tanítvány: a nevelőszülő termékeny 
talajra hullatja a tudás magvait. Ájtatos egyházi emberek környeze-
tében Villon akaratlanul is magába szívja azt a keresztény kultúrát, 
amely a zárdák, kolostorok és katedrálisok falai között hagyomá-
nyozódott nemzedékről nemzedékre. A költő később sok helyütt 
merít az ekkor felhalmozott tudásából. A Nagy Testamentumban pél-
dául Jób prófétára utal: 

Nap napra tünt el, egyre futva — 
Ahogy Jób mondja — mint a szálak 
Villódzva futnak, ha a munka 
Körmére ég a gyors takácsnak… 
Míg egyszer kész — s nincs hátra más, csak 
Végét elvágni hirtelen… 
Én sem félek, hogy rám mi várhat: 
A sírban minden elpihen. 

125



De Jézus egyik példabeszédét is idézi: 
Tudom, hogy lesz, ki érte korhol: 
− „Mit hánytorgatod ezt a dolgot? 
Nem vagy te hittudós, se doktor, 
Csak összehordasz sok bolondot!” 
De hát Jézus leckéje hogy szólt? 
A gazdag tűzre vetve sült, 
(Nem selymes ágyon fekve horkolt!) 
Míg Lázár fönt a mennyben ült. 
 
A Nagy Testamentumban Villon „A Szentháromság egy Istennek” 

ajánlja „árva lelkét”. Hogy megerősítse azt az illúziót, hogy egy va-
lóságos végrendeletről van szó, a testamentumok nyelvezetét hasz-
nálja, formai szabályait is követi: meghatározza temetésének he-
lyét: „Item, temessék tetemem / Sainte-Avoye kis templomába”. 
Villon a Nagy Testamentumban természetesen anyjáról is megemlé-
kezik. Az Ének, melyet Villon anyja kérésére szerzett, hogy azzal könyö-
rögjön Mi Asszonyunkhoz című ballada nem csupán az anya, de a 
fiú, François hitét is tükrözi: 

Ki égen-földön tartod trónusod, 
S pokol fertőjét fennen ülve nézed, 
Szent Szűz, ne vesd meg az alázatost: 
Tiéid közzé bocsásd bé a vétkest! 
Bármily esendő s gyarló is e vén test, 
És lelkem bármíly sok teher nyomasztja, 
Száz annyi a Te irgalmad malasztja! 
Kinek Te kincsed ingyen nem adod, 
Az mennybe nem jut — esküszöm szavamra — 
E hitben élek, e hitben halok. 
 
Mondd meg Fiadnak: hittel áldozok, 
S váltságot én csak általa reménylek, 
Adjon hát nékem bűnbocsánatot, 
Mint amaz Égyiptomi nőszemélynek, 
S mint Theophilnak, kit nem vert ítélet, 
Bár önként szánta lelkit a pokolra — 
Te óvj, hogy én ne bukjam így botolva! — 
Ó, Szűz, kiben tisztán fogantatott 
Az Ő szent teste, az Oltári Ostya — 
E hitben élek, e hitben halok. 
Én csak szegény kis vénasszony vagyok, 
Oly együgyű, a betűhöz nem értek; 
De templomunkban festve látom ott, 
Hogy zeng a mennyben lantszó, hárfa, ének, 
Míg a pokolban kárhozottak égnek: 
Ez elborzaszt, az ád reményt vigaszra — 
Te vigasztalj és Te emelj magasba, 
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Mi Asszonyunk! Hiszem, Te hallgatod 
A bűnöst is, ha benned van bizalma — 
E hitben élek, e hitben halok.  
 
AJÁNLÁS 
Viselted Őt méhedben, Isten Anyja, 
Isten Fiát, ki trónját otthagyva, 
Lelkét miértünk szolgaságra adta, 
Leszállt a mennyből, s veszni nem hagyott; 
Ontotta vérét, értünk élve, halva; 
Nagy Isten Ő, örökkön áll hatalma — 
E hitben élek, e hitben halok. 
 
Villon legismertebb verse és a francia irodalom egyik leghíresebb 

költeménye Az akasztottak balladája. Eredetiségét az adja, hogy a ha-
lottak fordulnak könyörgéssel az élőkhöz a keresztényi megbocsá-
tás jegyében. Az „embertestvérek, még élni tudók” megszólítás erős 
érzelmi töltése az egész vers meghatározó motívuma lesz. A vers 
teljes címe: Epitaphium, melyet Villon szerzett magának és társainak, mi -
dőn akasztásukat várták. 

Villon fiktív kivégzettekkel mondatja el saját gyötrelmeit. A töb-
bes szám első személy használata utal arra, hogy azonosul a „tör-
vénysújtottakkal”. A vers címzettjei az olvasók, valamennyi ember: 
„Testvéreink, kik még e földön éltek”, de a refrénben említett Úr, 
Isten is megszólított. Az akasztottak balladája a középkorban hasz-
nálatos balladaformában íródott. Három azonos számú, tíz-tíz sor-
ból álló versszak, a végén egy ajánlással. Mindegyik versszak végén 
refrén: „Kérjétek inkább az Úr kegyelmét”. 

Az első versszakban az akasztottak az élők irgalmát kérik: „ne 
kuncogjanak ilyen pusztuláson”. Felidézik, mivé lesz az ember: 
„Por és hamu lesz testünkből az emlék”. A Villonnál oly sokszor 
fellelhető elmúlás gondolata ez is. Európa 15. századában a ke-
resztény vallást áthatja a halál állandó jelenléte. Ahhoz, hogy a ha-
lan dók a Paradicsomba jussanak, el kell nyerniük az isteni megbo-
csátást. „Ha bennünket keményen nem itéltek / Irgalmaz néktek 
Atyátok”. A második versszakban magasabb hőfokon folytatja kö-
nyörgését az élőkhöz a holtak nevében. A poklok gyötrelmét elke-
rülendő, az élők kövessék meg a Szűz fiát az akasztottak lelki üd-
véért a keresztény könyörületesség jegyében. A harmadik versszak 
megrendítő képet fest a bitófán szél által himbált, megfeketedett, 
esőáztatta, hollók marta tetemekről. Az ajánlásban Jézus herceghez 
fordul lelki üdvükért, és még egyszer kéri az élőket: „Jó emberek, 
már gúnyotok ne bántson”.
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