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Villon, a középkor
testamentuma
A reneszánsz határmezsgyéjén, abban a zűrzavaros időben, mikor
a mohó vágyak kuszaságában a százéves háborútól elcsigázott kö
zépkor kileheli lelkét, egy költészeti csoda épp abban a pillanatban
születik meg, s szakad majd fel benne az agonizáló kor szellemé
nek szívettépő nosztalgiája. S hogy e csoda tartóoszlopa nem lesz
más, mint egy közönséges akasztófavirág, egy kicsapongásoktól
lezüllött "deák", akit gyarlósága végül is a legutolsó gonosztevők

közé sodort - meglepö-e egyáltalán? Erkölcsi felfogásunk 
mely szerint a bűn végzetes baleset, a bűnös pedig olyan lény, akit
kitaszítva magára hagynak - az élők közösségének azt az alapve
tő értelmét vesztette el, mely a kereszténység dicső évszázadainak
szellemi egységét oly szilárdan fogta össze. Bármilyen mélyre
süllyedt is, a bűnös akkoriban sorstárs volt: Isten és ember szemé
ben ugyanis gyarlóság és bűn egyet jelentett. A tett éppúgy nem
öltött konkrét formát, mint a szándék, ennélfogva senki sem merte
volna kijelenteni azt, hogy: "engem a kísértés nem környékezhet
meg". A bűn hozzátartozott az ember természetéhez, távolról sem
megbotránkoztató jelenléte szorongató tanúbizonyságként szol
gált: a bűnös képében minden ember saját fájdalmas arcát ismerte
fel, Isten előtt mindenki egyaránt felelősnek érezte magát ennek
vétkéért. Maga a bűnös pedig az eredendő bűn, azaz Isten vakító
haragjának fényében tekintett saját magára s bűnére: a
Megfeszített kínszenvedéseinek látványa - hisz úgy érezte, hóhé
rai közé tartozik - túlságosan elevenen élt benne ahhoz, hogy sa
ját vétkeitől el ne borzadjon. A bűnbánat áhítatos sóhaja, a kegye
lemért való fohász egész középkoron át szüntelenül zengő moraja
ugyancsak sajátos visszhangra lelt szívében, s a könyörületességbe
vetett tökéletes hité nem kevésbé: a jobb lator története épp ennek
végtelenségét igazolta.

Franccis Villon Testamentuma egyben a haldokló középkor
végrendelete: műnek korával való maradéktalan azonosulása 
keresve sem találnánk ehhez hasonló példát a francia irodalom
ban. Az a pillanat, amikor géniusza széthull, egyidejűleg kora
végső erőinek összpontosítása is, a francia irodalom utolsó erejé
vel hallatja a tudat, a megbánás és az örök vágyakozás őszinte

segélykiáltását: egy költő a leszálló csönd roppant magányában
utoljára vázolja föl az örökkévalóság számára az élete végéhez
közelítő ember naiv és komplex alakját. Mintha a középkor, a fe
nyegető halál árnyékában, egy csapásra át akarná örökíteni azt
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az osztatlan hitet, mely a legnagyobb megpróbáltatások során
szilárdul meg igazán, mivel ekkor válik bizonyossá, hogy Isten
segítsége nélkül az ember egyáltalán nem boldogul.

Villon realizmusa a legkeserűbb valóság foglalata. Aki ebben
csak az elvetemültség tetszelgő könnyedségét látná, sőt némely
kor vaskos hetvenkedést, az rejtett titkait még korántsem értette
meg. Cinizmusa tagadhatatlanul nagyfokú, de a csömör és a
bűnbánat ezt jóval felülmúlja. Nincs semmi természetesebb s ke
gyelemre áhítozóbb, mint ez a bujaságból, mohóságból s rablás
ból összeszőtt világ.

S hogy az egész középkor magára ismerhet benne, csak azért
lehetséges, mert a bűn csupán nagysága alapján, nem pedig a
természete felöli mérlegelés különbségtételét tűri meg: a hibák
és erények nagyközösségében, vagyis az akkori társadalmi élét
felfogása szerint, mindenki nyíltabban élt annál, hogy a képmu
tatásnak a mai ember számára már szinte megszokottá váló szel
leme megmutatkozhasson. Ily módon a legjelentéktelenebb, a
legbűnösebb is intheti a leghatalmasabbat arra, hogy ne feledje
helyzetét: nem ítélőbíróként - milyen jogon is tenné? -, hanem
a magával szemben gyakorolt iróniájával, mely mások hasonló
tulajdonságát is elérheti. Az emberi lét velejárói - a bűn, a
szenvedés, a halál - egyébként azok gondolkodásmódját idézik,
akik nézete szerint az élet puszta átmenet: s bár rendszerint ke
veset gondolnak rá, mégis a nyomasztó és nyugtalan várakozás
egyfajta közös tulajdonsága szüntelenül erre készteti őket, Ebből

adódik a Villon művének mélységeiben rejtőző méltóságteljes
komolyság, mely még a látszólagos tréfálkozást is kíméletlen
éleslátással társítja; ebből fakad végtelen szomorúsága - egy
véget nem érő száműzetés jeleként - s hitének olyasféle átütő

ereje, mely a Prédikátor vagy akár Dávid magaslatait is eléri.
Sokan mondták Villonról, hogy modern költőink útját ő nyitja

meg. Kétségtelen, hogy páratlan jelenléte elhomályosítja az egész
középkori költészetet: egyes egyedül ő az, aki reményéből és
nyomorúságából merítve az örök ember mítoszához jut el. A kö
zépkor viszonylagos személytelensége az egyén vágyakozását a
kollektív indíttatásnak tulajdonítja, azaz a misztériumokban való
együttes részvételnek: senki sem érzi elveszettnek magát az
anyaszentegyház oltalmazó boltívei alatt zajló nagy liturgikus
körmenetben, mely ugyanúgy szól az egyes emberhez, mint a
tömeghez. Isteni elrendeltetés szerint a bűnösnek Megváltó ada
tik s a Megváltónak pedig bűnös. A közbenjárások, a kegyelem
osztás, a szenvedések átváltozásai, a bűnök és érdemek átszár
maztathatósága a végtelenségig folytatódik. Mivel a vallás
teljesen áthatja a mindennapi életmenetet, az ember végtelenre
irányuló vágya ismerős perspektívákban mozog, s még a leg
gyötröbb kérdések is válaszra találnak a világegyetem misztikus
rendszerén belül. Természetesen a fájdalom ezzel együtt tovább-
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ra is változatlanul megmarad, átélése azonban sohasem a re
ménytelenség jegyében történik, hanem magától értetődő, termé
szetes folyamat. S ha Rutebeuf-nél vagy Adam de La Halle-nál
olykor mégis feltör a szenvedés jajszava, egy-egy panaszos sóhaj
- annak pusztán fizikai oka van. Egyáltalán nem vezet elmé
lyültebb vizsgálódáshoz, és nem kíséri valamiféle megfoghatat
lan magány hirtelen rátörő rémlátomása sem. Azonban, mikor a
társadalmi rendszer hanyatlásával egyidejűleg az egyházi kötelé
kek szálai is szétbomlanak, úgy látjuk viszont az egyéneket,
mint valami idejétmúlt részecskéket, tehetetlenül szenvedve attól,
hogya nagy egész - ami eddigi életüknek értelmet adott 
apró darabokra hull. S Villon épp ekkor jelenik meg.

Egyfajta romantikus elődöt vélni benne - fölöttébb értelmet
len idővesztegetés lenne. Erős hite, valóságértékelése, a bűnről

és következményeiről alkotott határozott véleménye, valamint 
számos költeményében is tetten érhető - társadalmi ösztöne
egyaránt olyan középkori emberre vallanak, akinek életét szent
és megingathatatlan tanítás vezérli. Úgy bukkan fel a teljes szét
hullás kellős közepén, mint maga a megtestesült megbánás. Az
emlékezés szobra. Az áradó fény, mely a katedrálisokból egye
nest tör az ég felé, meginogva már csak hiábavaló lobogássá
lesz: s mint mikor a kő már majdnem szétporlad, s épp egy le
heletnyi erő marad, hogy meg tartsa fájdalmasan-ellenállón 
ugyanezt valósítja meg ez a nyers, tömör, ugyanakkor karcsún
magasba törő nyelvezet kőépülete. Mennyire meglepő a szavak
zamata - s mögöttük megannyi évszázad érlelő tapasztalata!
Szabályos ritmusú, hajlékony s mégis szilárd szerkezetű művek

vádolják, némi időeltolódással. a még mindig közeli emberisé
get. Amit Villonban modernnek minősítünk, az a magával raga
dó örökérvényűsége: messzi távolból jövő, s azonnal olyannyira
testvéri. Az emberi bölcsesség összegzése ez számunkra, mely
egyáltalán nem a hosszas önvizsgálódásnak, hanem egy hatal
mas és kiterjedt kultúra ösztönös befogadásának köszönhető. S
kétségtelenül annak a kultúrának, mely a legközelebb jutott az
ember titkához, anélkül hogy nevetségessé tette volna azzal,
hogy önmaga fölé emeli, s anélkül, hogy bármely jellemvonását
is jobban torzította volna.

Bámulatba ejtő, ahogy Villont olvasva minden erőfeszítés nél
kül rátalálunk saját középkori lelkületünkre, mely továbbra is ott
él bennünk. Ami más költők esetében nem lenne egyéb, mint
személyes kaland, egy epizód, azt ő a szenvedés mindenkit érin
tő meggyőzőerejével adja elő, hogy ezáltal maradéktalanul része
sei legyünk mindannak, ami vele történt. A szánalmas bandita
egyáltalán nem véletlenül könyörög kegyelemért a bitófa tövé
ben! Azonban, ami még a szánalmon túl is megrázöbb élményt
ad olvasása közben, az a feltétlen közösségvállalás érzésének fel
fedezése.
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VÖRÖS ISTVÁN

A valóban páratlan őszinteségből fakadó nyers szókimondás
líraisága, a szíve számtalan ellentmondásával való állandó
együttélés eredményeként jelentkező szívszorító iróniája, s végül
reményének gyermeki tisztasága - mely átformálja, de még a
legnagyobb szégyenben sem tagadja meg bizonyos szövegrészek
fatalizmusát - együttesen vallanak nekünk a bűnnek azon a
nyelvén, melynek csöndes keserűsége oly fontos számunkra. S
emellett helyzetünk pontos megítélésére is késztet: közhelyekbó1
álló közös nyelv egyébként, melyet emlékezetünkbe vésődve
tisztán és sértetlenül őrzünk, s nyomon követve küzdelmes éle
tét, a legjelesebb alkotók egyedülálló műveként tartunk számon.

Kovács Zsuzsa fordítása

Elkerítés
Sose vegye el Isten eló1Jb,
amit neked ad, mint mielőtt

neked adná. Ne utasiisd el,
ha adja, kérd, ha nem adja,
keresd, ha már adta, találd meg
mielőtt visszaveszi. Sose
vegye vissza, amit neked adott.

Végül téged vegyen el tó1e.
Kamatot sose számol föl.
Sose számold, hogy mit adott,
sose gondold, hogy te is adtál.
Sose gondold, hogy megszámolhatod
Istent.

A lélek elkerített üres terület önmagunkban.
Isten elkerített zsúfolt terület a lélekben.

A világ elkerített üres terület Istenben.
A semmi elkerített zsúfolt terület a világban.
Az ember elkerített üres terület ugyanott.

Önmagunk elkerített zsúfolt terület
semmiben. Sose vegye el Isten
tó1ed a világot, az embert, a semmit.
Mielőtt meghalnál, nem élsz.
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