
CRÉTIEN DE TROYES:
AZ OROSZLÁNOS LOVAG (YVAIN)

Újabb kötetrel bővült az Eötvös József Könyvki
adó középkori sorozata: ezúttal egy ófrancia ud
vari regény magyar fordítása látott napvilágot

Chrétien de Troyes, a 12. századi francia
irodalom egyik legismertebb képviselője, a
középkori udvari regény megteremtője volt.
Verses regényeinek többsége az Arthur-mon
dakörhöz kötődik, közülük a legismertebb a
Grál-lovag, Perceval történetét feldolgozó
mű, bár Lancelot alakja is sokaknak ismerős

lehet (A Lancelot teljes fordítása egyébként
nemrégiben jelent meg a Palimpszeszt Kultu
rális Alapítvány gondozásában.)

A középkori udvari epika - így a csodás és
mitikus elemekkel átszőtt Arthur-regény is - a
középkori udvari lírához hasonlóan egyfajtaiden
tifikációs minta volt a korabeli udvari társadalom
számára. Arthur király udvara "mintaudvar", a
KerekAsztal lovagjaipedig .míntalovagok",

Yvain, azaz az Az Oroszlános Lovag története
talán kevésbé ismert az itthoni szélesebb olva
sóközönség előtt, pedig ez a mű (valamint chré
tien de Troyes egy másik regénye, az Eree) a kö
zépkori Arthur-regények mintapéldája. Az 
Yvain középponljában a szerelem és a lovagi
erények, kötelességek megbomlott egyensúlya
áll, amely a főhős által véghez vitt sok kaland,
hőstett után a történet végére ismét helyreáll.

Bevallom őszintén, amikor másodéves fran
cia szakos hallgatóként sok-sok évvel ezelőtt

Vajda András stilisztika szemináriumát látogat
tam az ELTE-n, nem sejtettem, hogy egyszer
egy középkori francia udvari regény általa ké
szített fordítását vehetem kézbe. Aki eredetiben
olvasta Chrétien de Troyes valamelyik regé
nyét, az tudja, milyen alapos filológiai felké
szültséget igénylő munkára vállalkozott Vajda
András az Yvain formahű fordításával. Sajnos
korai halála miatt a fordítást nem tudta teljesen
befejezni, így néhány száz sor átültetését fia,
Vajda Lőrinc végezte el. ürömmel nyugtázhat
juk: a mű első teljes magyar fordítása méltán
öregbíti a magyarországi romanisztika jó hírét.
(Eötvös fázsef Könyvkiadó, 1998)

LlJKÖSPÉTER

ÚJHOLDAK ÉS RÉGI MESTEREK:
LENGYEL BALÁZS LEVELESKÖNYVE

Megható és fölkavaró könyv- summázha
tom személyes olvasói benyomásomat olyas
valakiként, akinek közvetlenül csak az utolsó
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egynéhány levélben említett események né
melyikéről lehetnek tapasztalatai és ismere
tei. A 310 Lengyel Balázshoz írt levél nem al
kot összefüggő sort, ám talán éppen e "mű

faji" sajátosság biztosítja általában magával
ragadó változatosságát, sokszínűségétés sok
hangúságát! Mert miként a feladó személye,
úgy a hangvétel is folytonosan módosul: a
hozzátartozók és legközelebbi barátok néhol
intim hangütésére éppúgy akad példa, mint
hivatalos levélre. Egészen eltérő módon 
noha nem szűnő érdeklődéssel - olvastam
például, Lengyel Balázs feleségének, Nemes
Nagy Agnesnek személyességükkel lebilin
cselő sorait és a Svájcban élő, a magyar iro
dalom megismertetéséért küzdő Eva Haldi
mann-nak a hazai irodalmi élet figyelemmel
kísérésére törekvő leveleit. Magától értetődő

tehát, hogy az igen változó terjedelműés kö
zelítésű írásokban szinte mindenről esik szó
- a legtöbbször persze irodalomról. A Len
gyel Balázs szerkesztette Ujholdról - kény
szerűen rövid fennállása folytán - talán a
vártnál kevesebbszer olvashatunk; ez teszi
azonban lehetővé, hogy e folyóirat újat hozó
poétikája mellett a régebbi és az újabban ala
kuló irodalmi hagyományok egyaránt megje
lenjenek, mintegy párbeszédet folytassanak a
levelezés lapjain.

Az első és az utolsó levél írásának dátu
mát (1937. január 17. és 1999. április 19.) több,
mint hat évtized választja el egymástól. E
rendkívül tág időszakasz, a változatos témák
és a Lengyel Balázs által írt levelek hiánya
természetesen megnehezítené az utalások
megértését, ha a kötet szövegeinek világában
való tájékozódást nem segítené a jórészt gaz
dag és részletes jegyzetanyag, amelyet a leve
lek címzettje, Lengyel Balázs és Buda Attila,
a kötet rendkívül alapos szöveggondozója,
szerkesztője és összeállítója készített. (A
könyvet - mintegy függelékként, szintén a
megértést és a további tájékozódást segítendő
- az Ujhold és az Újhold-Evkönyvek reper
tóriurna, valamint Lengyel Balázs önállóan
megjelent műveinek részletes bibliográfiája
egészíti ki, természetesen az ilyen esetekben
elmaradhatatlan névmutató mellett!) Ugyan
akkor a nyilvánosságot kapott magánlevelek
nem pusztán önmagukban érdekesek, de az
utalásaik révén kibontakoztatható háttér foly
tán is - a kommentárokra tehát azért is
szükség lehet, hogy főlfejthetövés érzékelhe
tővé válhasson a politikai, kulturális, törté
nelmi, morális vonatkozások sokasága által
formálódó életvilág s a gondolkodás közegé
nek történeti léptékű változása. A leveles-



könyv "sokhangúsága" biztosíték arra, hogy
a szövegek kibontakoztatta háttér, ha teljessé
gében nem is idézhető vissza, semmiképp se
maradjon egyoldalú.

A néhány kivételtől eltekintve először itt
megjelenő leveleket igen különféle szerzők ír
ták. Az írásaik egymásutánjából összeálló
szöveg folytonos mozgásban van és magával
sodor. A hétköznapi és az általános érvényű,

a személyes és a távolságtartó megszólalások
szétbonthatatlan egységbe forrnak, hogy ezen
feszültséggel teli egység révén váljék megszó
laltathatóvá s élő tapasztalattá a levelek föl
idézte gazdag világ. (Enciklopédia, 1999)

BENGI LÁSZLÓ

MOLNÁR TAMÁS: SZÁZADVÉGI
MÉRLEG

Molnár Tamás, filozófus és politológus a
nyolcvanadik éve felé közeledve is aktív.
1946-ban el kellett hagynia Magyarországot,
s egy rövidebb nyugat-európai tartózkodás
után 1949-ben az Egyesült A1lamokban tele
pedett le. Több, mint negyven éves száműze

tés után térhetett haza, jelenleg két egyete
men is tanít (ELTE, Pázmány Péter Tudo
mányegyetem). Több kiváló könyve is megje
lent idehaza, fordításban, így például: A libe
rális hegemónia, A modernség politikai elvei, A
filozófusok istene vagy az 1997-es összegző

munkája, Az egyház, évszázadok zarándoka cí
mű. A Századvégi mérleg 1991 és 1996 között
írt publicisztikáinak tematikusan öt részre ta
golt gyűjteménye. A keresztény értékek mel
lett szigorú elkötelezettséget tanúsító gondol
kodó a korszellemtől eltérő műfajú írásaival
fejti ki véleményét hanyatló évszázadunk
utolsó évtizedének filozófiai-erkölcsi hátteré
ről.

Az első fejezet a hármas politikai struktú
rájú társadalom (papok - spirituális harco
sok - katonai, kézművesek és parasztok 
materiális) felbomlási folyamatát ismerteti il
letve a győztesen kikerülő materiális, civil
társadalom diagnózisát állítja fel. Az új világ
rend új erkölcse, az üzleti hatékonyság nyil
vánvalóan többet nyom a latban jelenleg,
mint a keresztény erkölcsiség, mely szerint
Isten és az ő parancsai felé kell fordulnunk.
Míg a katolikus szubszidiaritás elemi fokon ír
ja elő a problémák megoldását, addig a kor
szellem szerint a problémákat minél maga
sabb keretben, globálisan kell kezelni.

A megtorpant humanizmus c. fejezetben
jelentkezik először komolyabban állandó ag-
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godalom a keresztény értékek elvesztése mi
att, ami Molnár Tamás írásainak alaphangját
adja meg. Az aggodalom kiváltó oka alapve
tően a társadalmi bomlás. A fogyasztói társa
dalom értékrendjében a legtöbb társadalini
lény ugyanis egyszerű fogyasztási tárgy csu
pán, az új piramisrendszerben a személyek
sokrétű érdeklődése, aktivitása is betáblázás
ra vár. A társadalom lett az egyház helyett a
szervező elv, ő a forrása az erkölcsnek. A mai
"humanizmus" (amelyről a szerző kijelenti,
hogy talán halott is már) pedig ehhez igazod
va nem fogalkozik a szociális kérdéssel, de
nem is demokratikus, hanem inkább a nyu
gati ember atomizálásával van elfoglalva. Az
atomizálásban, az értékek és a tekintély rom
bolásában szerepet játszhatnak a szekták és a
média egyes megnyilvánulásai, ugyanúgy,
mint a New Age, melyben sokan egy új val
lást keresnek vagy éppen hirdetnek, hiszen a
liberális civil társadalom "vallást keres magá
nak". Molnár Tamás fel is sorol legalább öt
jelöltet, de ezek között nem szerepel sem a
kereszténység, s legkevésbé a katolicizmus...

Az új "vallások" negatív tevékenységét
elemezve a harmadik fejezetben Molnár kije
lenti: "Ez az évezred az első, amelynek em
bere úgy ünnepli a karácsonyát, hogy abban
Isten és a hit mellékes, mögötte semmi
transzcendens nincs, ipari és kereskedelmi
karácsony, fogyasztói karácsony, a több és
több ünnepe, vagyis egyszeru dátum, mun
kaszünet (...), amelyen túl visszazuhanunk
majd a hazugságba". A liberalizmus az
egyént teszi meg minden igazság és jog for
rásának, s így elkerülhetetlen, hogy folyama
tos konfliktusok támadjanak az egyének kö
zött. A liberalizmust erős kritikának alávetve
Molnár Tamás ezt írja: "A liberalizmus látszó
lag a kvantumot teszi meg kritériurnnak (...),
vagy a konszenzusban látja a megoldást,
amely már nem a voksok mennyiségét találja
igazságosnak, hanem az értelmes emberek
véleményét, amelyet aztán propagandaeszkö
zök közvéleménnyé tudnak nyilvánítani és
előléptetni..." "A liberalizmus kisajátítja a po
zitív és karitatív hangzású szavakat, és ezeket
ideológiai célokra használja, ugyanakkor per
sze a szabad és a mi tilos viszonya ugyanaz
maradt (...) és ezt a viszonyt már el is nevezte:
politícally correct."

Az utolsó két fejezetben a politológus és
az egyszerű, szemlélődő ember gondolatai
kapnak teret. Többször szót emel a naivitás
ellen, amely politikusokat és állampolgárokat
egyaránt eltölt a készülő új világbéke remé
nyében. Rámutat, hogy a hipokrízis állandó


