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René d’Anjou

A Szerelmes Szív könyve 

(Le Livre du Coeur d’amour épris)

I. 1–42.1

Igen magasságos és hatalmas herceg, kedves és igen szeretett rokonom és unoka-
öcsém, jean, Bourbon és Auvergne hercege2 stb., én, René szomorúan fordulok 
Önhöz, mert a Francia Királyság valamennyi hercege közül Önhöz fűz a legtöbb 
családi kötelék, bizalom, ragaszkodás; mélyen fekvő gyökerek, hiszen régóta, 
csaknem gyermekkoromtól fogva az Ön megboldogult atyja3 meg én mindig egy-
más társaságában voltunk, kölcsönösen tanúbizonyságot tettünk egymás iránti 
teljes odaadásunkról, ahogyan az két igazi testvérhez méltó.

Mindig is éreztem az Ön szelídségét, már atyja halála előtt, majd azt követően; 
tökéletes barátra leltem Önben, olyannyira jóakaratú és megbízható, hogy úgy 
érzem, nagyon kötődöm Önhöz, és oly sokat köszönhetek Önnek, amit meg sem 
érdemelnék. éppen ezért inkább Önhöz fordulok panaszommal,4 mint bármely 
más élő személyhez, remélve, hogy Ön jó és biztos tanácsot tud adni nekem.

Ámde az a kényes kérdés gyötör még, nem tudom, hogy Fortunához, Ámor-
hoz vagy  Sorsomhoz, e három közül melyikhez forduljak, hogy a szívemnek 
okozott sérelmet és kínszenvedést a rovására írjam, melyet az ténylegesen elvisel 
– hiszen hármójuk közül az egyikőjük valósággal oly gondba és gyötrelembe me-
rített alá, hogy ki sem tudnám fejezni, sem teljes bizonyossággal megnevezni a 
vétkest, akit felelőtlenséggel vádolhatnék.

Ugyanis aznap, amikor először kerültem az én hölgyem elé, Fortuna vezetett 
oda inkább, mint bárhová máshová, nem volt abban hiba; noha egyáltalán nem 
tudtam miért és hová megyek, nem gondoltam rosszra. Másrészt amint odaértem 

1 A 42 soros ajánlás a mű legismertebb, Anjou René (részben autográf) kéziratában, a cod. 
Vindobonensis 2597. 1460 (?)  lapjain olvasható először. A fordítás forrása: René d’Anjou, Le 
Livre du Coeur d’amour épris, réd., ann. par Florence Bouchet, Paris, Hachette, 2003 (Collection 
Lettres Gothiques).

2 Jean II. (1426–1488), Bourbon hercege; Marie de Bourbon (René d’Anjou fiának, Jean de 
Calabre-nak a menyasszonya) fivére; 1483-ban Franciaország várparancsnoka. Az „unokaöcs” 
megnevezés nem jelöl pontos rokonsági fokot, inkább az érzelemnyilvánítás kifejezése a her-
cegi vérből valók között.

3 Charles de Bourbon (†1456) 1436-ban részt vett Renének Bourgogne-ból való kiszabadí-
tásában.

4 Panasz vagy sirám (’complainte’). A kifejezés használatával a szerző művét ennek a költői 
műfajnak a narrációjába helyezi. 
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a legszebb és legnemesebb hölgy tornya alá – Ámor ott rejtőzött el –, semmibe 
sem tartott eltalálni engem az oly édes és élénk szemek nyilával, az a tekintet 
megdobogtatta a szívemet; és ráadásul azóta a Végzetem, bárhol legyek is, arra 
ítélte emlékezetemet, hogy folyton rá gondoljak, eszemben legyen, és lélegzet-
vételnyi pihenés nélkül jóval több figyelmet szenteljek neki, mint bármely más 
élőlénynek. A három megnevezett közül melyiknek tulajdonítsam hát mártí-
romságom vétkét? nem tudnám megmondani, hacsak nem mindhármuknak, és 
külön-külön is, hiszen hűségemmel arányosan, hatalma szerint valamennyi ré-
szes volt benne olyannyira, hogy még most is olyan helyzetben vagyok, amelyre 
nem ismerek semmiféle gyógyszert. Így maradok epekedve, sem meggyógyulni, 
sem meghalni nem tudok: olyan állapotban, melyet pontosan leírok e kis könyv 
allegóriájában, melyet szíveskedjék elolvasni.

Ismeretlen festő: Szív és társai a boltívek alá akasztott relikviákat szemlélik
Miniatúra no. 47 (BnF Ms.fr. 243999, f.105)
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CXXXII. (…)

Az alább említett tárgyak a boltív alatt függtek, Bel Accueil ekkor Szívhez fordult 
ezekkel a szavakkal:

„Ó, te Szív, ki ámulsz azon,
s óhajtod látni jó okát
hogy e tárgyak itt s eképp
kiállíttattak és nyugtalanít: vajon
mivégre szolgál mindez – biz’ elmondom, el én.
Először is (Isten segítsen engem!)
a kosár, amelyet ott látsz, éppen az,
amelyben Vergilius csüggött alá
oly ravasz nő miatt, 
aki tudott találni indokot,
mellyel beültette legott,
úgymond: másképp picurka
légyottjukra sem lesz mód.
odáig volt az asszonyért –
belelépett, bánva rögtön erőst,
hisz azonmód a kosarat a nő
aláengedte félútig a mélybe,
majd függve hagyta ott.
elillant bölcsessége egészen ott függve,
amint a város valamennyi népe 
tódult üdvözölni őt fölismerve.
Ámor alázta meg így,
hogy Vergilius lebecsülte
folyvást ennek hatalmát.
Ilyenformán büntette meg őt,
amint jól látják Önök.
S így nem bitorolhatja pap vagy a bölcs,
sem halottidéző jogát.
Erővel bírta, hogy hódolva
kiáltson, alázattal köszönve meg
Istennek, minek emlékére függ
s marad ott a kosár,
míg csak világ marad ez a világ.

A nagyolló, mely amott látható,
higgyék el, nem más, mint
amely Sámson fejét nyírta,
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majd meg is halt nyomorúságok közepett. 
Erejét Ámor úgy megvetette,
s azt semmibe véve tarra vágta
alattomosan delila.
Így vett rajta bosszút Ámor 
vélhetőn joggal.
Ha tovább részletezném,
túl hosszúra nyúlna mesém.
ezúttal végig nem mondom én.

Inkább elmesélem, mit hallottál 
bizonnyal tíznél többször is.
nos hát, kantár és nyereg,
Láthatod, azok épp amott:
Arisztotelész, a bölcs orcáját
fogták keretbe, s a hátát díszitették.
Úgy rosszallta édességét szerelemnek,
úgy megvetette ő, hogy Ámor
csellel bosszúját töltötte rajta
azzal, ki rászíjazta a kantárt, s rá is ült,
belevágta sarkantyúját,
megadta oly nagyon a módját,
nem használt már menedékként a tudomány…
Ámor megfosztá józan eszétől,
tekintélyét a porba taposva,
a hátát egy asszony lovagolta.

Amott a guzsaly, hisz látnivaló,
kétség nem férhet hozzá éppen az,
amellyel Asszurbanipal is font.
Látják-e az orsót meg a lent?
Ámor volt, ki tanította a fonást,
s az asszonyok között alábbhagyott 
a gőg, mi oly büszkévé tette,
hogy lenézte annak dolgait.
De rabságba jutott, amint már emlitém.

egy bálvány áll még odébb,
melyet Salamon szenvedéllyel
imádott egy nő miatt.
Legyőzte Ámor, és legyűrte
szilárd akarását annak,
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ki önmagát hitte oly bölcsnek.
Bizonnyal annak kellett lennie…
de nincs oly kivételes
tudománnyal vagy tapasztalattal teli,
ki Ámort semmibe veheti.

S amit még illik tudniuk,
a két, színarany kampóról lógó
szövőszék históriájából, amelynek,
ha jól figyelnek, tanulsága itt következik.
Hallgassanak reám, s mindent megteszek,
mielőtt elhagynám e helyet,
a kiállított dolgok értelmét (ha úgy akarja Isten),
hogy eláruljam Önöknek.
Kiindulván kosártól az orsókig,
pengéken át a selymekig – 
semmit ki nem felejtenék szándékkal,
s hogy többé már ne nyomjon engem,
törlesztem ím nyilvánvaló tartozásom:
itt és most figyeljen mindenki, 
mire is szolgálnak ezek.
S lévén kötelességem is, így
elmondom az igazat, biz’ el én.

Tudnivaló, nagyhatalmú emberek között
azon fáradoztak, hogy 
hős- meg haditetteket végrehajtsanak
mindazok, akiknek fegyverét
és címerét nagyra becsülték.
Nem felejthető a nemes és vakmerő Heraklész,
aki tán túlzott mértékig telve volt bátorsággal,
erővel, vitézséggel, 
hogy ki elmondhatná mindazt,
túl hosszúra nyúlna meséje,
annyi vitézséget vitt ő végbe egykor,
oly sokat hívott ki harcra.
nem vétette el, s megölte 
a felhajtott vaddisznót, oroszlánt;
ám eljött egy nap, amikor a vágy úgy elragadta
a nemes és szép nőért, Omphal’ért;
érte Ámor tüze átjárta szívét buzgósággal,
s rögtön elfelejtett háborút, csatát, lovagi tornát,
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csatamént, a vértet és a lándzsát,
és annyira belébolondult,
hogy Heraklész valósággal majma lett a nőnek:
s hogy annak oly édes lehelletét
beszívja: együtt fésülték a lent.
Orsókat gombolyított hölgyének parancsára.
Efféle jelentést sejtet a kosár ittléte: oly
annyira úrnője bolondja lett,
hogy az mindent megtanított neki, 
kelmét is meg szövőszéket,
tudományát annak, ki Ámor haragján elbukott,
s a hős immár egy nőnek szőtt,
ruhának igen illő kelmét szövőszéken.
Hiába nem az volt Heraklész mestersége,
kipótolta Ámor megszállott őrülete,
amellyel már sokakat felgombolyított.
Így ugye érthető az ok, amiért felaggatott
szövőszéket láttak ott.”

KaKasy Judit fordítása
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