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Ró zsa re gény
A gaz dag kö zép ko ri fran cia iro da lom sa já tos, de ná lunk jó részt csak hír bõl is mert 

rep re zen tán sa a Ró zsa re gény.
Egy Guillaume de Lorris ne vû szer zõ kezd te el ír ni 1230 kö rül az ak kor di va tos 

ud va ri re gé nyek mo do rá ban. Ál mát me sé li el, amely ben az ép pen fel ser dült if jú – a 
köl tõ ma ga – egy szép má ju si reg ge len el in dul a vá ros ból, és a fo lyó men tén ha lad va 
cso dá la tos kert hez ér ke zik. A kert fa lán kí vül rõl a kü lön fé le bû nök, rossz tu laj don sá gok 
je len nek meg, be lül vi szont cso dá la tos har mó nia ural ko dik, af fé le föl di pa ra di csom ké pe 
tá rul az ámu ló fi a tal em ber sze me elé. A szá má ra mind ad dig is me ret len Gyö nyör kert je 
ez, ahol Öröm, Fi nom ság, Szép ség, Nagy lel kû ség és más al le go ri kus ala kok jár ják kör-
tán cu kat, és élik gond ta lan éle tü ket. Mi u tán be ve zet ték eb be az exk lu zív tár sa ság ba, az 
if jú a kert fel fe de zé sé re in dul, és rá buk kan Narcissus for rá sá ra, a ve sze del mes for rás ra, 
ahol egy kor ez a mi ti kus alak a sa ját tü kör ké pé be sze re tett be le. A for rás mé lyén rej tõ zõ 
kris tály tük ré ben õ vi szont a ró zsa bim bók tól ros ka do zó ró zsa fát pil lant ja meg. A Sze re-
lem is ten ként meg je le nõ Ámor nyi lai sze mén át a szí vé be ha tol nak az if jú nak, és azt et tõl
fog va már csak az a vágy hajt ja, hogy meg sze rez ze ma gá nak a ki vá lasz tott ró zsa bim bót. 
– Sze mel vé nyünk e kert le írá sát és a ró zsa meg pil lan tá sát mu tat ja be.

Guillaume leg na gyobb ér de me, hogy az ud va ri re gény mû fa ji ke re te in be lül szin te 
a tö kély re vit te a lel ki tu laj don sá gok nak és más abszt rak ci ók nak a ké sõi an tik vi tás ban, 
majd a kö zép kor ban is ked velt al le go ri kus meg je le ní té sét, sõt egész mû vét ezek re az 
al le gó ri ák ra épí tet te. Hi szen az if jú sze rel mes nem csak Gyö nyör kert jé nek ba rát sá gos 
alak ja i val ta lál ko zik, ha nem a ró zsa meg kö ze lí té sé re tett kí sér le tei so rán El len ke zés, 
Fé le lem, Szé gyen ke zés és más, a meg hó dí tan dó hölgy lel ki ál la po tát vagy a kö ze le dé sét 
el len sé ge sen fo ga dó tár sa dal mi re ak ci ó kat jel ké pe zõ fi gu rák is út ját áll ják. Oly an  nyi ra, 
hogy egy re el szán tabb kí sér le tei elõl Fél té keny ség egy nagy hir te le né ben fel épí tett erõ dít-
mény be zár ja a ró zsát az an nak haj lan dó sá gát meg je le ní tõ Szí ve sen Láttal együtt.

Az if jú két ség beesett pa nasz ba fog a sze rel me tár gyát töm löc be zá ró vár elõtt. Ez zel
vég zõ dik a Ró zsa re gény el sõ ré sze. Mert Guillaume de Lorris „nem tud ta vagy nem 
akar ta” to vább foly tat ni – aho gyan mint egy negy ven év múl tán a mû vet be fe je zõ Jean 
de Meun ír ja be ve ze tõ jé ben. Ma sem tud juk, hogy be teg ség, ha lál aka dá lyoz ta-e meg 
az ud va ri re gény ere de ti kon cep ció sze rin ti be fe je zé sét, vagy pe dig va la mi fé le al ko tói 
vál ság. Hi szen Guillaume a Fél té keny ség vá rá ba zárt ró zsa szim bó lu má nak meg al ko tá-
sá val meg le he tõ sen ne he zen fel old ha tó hely zet elé ál lí tot ta sa ját ma gát.

A fel ol dás ra Jean de Meun ke rü lõ utat vá laszt. Õ két ség kí vül egé szen más el kép ze lés-
sel fog be le vál lal ko zá sá ba, hogy mél tó be fe je zést ír jon Guillaume de Lorris fél be ma radt 
mû vé hez. Em ber ként és al ko tó ként is egé szen más, mint az el sõ rész szer zõ je. Negy ven 
év telt el az óta, és Jean már a csú csá ra ju tott sko lasz ti ka ta nít vá nya. Bár foly tat ja 
Guillaume ál mát, de már nem álom vi lág ban él. Az al le gó ri ák to vább ra is sze rep lõk 
ma rad nak, de lé lek ta ni sze re pük tár sa dal mi hát te ret kap. A köl tõi ké pe ket ér vek vált ják 
fel. Jeant rend kí vü li mér ték ben ér dek li a sa ját ko ra és a sa ját kor tár sai. Amíg elõd je el sõ-
sor ban köl tõ volt, õ már fi lo zó fus al kat. Akár a nagy sko lasz ti ku sok, õ is a vi lág lé nye gét 
akar ja meg ra gad ni, az em be ri nem fel ada tát akar ja ol va sói elé ál lí ta ni. Amíg Guillaume 
a „sze re lem mû vé sze tét” kí ván ta vers be szed ni, Jean már a „sze re lem tük ré rõl” be szél, 
és az er köl csi ta nul ság a fon tos szá má ra. A hos  szas mo no ló gok, ame lyek ben Ér te lem, 
Ba rát, Ha mis Kép, az Anyó, majd Ter mé szet és Õr szel lem ezt a ta nul sá got igye kez nek 
elõ ad ni és szem lél tet ni, ko ránt sem csu pán el vont ok fej té sek, ha nem a szer zõ bõ ven meg-
tûz de li a ko ra be li min den nap ok je le ne te i vel, élet ké pe i vel. Így az tán ez a be fe je zés több 
mint négy szer is olyan hos  szú ra nyú lik, mint az el sõ rész.

Jean az em be ri élet és ez zel együtt a sze re lem cél ját – a 12. szá za di ún. chartres-i 
is ko la ter mé szet fi lo zó fi á ját kö vet ve – a faj fenn tar tás ban lát ja, és ez zel szem be ke rül nem-
csak min den faj ta asz ke tiz mus sal, val lá sos sal és po é ti kus sal egy aránt, ha nem vé gül is 
elõd je, Guillaume de Lorris lé gi es sze re lem fel fo gá sá val is. Jeannál a sze re lem már nem 
csu pán lel ke se dés és vá gya ko zás, ha nem a ki elé gü lés ke re sé se is. Ná la Sze re lem is ten 
ha tal mas had se re get ál lít fel mind azok ból az al le go ri kus erõk bõl, ame lyek en nek a cél-
nak az el éré sét ki tud ják har col ni. Meg je le nik e se reg élén Sze re lem is ten any ja, Venus 
is, aki itt egy ér tel mû en az ér zé ki ség meg tes te sí tõ je, és aki nek je len lé te el en ged he tet len a 
gyõ ze lem hez. A se reg di a dal mas ko dik El len ke zé sen és tár sa in, Szí ve sen Lát ki sza ba dul, 
az if jú sze rel mes pe dig bir tok ba ve he ti ró zsá ját. És Jean de Meun nem ri ad vis  sza e bir tok-
ba vé tel alig lep le zett, szin te na tu ra lisz ti kus le írá sá tól sem: ez zel fe je zi be a re gényt.

A Ró zsa re gény má so dik ré szé nek élet fel fo gá sá ról ír ja azt Szerb An tal, hogy „sar ka la-
tos el len té te an nak, amit ál ta lá ban kö zép kor inak szok tunk tar ta ni”. Jean de Meun nem-
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csak ami att te kint he tõ a hu ma niz mus elõ fu tá rá nak, mert ha tal mas an tik is me ret anya got 
vo nul tat fel tan köl te mény ében, ha nem mert a ter mé szet tör vé nyei sze rin ti éle tet és a 
tár sa dal mat ös  sze tar tó igaz ér zé se ket te kin ti az üd vö zü lés út já nak. Jean ugyan is min den 
mi to lo gi kus hi vat ko zá sa mel lett is ke resz tény szer zõ – mi is le het ne más a 13. szá zad 
Franciaországában –, és er köl csi ta ní tá sát e hit igaz ér tel me zé se ként ad ja elõ. Ami kor
mun ká ja vé ge fe lé Õr szel lem szá já ba ad ja élet fi lo zó fi á já nak ös  sze fog la lá sát, Gyö nyör 
négy szög le tû kert jé nek ki fe je zett el len té te ként raj zol ja meg a fe hér gyap jas Bá rány ker tes 
rét jét, az iga zi pa ra di cso mot, aho vá a he lyes út kö ve tõi jut nak majd. És ez a ker tes rét 
ke rek, ami Jean szá má ra – és bi zo nyá ra ol va sói szá má ra is – a tö ké le tes ség szim bó lu ma 
volt…

Rajnavölgyi Gé za

Sze re lem is ten ízi ben
hív ta Édes Te kin te tet: 1305
arany íját ra gad ja meg,
õriz get ve ne rejt se el, 
pa ran csa szól, hogy ajz za fel.
Õ meg pil la na tig se vár,
az íjt fe szes re húz va már 1310
át ad ja azt s öt ves  sze jét:
fény le nek, s mind lö vés re kész.
Sze re lem is ten meg kö vet
tá vol ról íj jal en ge met.
Ments is ten! még tán el ta lál, 1315
se bet ha üt, sor som ha lál!
Ám er rõl mit se tud tam én,
csak jár tam ott a kert ölén,
s szí vem-lel kem ör ven de zett.
Õ jött utá nam, kö ve tett, 1320
s én meg nem áll tam perc re se,
a kert zu ga it jár va be.
Volt a kert nek alak za ta:
négy zet re állt négy ol da la,
egy for ma szé le s hos  sza is. 1325
Meg volt min den gyü mölcs fa itt,
ha csak nem rút, iszony ta tó.
Vagy egy, vagy ket tõ lát ha tó
min den faj ból, s több is ta lán.
Em lék szem, ott az al ma fán 1330
szép grá nát al ma is te rem:
se gít a be teg em be ren.
Dió fák ból egy kis li get
õs  szel te rem gyü möl csö ket,
akár a sze re csen dió: 1335
nem ke se rû, de íz re jó.
Amott fa állt, rajt’ man du la,
má sutt meg fü ge, da to lya
csün gött sok fán bõ sé ge sen.
S mi kell, e kert ben meg te rem: 1340
édes gyö kér és szegfüszeg,
il la tos drá ga fû sze rek,
mir ha, gyöm bér, men ta s ba bér,
kurkuma, ánizs és fa héj,
szem nek-száj nak mind jól esõ, 1345
asz tal mel lett íz lel he tõ.
Nõtt ott még sok ha zai fa,
gyü möl cse birs és nas po lya,
arany s kék ring ló, ber ke nye,
ba rack, dió és gesz te nye, 1350
pi ros cse resz nye, friss, fi nom,
kö kény meg kör te, al ma, som.
Ba bér fa és ma gas fe nyõ

itt egy aránt zöl dell ve nõ,
s szin túgy olaj fák, cip ru sok, 1355
tá jun kon bár nem ho no sok.
Majd szil fák, te re bé lye sek,
szép bük kö sök meg töl gye sek
te nyész nek, s gyer tyán, mo gyo ró,
ju har fa, fûz, szo mor ko dó. 1360
So rol jam faj tá ik to vább?
A kert ben lát tam an  nyi fát,
hogy bíz elõbb el fá ra dok,
mint so ruk vé gé re ju tok.
Nõt tek a fák, tud já tok ám, 1365
kel lõ kép pen rit kán, la zán,
egy más tól öt-hat öl nyi re:
ily tá vol volt a fák kö ze.
De ter jesz tet tek lom bo kat,
hogy nagy me leg tõl óv ja nak: 1370
sû rû a sok fa ko ro na,
nem süt át a nap su ga ra,
a föl det alig ér he ti,
a friss fü vet nem per zse li.

Él tek itt õzek, dám va dak 1375
meg egy egész mó kus csa pat,
fák ágán für gén szök ke nõ.
Vir gonc nyu lak búj tak elõ,
foly vást ott hagy va od vu kat,
s száz fé le képp udvarlanak 1380
ug rál va mind egy más kö rül
– elé jük zöld pá zsit te rül.
Jó for rás sok he lyen fa kadt,
ben nük va rangy, pók nem akadt,
s mind et hûs ár nyék kör nye zi 1385
– szá muk sem tud nám mon da ni.
Gyö nyör pe dig ké szít te tett
kis ár ko kat meg csö ve ket:
ben nük most for rás víz fo lyik,
lá gyan cso bog, csör ge de zik. 1390
Az ár nyas pa tak par to kon
s a sû rû, bu ja pá zsi ton
szö kõ kút fris sen per me tez.
Barátnéd rá fek tet he ted,
hisz pu ha ez, mint tol las ágy, 1395
bá jos zu goly, s fek he lye lágy,
mert föld jét for rás ön tö zi,
és fé nyes zöld gyep el le pi.
Gyö nyö rû sé ges ez a táj,
hol eny he szel lõ to va száll, 1400
s nyí lik vi rá gok er de je,
le gyen zord tél vagy nyár he ve.
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Vi rít pom pás kék ibo lya,
s meténg friss zöld je fut to va,
van itt fe hér s pi ros vi rág, 1405
meg sár ga is – látsz sok cso dát!
Szép ez a föld itt, gyö nyö rû,
lám, tar kál lik pa zar szinû
vi rá gok hí mes szõ nye ge,
s jó il lat ár ja len gi be. 1410
Nem so rol ja hos  szan me sém,
mily ked ves itt e kert ölén,
in kább, mint il lik, hall ga tok,
min dent el úgy se mond ha tok,
mi itt e kert ben kel le mes, 1415
szép sé ges, bá jos és ki es.
Jár kál tam jobb ra s bal ra is,
kém lel ve néz tem zu ga it
e kert nek, s min den szög le tét.
Sze re lem is ten meg sze mét 1420
raj tam tar tot ta ez alatt,
akár va dász kö vet va dat,
les vén, míg ked ve zõ he lye,
s száll hat fe lé nyíl ves  sze je.

A for rás ra te kin te tem
cso dál va is mét rá ve tem,
s az írást is el ol va som, 1605
ezer nyi dol gát meg tu dom.
De rám ott bal vég zet le sett!
Só haj toz ni nem szûn he tek!
E tü kör ked vem tör te szét:
hisz ha cso dás bû ve re jét 1610
sej tet tem vol na ide jén,
nem ré vü lök el így vi zén.
Csap dá ba es tem, meg fo gott,
s mint an  nyi mást, cser ben ha gyott.
Tük röm ho zott ezer cso dát 1615
s ró zsák kal tel jes ró zsa fát
ki csiny ke zug ban búj va meg,
me lyet kör ben sö vény sze gett.
Ak kor rög vest rámtört a vágy,
s akár Pá rizst vagy Páviát 1620
ott hagy tam vol na ízi ben,
csak hogy le gyek kö ze li ben.
S hogy el fo gott a szen ve dély,
mi mást is el fog, s nem kimél,
a ró zsa fá hoz men tem én  1625
iram lást, s ott már kö ze lén
érez tem ró zsa il la tát,
érez tem, bel sõm jár ja át,
s nem kell, hogy bal zsa moz za nak.
S ha nem fé lek, hogy ûz ha rag, 1630
zord tá ma dás, sza kí tok is
egy szá lat – vol na drá ga dísz! –,
s bû völ ne édes il la ta.
De fél tem, ér ne bosszuja
a kert urá nak, s bün te tés 1635
kön  nyen jö het s ne hez te lés.

Ró zsa hal mok vi rí ta nak,
nincs en nél szebb az ég alatt.
Van köz tük bim bó, zárt, ki csiny,
mi duz zad fá ja ága in, 1640
s van köz tük en nél már na gyobb,

sze rét-szá mát cso dál ha tod:
fes lik be lõ le a vi rág.
Ne vesd meg ró zsa bim ba ját,
mert a vi rí tó ró zsa szál 1645
egy nap tán, hogy vi rág ban áll,
a ki fes lõ bim bó vi szont
il la tot még több na pig ont.
E bim bók ked ve sek ne kem,
pár juk a föl dön nem le lem. 1650
Ha bár ki egyet is sze rez
ma gá nak, becs ben tart sa meg:
ha ko szo rút rám ró zsa fon,
nem csá bít töb bé dús va gyon.
Bim bók kö zül egy gyö nyö rût 1655
vá lasz tot tam, egy nagy sze rût,
mi hez a töb bi fel sem ér,
– lát tam, szebb va la men  nyi nél!
Szí ne olyan cso dá la tos,
olyan sely mes, rubinpiros, 1660
mint csak Ter mé szet fest he ti.
Négy pár le vél kö rül ve szi,
kö röt te mind szép rend ben ül:
Ter mé szet rak ta mes te rül.
A szá ra meg szál egye nes, 1665
vé gén a bim bó szép fe szes,
és jobb ra-bal ra nem ko nyul.
Az il lat éde sen to lul
a kert be ott ki szer te szét,
s be jár ja min den szeg le tét. 1670
Mi dõn érez tem il la tát,
tá voz ni nem ha gyott a vágy,
in kább ke res tem kö ze lét,
bár nyúl ni nem vol tam me rész.
Bo gáncs hoz ért ám most ke zem, 1675
s hõ köl ni vol tam kény te len.
Ágas-bo gas sok vad tö vis,
csí põs csa lán meg sze der is
gá tolt, hogy men jek közelébb,
mert fél tem sajgató se bét. 1680

Sze re lem is ten szün te len
kö ve tett min den lép te men,
íját fe szít ve lop va járt,
s egy fü ge fá nál most meg állt.
S mi kor meg lá tott en ge met, 1685
hogy a bim bók ból egyi ket
ki vá lasz tot tam, s mind kö zül
szí vem csu pán en nek örül,
egy nyíl ves  szõt elõ ka pott,
az íj húr já ra rá ra kott, 1690
s egész fü lé ig húz ta meg
a meg fe szü lõ ide get,
s úgy lõt te ki fe lém nyi lát,
hogy szí ve met sze me men át
ta lál ta cél ba pon to san. 1695
Rámtört ször nyû hi deg ro ham,
s bár vé dett gyap jú-öl tö zet,
tes tem bor zon gás ráz ta meg.
Se bes nyíl vá gó dott be lém,
s ha nyatt es tem a föld gye pén. 1700
Szí vem ki hagy, el er nye dek,
alél tan hos  szan he ve rek,
s hogy vis  sza tér esz mé le tem,
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megint ér zek, s jár az eszem,
s úgy vé lem, hogy bár ép va gyok, 1705
vé rem alig van, elfolyott.
Pe dig a nyíl, mi el ta lált,
nem on tott vért, s alig ha árt,
hi szen – lám – szá raz itt a seb.
Így hát hoz zá is kezd he tek 1710
a ves  szõt kéz zel húz ni ki,
s amint hú zom, só haj ta ni.
S amíg ek ként erölködöm,
a toll s a ves  szõ ám ki jön,
de benn ma rad hor gas he gye, 1715
mi nek Szép ség igaz ne ve.
Szí vem be fúrt, és ben ne áll,
ki nem húz hat ja sen ki már,
s hogy ott ül bent, jól ér zem én,
bár nem szi vá rog vér se bén. 1720
Ret tent va gyok s za va ro dott,
mert a ve szély egy re na gyobb.
Ugyan mit mond jak, mit te gyek,
se bem hez or vost hol le lek?
Hi szen nincs fû és nincs gyö kér, 1725
mi eny het ad va meg se gél.
A bim bó hoz von zott szivem,
kí ván ta, hogy enyém le gyen,
hi szen ha már bir to ko lom,
éle te met vis  sza ka pom. 1730
Csak lás sam õt, hisz il la ta
bús fáj dal mam nak vígasza.
A bim bó hoz hát in du lok,
mert áraszt édes il la tot.

Sze re lem az tán kéz be vett 1735
egy má sik ves  szõt, míveset.
Ez Ked ves ség, a má so dik,
ki a vi lág nak if ja it
és höl gye it ger jesz ti fel
sze ret ni. S ke rül vén kö zel, 1740
Sze re lem már nem ri o gat,
re pít vas-nél kü li nyi lat,
s az sze men át szí vem be fúr.
He gye on nét nem sza ba dul
sen ki ál tal, hi szem, so ha, 1745
mert hogy húz tam, ki jött a fa,
nem állt ka rom nak el le ne,
de benn ma radt a nyíl he gye.
S tud já tok meg az iga zat,
hogy érez tem bár vá gya mat 1750
ed dig is a bim bó után,
e vágy most nõtt csak nagy ra ám!
És egy re in kább kí no zott,
min dig csak ar ra bíz ta tott,
hogy ró zsám hoz men jek oda 1755
– ibo lyá nál jobb il la ta.
Tán vis  sza tér nem kel le ne,
de nem áll hat tam el le ne,
mert úgy pa ran csolt már szivem,

hogy men jek ar ra szün te len, 1760
ho vá erõ visz s ha ta lom.

Az íjász ügy kö dött na gyon,
kín zá so mon se rény ke dett,
nem ha gyott nyug ton en ge met,
sõt, hogy ba jom te téz ze még, 1765
lõt te har ma dik ves  sze jét,
a Fi nom ság ne ve ze tût.
Dús tol lú nyíl szivembe üt,
s a föld re nyú lok el ha nyatt
egy olaj fa lomb ja alatt 1770
– hos  szan he ver tem a me zõn.
Amint meg vis  sza tért erõm,
ves  szõ jét két kéz zel fo gom,
s az ol da lam ból kihuzom,
de von ni nem bí rom he gyét, 1775
erõm eh hez már nem elég.
Fektembõl ül ni fel ke lek,
nagy gond gyö tör meg, szen ve dek,
saj gó se bem nek kín ja bánt,
s indítna a bim bó iránt, 1780
mi ért a szí vem úgy re pes.
Ám az íjász to vább ke res,
s szí vem ben ott a ret te net
– kit for ráz tak, fél az vi zet.
De a kény szer bi zony nagy úr, 1785
s ha lát nám, hogy harc za ja dúl
kö röt tem, kõ s más lö ve dék
ko pog, sü vít akár a jég,
in dul nom még is kel le ne,
mert Sze re lem nagy ere je 1790
adott me rész, bá tor szivet,
hogy mint kí ván ja, úgy te gyek.
Láb ra ál lok, tá pász ko dom
gyen gén, mint kit seb lá za nyom,
két lá bam kín nal ván szo rog 1795
(az íjász tól bíz tart ha tok),
s a ró zsa fá hoz visz szivem.
De an  nyi tüs ké jét le lem,
s elõt tem sok bo gáncs, csa lán,
hogy nincs utam bo zó to sán, 1800
s a bim bó hoz nem jut ha tok.
Így a sö vény nél ma ra dok,
mi ró zsa bok rot el ke rít
– tö vis meg tüs ke ke se rít.
E hely ám még is kel le mes: 1805
bim bóm kö zel ben, s len ge dez
fe lõ le édes il la ta,
bû völ, bó dít va rázs la ta,
s ked vem re is szem lél he tem.
S oly gyógy ulást hoz ez ne kem, 1810
hogy el fe lej tem búm s ba jom,
öröm jár át, vi dá mo dom.
Tes tem és lel kem ki vi rul,
nem él het nék ily bol do gul
se hol – nincs jobb, mint itt e hely! 1815
Nem hajt a vágy, hogy men jek el.
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