
7

Bánki Éva: Szabadulás az udvartól. A kívülállás metaforái az udvari kultúrában...

Bánki Éva

Szabadulás az udvartól – A kívülállás metaforái 
az udvari kultúrában Bölcs Alfonz költeménye alapján

A hispán félszigeten, galego-portugál nyelven létrejött középkori udvari lírát a 
provanszál költészet is inspirálta. A galego-portugál költők – köztük Bölcs Alfonz 
király (1221–1284), a félsziget egyik legeredetibb alkotója – átvették a provanszál 
trubadúrok udvari szerelemre, udvariságra vonatkozó terminológiáját, jellemző 
fogalompárjait. Az „udvari” (cortes) és az „alantas” (vilan) magától értetődően meg-
határozó ellentétpárja az egész udvari kultúrának: eszerint egy költő vagy egy sze-
relem vagy udvari lehet, vagy parasztos.

Vajon létezik-e olyan érték, amivel szemben ez a megingathatatlannak látszó 
oppozíció érvényét veszti? Meddig érdemes udvari lovagnak maradnunk? Vajon 
az udvari költők szerint hol húzódnak az udvari kultúra és egyáltalán a társadalmi 
konformizmus határai? Ennek próbálunk egy híres Bölcs Alfonz-vers elemzésével 
a nyomába eredni.

A cortezia és vilania, az „udvariság” és „alantasság” szembeállítása végigvonul az 
első trubadúr, Guilhem de Peitieus költészetén – ráadásul ez az ellentétpár nem-
csak az udvari dalokban jelenik meg, hanem a trágár companho-versekben is.1 
A szerelmi öröm mégis hatalmasabb, mint az udvarit az alantastól elválasztó határ-
vonal, hiszen a joy (az öröm) képes az alantast felemelni, az udvari embert pedig 
lealacsonyítani.2 A másik ilyen kozmikus érték Guilhem költészetében az Örökké-
való. A halál pillanata az udvari értékek érvényességének határát is jelzi.3 

De vajon itt, evilágon képesek vagyunk-e önmagunkat az udvari–nem-udvari 
értékek mentén meghatározni? Mindenki besorolható valahova, de ezek a lényeg-
ében szociális kategóriák, a cortes-vilan (udvari-alantas), az estranhs-privatz (ide-
gen-barát) képesek-e lefedni a személyiség egészét? Meg tudjuk-e mondani, kik 

1 „E tenhatz lo per vilan qui no-l enten, / qu’ins en son cor voluntiers non l’apren: / greu partir si fai 
d’amor qui la troba a talen”, vagyis „tartsátok parasztnak, aki nem érti, / vagy aki nem tanulja meg 
szívesen, / nehezen válik meg a szerelemtől, aki azt kedvére valónak tartja” (Guilhem de Peiteus: 
Companho, farai un vers qu’er covinen II. vsz.) in: Nicolo Pasero: Guglielmo IX d’ Aquitania: Poesie. 
Modena, 1973, 16.

2 „E-l plus cortes vilanejar, / E-l totz vilas encortezir”, vagyis „az udvari ember lealacsonyodik, / az alantas 
ember (paraszt) megnemesedik” (Guilhem de Peiteus: Molt jauzions mi prenc en amar, 29–30. sor) in: 
Pasero, 221.

3 pl. „De proez’e de joven fui, / Mais ara partem ambedu...” vagyis „az erényé és az ifjúságé voltam, / de most 
megválok mindkettőtől...” (Guilhem de Peiteus: Pos de chantar m’es pres talenz. Pasero, 276–280.) 
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vagyunk? Guilhem híres nonszenszversének (Farai un vers de dreit nien, „Verset írok 
semmiről”) tanúsága szerint aligha. 

Különös sajátsága lehetett az udvari kultúrának, hogy már a kezdetek kezdetén 
képes volt belátni saját érvényének határait. A majd másfél évszázaddal Guilhem 
de Peiteus után alkotó Bölcs Alfonz király az egész lovagi-udvari kultúrát utasítja el, 
mégpedig anélkül, hogy hagyományos módon azonosítaná magát a vilaniával, az 
alantassággal vagy póriassággal.

Alfonz költészetében teljesen átértékelődnek az udvari kultúrában megszokott, 
eredetileg szociológiai státuszt jelentő kategóriák. Sokat elemzett, rejtélyes, nagy 
versében, a Nem tetszik nekem kezdetű költeményben, (a Non me posso pagar tanto-ban 
– ezután így, vagy rövidítve, Non me posso-ként hivatkozunk rá) a lovagival, udvari-
val nem is a paraszt vagy parasztos (vilan) kerül ellentétbe, hanem a tengerészélet és 
az ezzel az életformával sugallt szabadság, kegyesség és egyszerűség.

A Non me possóban a lovagi élet agresszív, férfias, fenyegető, már-már szadista 
jellege hangsúlyozódik: az éjszakai őrjáratok, a szúrás (lançar a tavolado), a csípés, a 
skorpiók állandó jelenlétével implikált testi-lelki fenyegetettség.4 Az alacran, a skor-
pió mindegyik versszakban megjelenik, a skorpió mérge készteti folytonos mene-
külésre a költői ént.5 A madárének (canto das aves) említése révén a szerelem ideje, a 
tavasz alakul át a kísértés helyévé, ahonnan a költői én hajón menekülne (hiszen az 
első strófa kétféleképp utal a kísértésre: tavaszt, időbeliséget jelölő madárénekként, 
és utána az ördög helyeként, mezőként, szárazföldként, „evilágként”.) A versben 
azonban nemcsak a madárének és a tavasz idézi fel az udvari szerelmet: a skorpió-
méreg (poçon) is a (szerelmi) bájitalra6 emlékeztet.

Az ezzel szembeállított tengerészéletet viszont nagyon nehéz valamilyen tényle-
gesen létező életformához kötni. A „magányos tengerészben”, aki járva a kikötőket, 
olajat és lisztet árul, láthatunk bibliai (újszövetségi) utalást vagy az Apollonius-re-
gény nyomát7 is. Mindez azonban nem magyarázza meg a vers rejtélyes 36. sorát, 
miszerint a költői én már tengerész volt egyszer (ca eu foi já marinheiro). A „kez-
detekhez” való visszatérés vágyában persze láthatjuk a provanszál joven (fiatalság) 
kultuszát is. De a „tengeri élet” kétszeresen is kivezet az udvari időből, hiszen a 
felnőttkor és tavasz előtti időt idézi meg. A költemény időszemlélete alapján hajdan 

4 A költemény részletes elemzését ld.: Bánki Éva: „O Rei e o Escorpiã. Afonso o Sábio: Non me posso 
pagar tanto”. In: A Piè del Vero. Studi in onore di Géza Sallay. Szerk.: Giampaolo Salvi – Takács József. 
Bp., Íbisz Könyvkiadó. 2001. 37–50.

5 A skorpió – mint a fent idézett verselemzésben bizonyítottam – átütő erejű, a lovagi kultúra teljes 
átértelmezésére alkalmas jelkép, spirituális, katonai és szexuális jelentésű motívum. Az escorpion az 
ófranciában a katapult, vagyis egy hadieszköz neve. Az Ószövetségben és a Jelenések könyvében a 
skorpió elátkozottságot, romlást jelent, míg az asztrológiában a nemi szervek és az érzékiség szimbó-
luma.

6 Ez portugálul ma is „poção mágica”.
7 Camilo Flores Varela: „Malheurs royaux et bonheur bourgeois. A propos d’une chanson d’Alphonse 

le SageVerba (15). 1988. 351–359.
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„tengerészek” voltunk, aztán felnőttként, köpenyes-lándzsás férfiként vágyódunk 
vissza a tengerre.

A vers leghíresebb elemzői (M. Rodriguez Lapa, Frede Jensen, Peter Dronke8) 
nem véletlenül emelik ki a Non me posso pagar tanto modern költészethez való hason-
lóságát. Bölcs Alfonz verse amúgy egyedülálló ritkaság a galego-portugál költészet-
ben: se a versformára, se erre a különös időszembesítésre, se a költeményt szervező 
skorpiómotívumra nem találunk példát a galego-portugál lírában. És nemcsak a 
galego-portugál lírában, hanem az egész trubadúrköltészetben sem. A lovagi és a 
szerelmi értékek elutasítása persze megjelenhet a provanszál panaszdalokban – de 
minden valós alternatíva nélkül. Az „új földek” iránti vágyakozásra találunk példát 
a portugál Dénes királynál (Dom Dinis, 1261–1325), de meglehetősen homályosan.9

A tenger iránti édes-fájdalmas vágyódásra, a tengerrel összefonódó coitára (édes-
bús bánatra) azonban sok-sok példát találunk a galego-portugál női dalokban, 
ahogy a cantiga de amorokban is, pl. Martin Codax (13. sz. közepe – 14. sz. eleje), 
Pai Gomes Charinho (1225 k. – 1295) is. A coitát tekinthetjük az amor de lonh- (azaz a 
„távoli szerelem”-) motívum galego-portugál változatának, amely a tengerhez szo-
rosan tapadva a szerelmi vágyakozás komplexitását hivatott kifejezni.10 De épp egy 
ilyen, az udvari kultúrához oly szorosan kötődő motívum meghatározó jelenléte 
kérdőjelezheti meg azt, hogy a női dalokat, a cantiga de amigókat mennyiben tarthat-
juk populárisnak, ellen-udvarinak, ősinek, mágikusnak...? Egyáltalán létezhetett 
volna-e (ebben a formában) a cantiga de amigo-hagyomány udvari kultúra nélkül? 
Nem lenne helyesebb ezt a fajta hagyományt az udvari kultúra sajátos oppozíciójá-
nak (is) tekinteni?

Nem belebonyolódva a női dalok eredetének kérdésébe, kétségtelen, hogy a 
cantiga de amigo, a női dal és a hozzá köthető metaforika amolyan provanszálellenes 
oppozícióként is megjelenhet – olykor már nyelvi vagy akár nemzeti oppozíciót 
sejtetve. Gondoljunk csak Dénes király híres programversére („Proençaes soen mui 
ben trobar”, magyarul talán: „A provanszálok szépen énekelnek” vagy „Jó költők 
a provanszálok”)! És bár Dénes coitát, bánatot ünneplő költeménye nem női dal, 
azért leszögezhetjük, hogy a provanszál típusú szerelemfelfogás „meghaladását” 
célzó motívumok, a coita vagy a szerelmi érzés határtalanságát kifejező mar (tenger) 
a női dalokra jellemzőbbek. Talán éppen a provanszál típusú udvari szerelem szű-
kösnek érzett fogalmi keretei „tartották életben” galego-portugál nyelvterületen 
ezt a nőköltészetet.

8 Ld. még Bánki Éva: „O Rei e o Esporpião...”, 47. 
9 „... quer’eu ja leixá-lo trobar / e quero-me desemparar d’amor, / e quer’ir algua terra buscar...”, vagyis „el 

akarom hagyni a költészetet, / és el akarok búcsúzni a szerelemtől, / és új földet akarok keresni” (Dom 
Dinis: Oimais quer’eu ja leixá-lo trobar, 1–4. sor, in José Joaquim Nunes: Cantigas d’amor dos trovadores 
galego-portugueses. Lisboa, 1972. XXIX.)

10 Mercedes Brea: „Coita do mar, coita de amor”. In: Homenaxe ó profesor Xesus Alonso Montero. Santiago 
de Compostela. 1999. II. 235–248.
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Bölcs Alfonz viszont – tudomásunk szerint – sohasem kísérletezett női meg-
szólalásmóddal, és soha nem vágyódott különösebben a coita (bánat, szerelmi fáj-
dalom) édesbús kínjaira. Ő, a Cantigas da Santa Maria, a Szűzmária-énekek szerzője 
másképp érzékelteti az udvari szerelem behatároltságát.

Az egész alfonziánus lovagi szerelmet, az örökös szorongást, gyötrő fenyege-
tettséget, és ennek a Non me posso pagar tanto-ban megjelenő képiségét, az egyéni 
sérelmekre utaló sebeket, mérgeket, szúrásokat, csípéseket) könnyű egybevetni az 
udvari szerelem – Slavoj Žižek feltételezte11 – mazochista kódjával.12 A költői én 
skorpió előli menekülését láthatjuk amolyan lázadásnak is – lázadásnak a mazo-
chizmus mint erotikus diszpozíció ellen. Hiszen a Non me posso-ban a fájdalom oko-
zására és elviselésére való képesség annak a lovagi-udvari kultúrának a része, amely 
magát az udvari szerelmet is megteremtette: amor és armas, (szerelem és háború) 
szétválaszthatatlan a költeményben. 

A Non me posso pagar tantót nemcsak a világi költészet inspirálójaként fellépő 
ördög, a demo, hanem számos más motívumegyezés is köti a Mária-dalokhoz, külö-
nösen a 300. cantigához.13 Magától értetődően, hisz épp a Mária-imádat az, amely 
segít az udvari szerelem „mazochista karakterét” kiküszöbölni! A Szűz nem hall-
gatag, nem részvétlen, nem távolságtartó hölgy, Isten Anyja mindig meghallgat-
ja a trubadúrt: betegségéből meggyógyítja, bajában a segítségére siet. Ily módon  
Alfonz király, Szűz Mária trubadúrja az udvari kultúrán belül egy sajátos szabad-
ságot valósít meg: mintha visszatérne egy archaikusabb kereszténységeszményhez 
– de mindezt udvari emberként, trubadúrként teszi.

Mindezek ismeretében nevezhetjük-e a Non me posso pagar tanto-t vallásos vers-
nek? Tekinthetjük-e vajon a „tengerészéletet” a spirituális megújulás szimbólu-
mának? Bár a versben vannak a vallásos lírára emlékeztető motívumok, és a köl-
teményben kifejeződő szorongás mértékét sem szeretném lekicsinyelni, mégis azt 
hiszem, hogy a tengerparti falvakban élelmiszer-kiskereskedelmet folytató király 
alakja inkább humoros vagy bizarr, mint felemelő. És mi okunk lenne azt hinni, 
hogy a költemény középkori befogadóinak nem volt humorérzékük? Hiszen a költő 
nem az életformaváltás pátoszát, hanem a tengerész-kereskedő élet békés kisszerű-
ségét hangsúlyozza.

Ezek a humoros elemek a Non me possót a gúnydalokhoz, a cantiga de maldizerek-
hez is kapcsolják. Ám ezek a bizarr elemek nem jelentik azt, hogy az „átöltözés”, a 
tudatos életformaváltás, a „királyi gúnya” félredobása ne kaphatna spirituális jelen-
tőséget a kor vallásos gondolkodásában. A 13. század dinasztikus női szentjei – köz-

11 Slavoj Žižek: „Lovagi szerelem és síró játék”. In: Magyar Lettre International. No. 25. 1997. 51–55. 
(„From Courtly Love to The Crying Game”. In New Left Review. 1993.)

12 Magyarországon Urbán Bálint alkalmazta ezt a teóriát nem konkrétan az Alfonz-vers, hanem általá-
ban a cantiga de amorok értelmezésére. (Ld. az ELTE BTK Galego Központja által meghirdetett Gal-
ego-versenyre benyújtott pályamunkáját.)

13 Valeria Bertolucci Pizzorusso: „Alcuni sondaggi per l’integrazione del discorso critico su Alfonso X 
poeta”. In: Morfologie del testo medievale. Il Molino. Bologna. 1989. 97–98.
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tük sok, az Ibériai-félszigeten különösen népszerű Árpád-házi királylány – vallásos 
pátosszal „öltöztek át”, valósítottak meg (sok esetben az udvari kultúrán belül, az 
„udvar közepén”) radikális életformaváltást – sokszor „átöltözés” segítségével pel-
lengérre állítva a lovagi kultúra felszínességét, istentelenségét, hedonizmusát.14 És 
a „szent királynők” mindeközben átveszik az „alantas” társadalmi osztályok szoká-
sait: saját kezűleg fonnak gyapjút, osztanak kenyeret, végeznek nehéz házimunkát, 
„királyi díszek” helyett szőrcsuhát vagy ócska köpenyt öltve magukra. Az önként 
választott vilania (alantasság) segít megőrizni a lelki integritást. Bár Alfonz király 
versében nem tűnik túlzottan felemelőnek a kereskedőélet, de a lovagi élet kínjaival 
szemben mégis ez kínál valós alternatívát.

És ezzel nincs egyedül. A 13. század nemcsak a trubadúrok, a lovagkirályok, ha-
nem Szent Lajos és a női szentség korszerű fogalmát megalkotó (és felnőtt életét az 
udvari kultúra egyik németországi központjában leélő) Árpád-házi Szt. Erzsébet 
évszázada is. Az archaikus(nak tűnő) viselkedésminták feltámasztásának 13. szá-
zadi divatja, a szentségfogalom átértékelődése, a dinasztikus szentkultusz korabeli 
megerősödése15 a „skorpióknak”, az udvari kultúra feszültségeinek, belső ellentéte-
inek is köszönhető.

Bölcs Alfonz költeménye Rodrigues Lapa szövegkiadása alapján:

 Non me posso pagar tanto
 do canto
 das aves nem de seu som
 nem d’amor nem de missom
5 nem d’armas – ca hei espanto
 por quanto
 mui perigosas som
 – come d’um bom galeom
 que mi alongue muit’aginha
10 deste demo da campinha,
 u os alacrães som;
 ca dentro, no coraçom,
 senti deles a espinha.
 E juro par Deus lo santo
15 que manto
 não tragerei, nem granhom,
 nem terrei d’amor razom,

14 Magdeburgi Mechtild a követkőképp méltatja Szent Erzsébetet: „Elyzabeth die ist und sie was ein botte, 
den ich gesant habe ze den vnseligen vrowen, die in den burgen sassen, mit der unkuscheit also sere durflossen und 
mit dem homuote also sere vberzogen und mit der italkeit also stete vmbewangen, das si nach rehte in dc abgrunde 
solten sin gegangen...“ (Idézi Klaniczay Tibor: Az uralkodók szentsége a középkorban. Bp. Balassi. 2000. 
202.)

15 Ezt talán Kelet-Közép-Európa nyugati kultúrához való hozzájárulásának is tekinthetjük.
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 nem d’armas, porque quebranto
 e chanto
20 vem delas tod’a sazom;
 mais tragerei um dornom,
 e irei pela marinha
 vendend’azeite e farinha,
 e fugirei do poçom
25 do alacrã, ca eu nom
 lhi sei outra meezinha.
 Nem de lançar a tavolado
 pagado
 nom sõo, se Deus m’ampar,
30 adés, nem de bafordar;
 e andar de noute armado,
 sem grado
 o faço, e a roldar;
 ca mais me pago do mar
35 que de seer cavaleiro;
 ca eu foi já marinheiro
 e quero-m’oimais guardar
 do alacrã, e tornar
 ao que me foi primeiro.
40 E direi-vos um recado:
 pecado
 nunca me pod’enganar
 que me faça já falar
 em armas, ca nom m’é dado
45 – doado
 m’é de as eu razõar,
 poilas nom hei a provar;
 ante quer’andar sinlheiro
 e ir come mercadeiro
50 algũa terra buscar
 u me non possam culpar
 alacrã negro nem veiro.

A költemény magyar fordítása:

Nem szeretem
 
Nem szeretem a madár
dalát,
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nem tetszik a hangja sem,
nem kell becsvágy, szerelem,
nem szeretem a csatát,
halált
súg nekem a félelem –
mint gálya a tengeren,
mi elhagyva e földet,
megment engem, elszöktet
a skorpió-fertelem
elől, hisz a szívemen
ejtett sebek megölnek.
 
Nem fedi vállam palást,
szakállt
sem viselek, szerelem,
harc, mindkettőt megvetem,
napjaim úgy szövik át,
a gyászt 
oltva belém, életem
könnybe fojtják, megteszem
magam kereskedőnek,
lisztjét, borát e földnek
és szívem messze viszem,
mert a skorpió-sebem felett
gyógyír nem győzhet.
 
A bajvívást, Istenem,
sosem
szerettem, nem kívánok
kopját törni, s nem vágyok
őrködni fegyveresen,
nekem 
a tenger ad új álmot,
hagyom a lovagságot,
mert míg tengerész voltam,
oly boldogan hajóztam,
most csak skorpiót látok,
s hogy meg ne mérgezzen az átok,
lennék ismét, mi voltam.
 
Nem szól bűnről énekem,
nekem
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nem mondhat hazugságot
a bűn, és álnokságot
fegyverekről senki sem
(hiszen
fegyvert én nem használok),
inkább, mint a kalmárok,
hajómmal a habokban
szállnék, hogy a távolban
találjak egy világot,
hol skorpiót nem látok,
s nem bukom porba holtan.
 
(M. József Karcsa fordítása)

Résumé
Détachement de la cour: métaphores de la désunion dans la culture courtoise sur la base d’un 
poème d’Alphonse le Sage

Le courtois et le vilain (vilan) forment un antagonisme définitionnel de la culture courtoise 
et en général de la poésie du fin amor. Mais existe-t-il une valeur qui déconfit cette opposi-
tion d’apparence inébranlable? Dès les débuts, la culture courtoise avait certainement cette 
particularité de reconnaître ses propres limites. Alphonse le Sage, qui écrit un siècle et demi 
après Guillaume de Poitiers, renie toute la culture chevaleresque, sans toutefois s’identifier à 
la vilania, à la condition des vilains. Le poème d’Alphonse le Sage est un véritable hapax dans 
la poésie galégo-portugaise: ni la forme, ni le contraste des champs temporels, ni le motif du 
scorpion qui donne le squelette du texte n’a d’autres exemples dans la lyrique galégo-portu-
gaise. Et non seulement dans la lyrique galégo-portugaise, mais en général dans la poésie des 
troubadours. Dans le poème du roi Alphonse, la vie du marchand ne semble pas trop élevée, 
elle présente toutefois une alternative réelle vis-à-vis les peines de la vie chevaleresque.


