
LADÁNYI-TURÓCZY CSILLA

A csalogányok könnyen halnak

- Halál, gyász és lélekvándorlás egy 16. századi portugál 

regényben -

Összefoglalás  A tanulmány végén, függelékben közölt műfordítások egy portugál költő, író:  

Bernardim  Ribeiro  (1482-1536)  egyetlen  regényéből  származnak.  A  szemelvények 

irodalomtörténeti elemzéséből kiderül, hogy a halál, haldoklás, gyász körül forgó történetek  

írójának  halálfelfogása  eltér  a  korára  jellemző  európai  kultúrkörben  szokásostól.  Az  

egyediségek alaposabb vizsgálata bizonyítani látszik, hogy a szerző az erőszakkal áttérített  

ibériai zsidók köréből került ki, s műveiben a Kabbala tanításainak vetületét fedezhetjük fel  

(pl. lélekvándorlás hit).

A csalogányok könnyen halnak – az emberek nehezen. Legalább is ez derül ki számunkra 

abból a néhány szövegrészletből, amelyet kiválasztottam, hogy bemutassam egy igen különös 

portugál regénynek, Bernardim Ribeiro író és költő (kb. 1482-1536) egyetlen prózai művének 

az  európai  kultúrában  szokatlan  halálfelfogását,  amelynek  azonban  teológiai  és  filozófiai 

alapjait nem nehéz azonosítani. Noha az irodalmárok között nincs teljes egyetértés a Menina 

e Moça (Hajadon leány,  másik kiadásban:  Livro de Saudades: A sóvárgás könyve)1 című, 

műfajilag  nehezen besorolható prózai  alkotás  ideológiai  alapvetésével  kapcsolatban,  egyre 

több bizonyíték tűnik fel azt megerősítendő, hogy az alkotó áttért ibériai zsidó volt (marrano, 

ahogy akkoriban nevezték)2, és műveiben a Kabbala tanításaival találkozhatunk.3

A regény prológusában az elbeszélő fiatal nő egy folyóparton találkozik egy, a múltból 

jövő idősebb asszonnyal, és elmesél neki három tragikus szerelmi történetet, amit az apjától 

hallott, s amely látszólag független a két nőtől.

Az  első  történetben  Lamentor  lovag  kíséretével  (asszonyával,  Belisával  és  annak 

húgával  Aóniával)  alig  szállt  partra  a  prológus  helyszínén,  máris  halálos  viadalba  kell 

bocsátkoznia, melynek során legyőzi a reménytelenül szerelmes Híd Lovagját, akit apródja és 

nővére sirat meg keservesen. Belisa még aznap este szülés közben veszíti életét. Lamentor és 



Belisa  egyesülésének  eredménye  egy  isteni  természetű  kislány,  aki  majd  a  harmadik 

történetben a spirituális szerelem jelképévé válik.

A második történet a legrealisztikusabb a három közül: Bimarder lovag, aki korábbi 

hölgye, Aquelísia megbízásából érkezik a helyszínre, a nővérét gyászoló Aóniát megpillantva 

azonnal szerelemre lobban. Pásztornak öltözik, hogy a közelében maradhasson, dalaival és a 

bikákkal  szembeni  bátorságával  felhívja  magára  a  gyermeklány figyelmét,  aki  viszonozza 

érzelmeit. Lamentor azonban sógornőjét egy idegenhez adja férjhez. Ennek eredményeképpen 

Bimarder, a lovagból lett pásztor örökre eltűnik, és soha többé nem hallani róla.

A harmadik történet Avalor lovag és Arima kapcsolatának leírása. Arimát a király 

palotájába parancsolja, hogy ott udvarhölgyként szolgáljon. Apja Avalor lovagot adja mellé 

kísérőül, ez pedig az úton egészen elveszíti önmagát Arima iránt ébredő szerelmében – noha 

korábban  egy  másik  hölgyet  szolgált.  Avalor  nem  képes  megvallani  szerelmét,  ám  a 

tapasztalatlan és a földi dolgok iránt teljesen közömbös Arimán kívül az udvarban mindenki 

tudomást  szerez  róla.  Mikor  aztán  Arima  fülébe  jut  a  rosszindulatú  pletyka,  bánatában 

megbetegszik, és valószínűleg meg is hal.

A műből egyrészt olyan részleteket választottam ki, melyek a meghalás és gyász 

egymást követő folyamatait mutatják be, egyre erősödő formában – ez az első három részletre 

vonatkozik –, illetve két olyan halált, ahol a meghalás megfoghatatlan és legfeljebb sejthető. 

Az utóbbi  két  szöveg csupán támpontokat  ad  arra  vonatkozólag,  hogy miről  is  lehet  szó 

valójában:  expressis  verbis az  első  esetben  (lírai  betét)  nem  hangzik  el  a  testi  halálra 

vonatkozó kifejezés, a másodikban pedig mind az olvasó, mind a haldokló állandó kételyek 

között hánykolódik a pillanatnyi helyzetet illetően. Ez az utolsó részlet az, amely bevezeti a 

lélekvándorlás  gondolatát  a  Bernardim  Ribeiro  alkotta  univerzumba:  ez  az  egyik 

legékesszólóbb bizonyíték arra, hogy az a kabbalizmus, amely a gnoszticizmus szélsőséges 

dualizmusára alapozva szemléli a létezést, jelen van a regényben. Különösen érdekes, hogy 

ez, az általában a keleti filozófiákhoz és vallásokhoz kötött elképzelés a lélekvándorlásról, 

épp Európa nyugati felén, az Ibériai-félszigeten tűnik fel újra a 13. században (a 8. században 

a  karaiták4 szektájára  részben  szintén  jellemző  volt),  ugyanakkor,  mikor  a  Zohár,  azaz  a 

Ragyogás  könyve,  és  így  ez  a  tradicionális,  elsősorban  rabbinikus  zsidó  gondolkodásnak 

ellentmondó  tanítás  tért  tud  nyerni.5 Igazán  népszerűvé  az  eszme azonban  épp  a  regény 

keletkezése  idején,  a  16.  században  válik  Isaac  Luria  működése  nyomán.  Mint  tudjuk,  a 

kabbalista  hagyományt  a  keleti  zsidóságban  a  haszidizmus  őrizte  meg,  amelynek  egyik 

legfontosabb  tanítója  Rabbi  Snéur  Zálmán  volt.  Alapművének,  a  Közepesek  könyvének 

magyarra  fordítója,  Naftali  Kraus  így  magyarázza  a  lélekvándorlás  (gilgul)  fogalmát:  „A 



kabbalisztikus felfogás szerint  a lélek visszatér forrásához,  az Éjn Szófhoz,  a Vég Nélküli  

Istenséghez. Azonban, ha földi pályafutása során nem tudott feladatának eleget tenni, és a  

tőle elvártakat teljesíteni, akkor újra testet ölt, amíg csak nem teljesíti feladatát.”6

Bernardim Ribeirót elsősorban természetesen a Zóhár és a 16.  században terjedő 

különféle  lélekvándorlással  kapcsolatos  elképzelések  befolyásolhatták,  amelyek  soha  nem 

alkottak egységes tanítást. Az elképzelés lényege, hogy a pre-egzisztáló lelkeket Isten testekbe 

küldi (a Zóhár szerint minden egyes lelket kettéosztva, férfire és nőre, kiknek aztán meg kell 

találniuk  egymást  a  házasságban).  A  gilgul  akkor  következik  be,  ha  a  lélek  nem  tud 

megtisztulni – bizonyos kabbalisták szerint csupán háromszor van lehetősége újjászületésre, 

mások ezer vagy annál több alkalomról beszélnek. A legtöbben csupán a homogén, vagyis 

emberből  emberbe  való  vándorlást  fogadják  el,  a  15-16.  században  azonban  feltűnik  a 

heterogén gilgul elmélete is, amely szerint állatokba, növényekbe, sőt kövekbe is költözhet az 

emberi lélek. Külön probléma a férfi és női lélek megkülönböztetése. A 16. századi kabbalista, 

Isaak  Luria  szerint  a  női  lelkek  nem is  vándorolnak:  a  gyehennában  töltik  büntetésüket. 

Másrészt viszont azt állítja, hogy férfi lélek nőbe kerülése büntetés, ennek fordítottja jutalom. 

A lélekvándorlás gondolata különösen az ibériai kiűzetés (száműzetés) után válik fontossá – 

hiszen a testi száműzetést a lelki szükségszerűségével a legkézenfekvőbb megmagyarázni. A 

száműzetés különböző állapotai közül a legrosszabb a ’kiűzött lélek’ ill. a ’mezítelen lélek’ 

sorsa,  mely  az  Istent  legcsúnyább  módon  elárulókat  fenyegeti  –  ezek  számára  sem  a 

lélekvándorlás,  sem a  Pokolba  való  belépés  nem  lehetséges,  hanem  magába  az  anyagba 

alakulnak át, s pusztulnak el vele együtt, mikor ennek eljön az ideje.

Az első idézetben egy csalogány (vagy fülemüle) halálát írja le a narrátor leány7: ez 

a halál az összes többinek előképe a regényben, noha időben tulajdonképpen a többiek után 

történik. Mint megfigyelhetjük, a halál egyik legfontosabb kísérője a beszédre való képesség 

fokozatos megszűnése: míg a fülemüle esetében ez egyik pillanatról a másikra következik be8, 

a második epizódban, a Híd Lovagjának haldoklásakor már hosszabban kitolódik, a harmadik 

halálesetnél  pedig,  amelyet  hely hiányában nem is idézünk teljes  terjedelmében,  a  szülési 

fájdalmak  ismétlődése  és  súlyosbodása  ritmusában  következik  be.  Ezen  három  epizód 

haldoklás-leírását  nagyon jelentős  gyászjelenetek követik.  Az elbeszélő (akiről  csupán azt 

tudjuk,  hogy fiatal  nő  és  idegenben,  önkéntes  száműzetésben  él)  megsiratja  a  csalogány 

halálát is, mert saját bánataira emlékezteti a szomorú eset, sőt, a gyászmunkát nem is egyedül 

végzi el, hiszen éppen akkor érkezik társasága egy Régi Idők Asszonyának nevezett idősebb 

hölgy, akinek elmesélheti történetét. A Híd Lovagjának halálát ketten is siratják, először annak 

apródja,  később húga,  vagyis  vérrokona – mindkettőt  elsősorban  Lamentor9 vigasztalja,  a 



tulajdonképpeni  gyilkos,  akit  azonban  emiatt  senki  nem  vádol  (helyette  azt  a  hölgyet 

átkozzák, aki szerelmi visszautasításával közvetetten okozta az ifjú halálát). Igen különös a 

Híd  Lovagja  testvérének  törvényszegő  gyásza,  az  ún.  carpir,  a  haj  megszaggatása,  mely 

Portugáliában a  16.  században meg volt  tiltva.  Lamentor  nem ért  egyet  a  gyásznak ezen 

módjával, de megértéséről biztosítja az ismeretlen hölgyet, akinek értésére adja, hogy felőle 

biztonságban van a „titka”.10

Belisának11,  Lamentor  lovag  kedvesének  halálát  egy  álom  jövendöli  meg,  de 

tulajdonképpen már a Híd Lovagjának halála is ennek előképe – nem véletlen, hogy Belisát is 

húga siratja elsősorban, még pedig ugyanazon tiltott  carpirral, amit a másik hölgytől látott. 

Belisa haldoklása a regény egyik legszebb epizódja, elsősorban a benne kifejezett gyengéd 

szeretet és női önfeláldozás miatt, amely az utolsó pillanatig nem engedi, hogy az utazásban 

és  harcban  megfáradt  Lamentort  felkeltsék.  Mind  a  Híd  Lovagjánál,  mind  Belisánál 

rendkívüli jelentősége van a tekintetnek, utolsó erőfeszítésükkel a szeretett lényt próbálják 

tekintetükkel magukba fogadni (noha a Lovag haraggal, Belisa mindent megértő szeretettel 

teszi  ezt).  A szülőágyon  haldokló  Belisának  az  a  kérése,  hogy  öltöztessék  át,  a  szefárd 

szokásokat  ismerők  számára  az  egyik  legbiztosabb  jele  annak,  hogy  esetében  is  zsidó 

asszonyról  lehet  szó.  Ráadásul  a  gyász  során  nem történik  említés  semmiféle  keresztény 

szertartásról,  szó  sem  esik  papról  vagy  utolsó  kenetről,  ami  a  16.  században  különösen 

figyelemreméltó.

A regény két fő szerelmi története közül az egyik,  Aónia12 és Bimarder lovagé13, 

Belisa halálának estéjén születik, a teljes gyász hangulatában.14 Nyilvánvaló, hogy ez a kezdet 

a  regény  logikája  alapján,  amelyben  egyik  veszteségből  fakad  a  másik,  csakis  egyfajta 

végkifejlethez vezethet: ezt azonban nem ismerjük meg, csupán előre jelezve látjuk a Régi 

Idők  Asszonyának  bevezetőjében.  A gyász  és  a  szerelem ilyetén  összeforrásának  jelképe 

Aónia kibontott haja: Belisa húga a carpir céljából szaggatja meg a haját, Bimarder azonban 

ebben erotikus jelet is lát, hiszen a zsidó nők kibontott, hosszú hajukat a nászéjszakán fedték 

fel férjük előtt (az Ibériai-félszigeten a nászéjszaka ezért: noche de cabellos = a haj éjszakája 

nevet kapta.15) A középkori szefárd irodalom egyik szép verse is a haj erotikus fontosságát 

érzékelteti velünk:

Judah al-Harizi (+1235):

A megőrzött titok

A lány a szerelem házába vitt.

Mint Abigail, szép volt, s szeplőtelen.



Mikor levette fátylát, láttam én,

Hogy kecsességben túltesz Eszteren.

Fénye reszketést szült az éjjelen.

A dombok táncba kezdtek, mint barik.

S hittem: titkunk kiderült hirtelen.

De kinyújtotta felém két kezét,

Sötét hajába fonta kételyem,

S a nappal éjszakává lett megint.16

Egy másik, a halált előre vetítő, illetve a halált és a szerelmet egyesítő szimbólum az 

ingujj  (a  női  ruha  ujja,  amelyet  kendőként  is  használtak).  Belisa  haldoklási  jelenetében 

láthatjuk, hogy az asszony még ezzel próbálja megtörölni kedvese könnybe lábadt szemét, de 

nem képes rá. Ennek a jelenetnek a variációját fedezhetjük fel Aónia és Bimarder egyetlen 

valódi szerelmi találkozásánál – amely rész fordítását itt nem közöljük –, melynek folyamán 

azonban a lovag (ekkor már pásztor) fekszik betegen, és a lány hajol betegágya fölé. Itt is 

jelen vannak a könnyek, a megszólalásra való képtelenség (a lovag egész végig egy szót sem 

szól), az ingdarab, amit Aónia szerelmi zálogként hagy ott, és, mikor a szerelmesek között 

közvetítő  Inês  kifelé  húzza  a  lányt  a  férfi  kunyhójából,  Aónia  ugyanúgy  azt  mondja: 

„visznek”,  mint  Lamentornak  Belisa  halálakor  („elviszik”).  Ez  a  végtelenül  szomorú,  az 

elhallgatásokkal terhelt szerelmi találka csakúgy sejteti a később bekövetkező tragédiát, mint 

a műben más részeknél előforduló egyéb jelek: pl. Bimarder lezuhanása az ablakból, vagy a 

kőris, amelynél a farkasok szétszaggatják a lovát – hisz ugyanaz a kőris ez, amelynél a fiatal 

női elbeszélő a Régi Idők Asszonyával találkozik, és amelyről leesve a csalogány meghal. 

Nem véletlenül találkozunk kőrissel: ez is temetői fa, akár csak a ciprus azon a vidéken, s így 

egyértelműen a  halál  szimbóluma.  A természeti  jelenségek  közül  a  legfontosabb  azonban 

maga a víz. A középkori galego-portugál lírában17 a víz (elsősorban a sós víz, tehát a tenger) a 

szerelmi  halálhoz  kötődik.  Ugyanakkor  természetes  a  víz  és  a  feminin  elem  egymásra 

hangoltsága,  gyakorta  azonosítása.18 A középkori,  női  hangon  megszólaló  paralellisztikus 

szerkesztésű, ciklikusan visszatérő elemekből álló dalok ezen a helyen való említése akkor is 

indokoltnak  látszik,  ha  nincsenek  közvetlen  bizonyítékaink  arra,  hogy  a  16.  században 

ismerték volna  ezt  a  költészetet.  Maga a  barátdal  azonban műfajként  létezett19,  sőt,  máig 

létezik, ráadásul a folyó, a fák, a madarak ősi jelképei elválaszthatatlanul hozzá tartoznak. 

Igen érdekes Maria do Rosário Ferreira elképzelése, mely szerint a folyóparton időző fiatal nő 

képe mindig a tündér- ill. boszorkány képzetét kelti az ibériai néphitben, s hogy egy fa vagy 

madár jelenléte egyértelműen a „jó” erőihez való tartozás jele.20 Nézetem szerint Bernardim 



művében ez a hagyomány egyesül az antikvitás alvilági folyamainak képével, amennyiben a 

regényben a  tengerbe torkolló folyó  a másvilágba vezető kapu,  ahogy ezt  a  6.  részletben 

láthatjuk. A fiatal narrátor lány önmagát olyan ősi ikonográfiába helyezi, mely sejtetni engedi, 

hogy  nem  evilági  történésekkel  lesz  dolgunk,  a  kőris  és  a  csalogány  feltűnése  viszont 

egyértelművé teszi, hogy jó „árnyékról”21 van szó – ebben az esetben a transzcendensnek nem 

annyira népi, mint inkább filozófiai értelmében. A víz mindvégig jelen van a regényben, de 

legfontosabbá a harmadik részben válik: az előzményekben Avalor22 beleszeret a földöntúli 

szépségű és minden tekintetben tökéletes Arimába23, aki azonban mit sem ért vonzalmából, s 

mikor  Avalor  állandó  révedése  szóbeszédhez  vezet  az  udvarban,  a  lány  megbetegszik.  A 

narrátornő  nem  beszél  halálról,  balladai  homályba  burkolja  a  történetnek  ezen  részét,  a 

románc azonban a maga szimbolikájával a hideg vízen sikló bárkával, amely a tenger felé tart, 

és amelyen Arimát viszik (nem megy, hanem viszik24) meglehetősen egyértelműen utal arra, 

hogy a lány meghalt és Avalor a holttestét követi – maga is meg akarván halni.

Az itt közölt utolsó részletben láthatjuk, hová vezet ez az utazás, melyet Avalor a 

csónakba  lépve  kezd  meg.  A  lovag  mindent  hátrahagy  ebben  a  pillanatban,  még   az 

alteregójának tekinthető lovát is, akárcsak a másik szerelmes, Bimarder, akinek paripáját a 

gonosz  erőit  szimbolizáló  farkasok  szaggatják  szét.  A  hideg  folyó  partján  hánykolódó 

gazdátlan  csónak  viszi  el  Avalort  (mint  Kharón  a  halottak  lelkeit)  ahhoz  a  tengerhez, 

amelyben „laknak olyan dolgok,  melyek  ismerik  az  Istent.”  Avalor  öngyilkossági  jelenete 

erősen  megosztja  az  értelmezőket,  noha  a  szellem,  akivel  aztán  a  parton  találkozik, 

egyértelműen közli vele, hogy meghalt, hiszen a víz nem tűr meg semmi halott dolgot, őt 

pedig kivetette. Zavarba hozza az olvasót azonban, hogy Avalor nem érzi saját halálát, és mi 

sem  látunk  változást  a  viselkedésében,  éppenséggel  bánkódik  amiatt,  hogy  nem  sikerült 

megölnie magát. Rendkívül érdekes, hogy a regény elején a fiatal narrátornő is arra vár, hogy 

meghaljon, mégpedig két teljes éve, és ugyanott, ahol Avalor partra vetődik – ez felveti annak 

a lehetőségét, hogy a két női elbeszélőt a halottak birodalmába képzeljük. Az élet és a halál 

közötti ilyetén átjárás nem ismeretlen gondolat, elég csak a híres alvilágjárásokra gondolnunk 

az Odüsszeiában, az Aeneisben, s később Danténél, az Isteni színjátékban. Az utóbbi pokol-

leírása  alapján  alakult  ki  egy  irodalmi  hagyomány  az  Ibériai-félszigeten,  amelyet  a 

szerelmesek poklának (inferno dos enamorados) neveznek. Ennek során a lírai én különleges 

szerelmi bánata folytán egy olyan pokolba kerül még életében, melyben a nagy szerelmek 

áldozatai  időznek  (a  szerelmesek  elkülönítése  Vergilius  Alvilág-leírásában  is  feltűnik,  az 

öngyilkos Didóval Aeneas itt találkozik). A portugál szerelmesek pokla műfajának egyik írása 



Bernardim kortársának, Duarte de Britónak műve – érdekessége, hogy a lírai ént és barátját a 

pokolba (dantei mintára Vergiliusként) vezető madárka egy csalogány.25

A fent  elmondottak  szerint  tehát  egy  olyan  fajta  lélekvándorlásról  lehet  itt  szó, 

melyről  maguk a holt  lelkek nem szereznek tudomást,  hiszen élőknek hiszik  magukat.  A 

partra vetett Avalor nem siethet Arima után, mert, mielőtt még üdvösségét elérhetné, számos 

feladatot kell teljesítenie – a regény ezen feladatok egyikével folytatódik, majd szakad félbe 

hirtelen,  elképzelésünk  szerint  nem  véletlenül,  és  nem  azért,  mert  írója  meghalt,  hanem 

szerkezeti  szándékosságból.  A regény szemlélete  ugyanis  nem lineáris,  hanem ciklikus:  a 

regényben elmesélt történetek egymásra írhatók, egymás variációiként értelmezhetők, így a 

folytatás feleslegessé válik, az idő körbe jár és visszatér a kezdetekhez.26 A könyv szerkezete 

így teljesen lefedi az író filozófiai elképzelését az örök emanációról és örök visszatérésről. 

Maga a  kabbalisztikus  alapkönyv,  a  Zohár szintén befejezetlen,  valószínűleg szándékosan 

töredékes alkotás (eleje sincs) – noha a Kabbala bírálói ezt a hamisítás egy ügyes eszközének 

tekintik,  felmerül annak a lehetősége is,  hogy a  befejezetlenség,  a töredékesség tudatosan 

vállalt, teológiai jelentőségű szerkesztői elv – ha ilyenről beszélhetünk egyáltalán. Bernardim 

Ribeiro mindenesetre ezt láthatta benne, és ezért választhatott hasonló, nyitott szerkezetet.27

A körforgás elvéhez kapcsolódó lélekvándorlás-tan természetesen mindig egészen 

más perspektívát kínál a halálról gondolkodó elmének, mint a lélek lineáris útját felrajzoló 

elképzelések,  gyakorta  éppenséggel  (főként  katolikus  nézőpontból)  az  a  vád  éri,  hogy 

túlságosan  „könnyű”  megoldás  lenne.  Ebben  a  kérdésben  természetesen  egy irodalomhoz 

kapcsolódó tanulmány nem hivatott dönteni, de azt mindenesetre leszögezhetjük, hogy írónk 

esetében ez nem a feloldás  eszköze.  Felfogása ugyanis  nem a buddhizmushoz közelít,  és 

igenis rémíti a végső kárhozat. Minden attól függ számára, hogy a lélek képessé válik-e az Éjn 

Szóffal való egyesülésre, vagy pedig örök tűzben tölti le büntetését, ahogy a korabeli hithű 

zsidók elképzelése szerint azok, akik engedtek a keresztények erőszakos intézkedéseinek és 

elhagyták atyáik hitét. Erre a kérdésre nem kapunk választ, Avalor útja azonban mégis inkább 

az üdvösség, a végső egyesülés felé vezet.
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FÜGGELÉK

BERNARDIM RIBEIRO

Hajadon leány avagy A sóvárgás könyve

1. részlet: A csalogány halála

Nem sokkal később, ahogy így elmélkedtem, a fa egyik, a folyó fölé nyúló zöld ágára hirtelen egy 

csalogány röppent, és olyan édesen kezdett énekelni, hogy mindenestül magával ragadta hallásomat. 

Egyre panaszosabban dalolt, és ahányszor csak úgy tűnt, hogy a fáradtságtól már inkább befejezné, 

annyiszor tért vissza dalához újra olyan erővel, mintha akkor kezdené. A szegény madárka, amely 

ily módon panaszkodott, egyszer csak, nem tudom, hogyan, holtan esett a vízbe, és az ágak között 

való  zuhantában  sok  falevelet  is  magával  sodort.  A gyász  jelének  tűnt  az,  mintha  a  madár 

szerencsétlen esetét gyászolná a fa: a víz magával vitte a tetemet és utána a leveleket is. Szerettem 

volna felfogni a madárkát, de azon a helyen túl erős volt a sodrás, lejjebb pedig oly sűrűn vette 

körül a folyót az erdő, hogy szinte azonnal elvesztettem szem elől. Szívem azonban úgy megfájdult, 

látván, milyen hirtelen esett össze ugyanaz a madárka, melyet az imént még énekelni hallottam, 

hogy nem tudtam visszatartani a könnyeimet.

Bizony,  miután  elveszítettem  őt,  nem  hittem  volna,  hogy  evilági  dolog  miatt  ilyen 

keservesen fogok még sírni valaha. De bánatom nem volt hiábavaló, mert, még ha könnyeimet a 

madárka szerencsétlen esete csalta is ki szememből, ahogy kibuggyantak, velük együtt jöttek más, 

szomorú emlékeim is. Hosszú ideig maradtam így, a könnyektől vakon, azon fájdalmas gondolatok 

között, melyek már régóta birtokukban tartottak, és fognak is mindaddig, amíg nem jön egy idegen 

személy, aki megkönyörülvén rajtam, le nem zárja szememet, amely soha nem elégelte meg, hogy 

fájdalmakat vezessen elém.

***

2. részlet: A Híd Lovagjának halála



Ezzel megfordult és nekivágott a völgynek. Mivel azonban a nagy zuhanástól igen rossz állapotba 

került (később úgy tűnt, hogy valami meghasadt benne), alig tett meg néhány lépést a völgyben 

lefelé, mert, ahogy apródja lovát vezetéken tartva utána indult, mindjárt utol is érte a közelben, és 

már a földön találta, hason fekve. Odalépett hozzá, hogy talpra segítse, ám látta, hogy haldoklik, így 

vad zokogásba kezdett.  Lamentor ezt  hallván mindjárt  odavágtatott,  és  látván, hogy a lovag az 

apród karjaiban fekszik és halálán van, sietve leszállt lováról, s odament ahhoz, akit már életének 

végső perceiben talált. Mivel azonban a lovag eszmélni kezdett, így szólt hozzá Lamentor:

– Bátorság! hiszen ez az igazi lépés, amely miatt magára vállalta a lovagság szabályait.

A másik, ezekre a szavakra magához térve, feltekintett Lamentorra, s jobb kezét, úgy tűnt, 

mintegy a béke jeleként felé nyújtva, fáradt hangon ezt mondta:

– A bátorságnak, ha még hasznomra lenne, meg tudnék bocsátani, de éppen most hagy el, 

mikor legjobban szeretnék élni.

Az erőfeszítéstől, amellyel ezt kimondta, elakadt a szava,  mintha belülről nagy fájdalom 

kínozná. Becsukván a szemét, úgy maradt, mint aki eltávozott ebből a világból. Nem sokkal később 

azonban megint kinyitotta, és fejével a völgy fölé magasodó vár felé intve, melynek úrnője miatt 

korábban az átjárót  őrizte,  arra  fordítva tekintetét  (talán arra  gondolva,  hogy már csak egy hét 

hiányzott volna a számára kiszabott határidő leteltéig), s minthogy ez fájt számára legjobban, még 

ezeket a végső szavakat mondta:

– Ó, vár, milyen közel voltam hozzád nem is olyan régen!

És ezzel megfáradt szeme örökre lecsukódott.

Odaért  közben  a  két  nővér  gyaloghintója  is  a  többiekkel  együtt,  és  mivel  mindannyian 

láthatták, hogy a Híd Lovagja, akinek az arcát már nem fedte a rostély, igen szép külsejű és még ifjú 

volt, balszerencséje miatt igencsak megsajnálták. Lamentor észrevette, milyen szomorúan zokog az 

apród urának lábainál, meg is szánta (hiszen a hídon vele folytatott beszélgetés miatt, és emiatt is, jó 

nevelésű és származású ifjúnak tartotta),  odament hozzá, hogy megvigasztalja,  és félrevonulván 

vele onnan, ahol sírt, ezt mondta neki:

– Még a hasznos dolgokban is dicséretes a mértékletesség, ám a sírás nem használ senkinek. 

Ezért sokkal nagyobb szükség is van benne a mértékletességre: nem illik, csupán elkerülhetetlen 

dolognak tekinteni. Az ön ura mint lovag halt meg, és bizony mondom önnek, hogy mindazoknak, 

akik szerették, nem szomorkodnia, hanem örvendeznie kellene, mert olyan nemes szívű volt, hogy 

nem tudta elviselni  a  vereséget.  Hiszen az,  hogy ez lesz-e osztályrészünk,  vagy sem, csupán a 

sorstól függ.

– E szerencsétlenség által, amely csak az enyém, vereséget szenvedek ugyan – mondta az 

apród sírva –, mégsem ez fáj igazán, hanem, hogy ilyen valaki miatt következett be.



– A lovagok, ha szerelemből cselekszenek – felelte Lamentor, kíváncsian, vajon mi rejlik e 

mögött –, bármit is tesznek, jól teszik.

– Igen, ha hálát kapnak érte cserébe – válaszolta az apród. – De az én uram minden másnál 

jobban egy olyan hajadont szeretett, akinek nem volt ellene más fegyvere, csak a szépsége. Mert 

hajlandósága, ahogy mindig állította, soha nem illette őt, sőt, a háza népéből egyesek azt mondják, 

hogy azon a napon, amikor kiszabta a határidőt, igen sokat sírt, és soha nem is egyezett volna bele, 

ha nem lett volna az apja, aki okkal szerette annyira az én uramat, és aki csak hosszú idő után, már 

halálának órájában eszközölte ki azt leányától.

Mindannyian elcsodálkoztak ennek hallatán, mert a Híd Lovagja szép külsejű volt, és nagy 

bátorsággal küzdött a viadalban. Lamentor, akinek nagyon nehéz volt a szíve az ifjú vitézsége miatt, 

amelyet a viadalban megtapasztalt, haragosan így szólt:

– Vigasztalódjék, mert a szerelem soha nem bocsáthat meg a szeretetlenségnek. Előbb vagy 

utóbb ön is megtapasztalja a bosszút.

Az apród, zokogva, és ismét urának lábához borulva azonban ezt mondta:

– Lovag úr, a halálon túl nincsen bosszú sehol.

***

1. A Híd lovagjának siratása

Úgy határozott hát, hogy eljön, és ahogy meglátta azt az embercsoportot és a gyaloghintót, szólni 

sem tudott, de mindjárt összeszorult a szíve, és odasietve meglátta, hogy az apród, akit jól ismert, 

könnyeit hullatja. Megkérdezvén, mi légyen az, odanézett, és látta, hogy testvére díszes szöveteken 

fekszik, amelyeket Lamentor tétetett oda, és hamarost leszállva lováról, odafutott hozzá. Fejdíszeit a 

földre  hajítván,  haját  kezdte  szaggatni,  és  miközben  hosszú  fürtjeit  kegyetlen  kézzel  halott 

bátyjának testére szórta, így szólt:

– A nagy fájdalomra nem érvényesek a törvények!

Azért mondta ezt, mert egy, az azon a vidéken tiszteletben tartott, régi időkből származó 

szokás szerint kegyetlen büntetések terhe mellett tiltották, hogy az asszonyok hajukat megszaggatva 

sirassanak  bárkit  is  a  férjükön  kívül.  Odalépve  hozzá,  többször  megölelte  és  megcsókolta,  ezt 

mondogatva:

–  Én bátyám,  micsoda  halál  ez,  mely oly hamar  elragadta  tőlem,  hogy már  szólni  sem 

tudtam többé önhöz! Jaj, hogy mennyire megtévesztett a balsors, mikor várából ide hozott! A végzet 

milyen csalfaságai ezek: ön azért vállalta magára ezt a feladatot, hogy azt a másikat lássa, én azért 

jöttem el otthonról, hogy önt lássam. És minden azért történt, hogy egyikünk se láthassa meg, amire 



vágyott! Jaj,  én nyomorult, hogy mikor másfajta arccal rohant hozzám, hogy megöleljen, és azt 

mondta:  –  Asszonyhúgom,  három  esztendő  múlva  megláthatom,  amit  a  világon  a  legjobban 

kívánok, és engedelmével, legjobban szeretek! –, mindjárt összeszorult a szívem és azt mondtam: – 

Milyen hosszú idő ez annak, aki kapja, és aki kiszabta, úgy tűnik, nem is más miatt szabta ilyenre! 

De ön, akinek szerelme, lám, így kellett hogy véget érjen,  mivel nem volt  kedvére,  amit tőlem 

hallott, így válaszolt: – A nagy szerelem bizonyosságot kíván. – Jaj, százszor rosszabb így, mert oly 

nagy volt! De el nem emészt engem a föld ezzel a fájdalommal, mielőtt meg nem teszek mindent, 

ami tőlem telik, hogy az a hosszúra kiszabott idő ugyanolyan sokba kerüljön annak a némbernek is, 

ahogy önnek és nekem sokba került!

A nővérek, akik már előzőleg kiszálltak a gyaloghintóból, hogy azt rendelkezésre bocsássák, 

odaléptek hozzá, és maguk közé fogva elkezdték nyugtatni,  mintegy vigasztalásképpen, mert  az 

ország nyelvét nem ismerték. Ő azonban, hangosan zokogva ezt mondta nekik:

–  Hagyjanak  engem,  hölgyek,  sírni,  mert  a  bátyámnak  nincs  senkije  rajtam  kívül,  aki 

sirathatná! 

Odament akkor Lamentor, aki minden földet bejárt és ismerte a nyelvet, és így szólt:

– A lovagokat, asszonyom, akik fegyverrel a kezükben esnek el, nem illik úgy siratni, mint a 

többi embert, mert ők ezáltal találnak rá arra, amit kerestek. Önnek, asszonyom, noha számos oka 

van arra, hogy szomorú legyen a miatt a veszteség miatt, ami általa érte, sok oka van arra is, hogy 

Istent dicsérje azért, amiért fivére ilyen volt. Hagyja el hát a sírást, gondolja meg, miként kíván 

rendelkezni a teendők felől, mert, asszonyom, botrányos dolognak tűnne, ha többet törődne önnön 

fájdalmával, mint fivérével, míg az ön előtt fekszik.

Ezzel odahívta az apródot,  hogy mondaná el, miként rendelkezett  korábban. A hölgy azt 

jónak találta, és úgy is lett. Díszes szövetekbe takarva tették be a Híd Lovagját a gyaloghintóba, 

húga pedig zokogva kérte, hogy fektessék őt is mellé. Lamentor megfogta egyik karját, a hajadon 

meg a másikat, hiszen nővére nem bírt volna vele, s így segítették be. Mikor aztán a nagy gyász 

jeléül Lamentor le akarta ereszteni a gyaloghintó függönyeit, közelebb lépett a hölgyhöz, és ezeket 

a szavakat mondta neki:

– Még ha az idő másra is való, asszonyom, mivel nem tudom, mikor látom önt viszont, 

legyen bizonyos felőlem, hogy kötelességét elvégezheti. A többit megtudja az apródtól.

A hölgy nem felelt, mert fivérének arcára borulva testét egészen elfedte már. A férfi 

leeresztette a függönyöket, és a menet elindult.

***

2. Belisa halála



Elérkezett az éjjel, s mikor már mindannyian nyugovóra tértek, Belisát könnyű rosszullét fogta el, 

de mivel fájdalma egyre csak növekedett, kénytelen volt a húgát szólítani. Mikor a lány felébredt, 

merthogy a közelben, egy heverőn aludt, Belisa elmondta neki, miként növekednek a fájdalmai. 

Aónia úrhölgy (így hívták ugyanis a fiatalabb nővért) felébresztette a ház fehércselédeit és azt a 

tiszteletreméltó személyt, aki tapasztalt bábaasszony volt, ezért is hozta magával Lamentor. Mikor 

ugyanis  elindultak,  Belisa  már  várandós  volt,  és  ha  rá  nem kényszerült  volna  erre  azért,  mert 

állapotát elrejteni már nem lehetett, el sem hozta volna ilyen idegen földek keresésére. De ifjúságuk 

folytán a szerelem nem talált más gyógyszert, csak a számkivetést. Belisa, aki Lamentort a világon 

mindennél jobban szerette,  azt mondta a többi asszonynak, hogy segítsenek átemelni az ágyról, 

amelyen feküdt, húgának heverőjére, nehogy felébresszék a férfit, aki oly igen elfáradt az utazástól, 

és  kinek  nagy  szüksége  van  a  pihenésre.  A lehető  leghalkabban,  ahogy  csak  tudtak,  így  is 

cselekedtek. Az éjszaka nagy részét azzal töltötték, hogy mindenféle gyógyírt  készítettek Belisa 

fájdalmára, de Aónia úrhölgy, aki látta, hogy nővére állapota egyre csak romlik, így szólt hozzá:

– Asszonyhúgom, akarja, hogy idehívjam fivér uramat?

– Avégett, hogy szenvedjen ő is, ne hívja ide. Bizonyosan úgy akarja Isten, hogy elmúljék ez 

a fájdalom, és legalább ennyi hasznunk lesz belőle.

– Így akarja Isten – mondta a tiszteletreméltó asszony onnan, ahol állt –, mert nem látom 

semmi jelét annak, asszonyom, hogy ilyen hamar szüljön. Az utazástól vagy a levegőváltozástól 

lehet ez.

Csaknem  hajnal  volt  már  azonban,  és  a  fájdalom  nemhogy  csökkent  volna,  de  egyre 

növekedett. Belisát olyan kínok kerülgették, melyektől majdnem elvesztette az eszméletét, de mikor 

ez  először  történt,  még  elviselte.  Másodszorra  is.  De  a  harmadik  roham olyan  megnövekedett 

mértékben tört rá, hogy egy kis időre elállt tőle a lélegzete. Újra magához térvén ránézett a húgára, 

és ezt mondta neki:

– Most már nem lenne ellenemre, ha idehívná őt.

Ám, mivel ebben a pillanatban kezdte magát jobban érezni, mindjárt húgához fordult ismét, 

aki már elindult a férfiért:

– Mégse hívja, mert úgy tűnik, hogy jobban vagyok.

Hosszú ideig gyötrődött akkor Belisa. Mivel pedig díszes hálóruhája, amit viselt, a szívére 

tett orvosságoktól már beszennyeződött, így szólt az asszonyokhoz:

– Öltöztessenek másik ruhába, mert a halálba nem illik másképp menni, csak így.

Aónia  úrnő  zokogni  kezdett  ezen  szavak  hallatán,  és  mikor  Belisára  nézett,  annak  a 

szeméből is kibuggyantak a könnyek. Akart valamit mondani neki, de a fájdalom nem engedte, mert 

abban a pillanatban még sürgetőbben kezdett rá, mint azelőtt. A tiszteletreméltó asszony, aki látta, 



hogy jobban szenved, mint eddig bármikor, azt mondta, hogy jobb lenne, ha egészen felemelnék. 

Mikor húga nekifogott, hogy egyik oldalról felsegítse, Belisa így szólt hozzá:

– Nem tudom, mi lehet ez.

Oly súlyosak voltak már a rohamok azonban, és olyan sűrűn jöttek, hogy már nem volt idő 

arra, hogy egészen felemeljék, így félig ülő helyzetben maradt; és végül is úgy akarta a sorsa, hogy 

rövid időn belül a halál kapujába érjen: akkor kezdett elmenni a hangja. Húgára emelve tekintetét 

csak nagy nehezen tudta kimondani:

– Hívják! Hívják őt!

Aónia  úrhölgy  szaladt  sírva  mindjárt,  hogy  odahívja  Lamentort,  aki  legmélyebb  álmát 

aludta, így szólván hozzá:

– Ébredjen, uram, mert Belisát éppen most veszíti el!

Rögvest felriadt Lamentor, kezével egy bot után kapva, melyet ágya fejénél tartott. De mikor 

látta, hogy mindenki Aónia fekhelyét állja sírva körül, és Belisa, akit már előzőleg felültettek, már 

csaknem elhagyta ezt a világot, odasietett hozzá, és hölgyét átölelvén ezt mondta:

– Mi történik önnel, asszonyom?

Ezen szavak nyomán könnyek lepték el az ő és kedvese arcát, mire Belisa fáradtan felemelte 

az egyik kezét, és kísérletet tett arra, hogy ruhájának ujjával megtörölje a férfi szemét. Ám karja, 

nem engedelmeskedvén többé akaratának, lehanyatlott, ő pedig egészen addig, míg meg nem szűnt 

érzékelni, csak nézte és nézte Lamentort, és oly lassan zárta le szemét, mintha nagyon fájna neki, 

hogy örökre el kell hagynia.

***

3. Belisa siratása és a gyászból születő szerelem

Lamentor,  aki  nem bírta  elviselni  ennek  látását,  úgy csuklott  össze  a  másik  oldalon,  mint  aki 

meghalt, és hosszú ideig úgy is maradt. Ugyanebben a pillanatban hallotta meg a tiszteletreméltó 

asszony,  hogy  egy  gyermek  nyöszörög  az  ágyban.  Sejtvén,  mi  lehet  az,  körülnézett,  és  egy 

keservesen síró újszülött kislányt talált. Karjára vette, és nem száraz szemmel így szólt hozzá:

– Szegény leányka, te, ki édesanyádat siratva születtél! Hogyan foglak felnevelni téged, te, 

idegen gyermek, ilyen idegen földön! Átkozott legyen a nap, amelyen elhagytuk a tengert, hogy 

minden kínt a szárazföldön kelljen elviselnünk! 

Mivel azonban bölcs asszony volt, úgy döntött, hogy gondoskodik a gyermekről, mindent 

magára vállalva,  látván,  hogy Lamentorra  és  Aóniára  nagyobb teher  nehezedik.  Rendelkezett  a 

teendők felől, és mindenre gondja volt.



Aónia úrnő, emlékezvén arra, miként cselekedett az özvegy hölgy bátyjának holtteste felett, 

mely hagyomány tisztesnek és a gyász idejéhez illőnek tűnt számára, noha szülőföldjén nem volt 

szokásban,  nővérére  borult,  és  szépséges  haját,  melynek  fürtjei  csodálatosan  hosszúak  voltak, 

megszaggatva, egészen betakarta testvérét és Lamentort, akit szintén halottnak vélt,  hiszen azon 

nagy szerelem okából, amit a lovag nővére iránt érzett, könnyű volt ezt hinnie, látván, hogy milyen 

az állapota. Igen kimerülten aztán fennhangon ezekkel a szavakkal kezdte panaszát:

–  Jaj  nekem,  kevés  időt  élt  hajadonnak,  aki  egyedül  maradtam  mások  országában,  se 

rokonom, se senkim, se örömöm többé! Asszonynéném, hogyan is hagyhatott így magamra, ilyen 

messzeségben egy ilyen helyen? Azt mondogatta, azért kísérem el ide, hogy enyhítsem honvágyát, 

de ön csupán azért jött, hogy rám ugyanazt hagyja örökül. Jaj, én szerencsétlen! Anyám azt vélte, 

más sorsra nevel engem. De megcsalatott, és e csalásnak árát nekem kell megfizetnem. Mekkora 

értelmetlen  baj  ér  engem,  lovag  úr,  a  színe  előtt!  Hány hajadonnak  volt  már  mentsvára,  csak 

egyedül az enyém nem lehet. Jaj nekem, mit tegyek? Merre induljak?

Így borult rá nővérének testére. A panaszra azonban, melyet a leány a lovag fölött mondott 

el, az, mintegy álomból ébredve, magára eszmélt, de mert oly sok könny és fájdalom tárult a szeme 

elé,  egy ideig  nem tudott  megszólalni.  Látván  aztán,  hogyan szenved Aónia  úrhölgy,  erőt  vett 

magán és  megmozdult,  hogy megakadályozza  önmaga kegyetlen  ostorozásában,  majd  így szólt 

hozzá:

– Bátorság, asszonyom, mert a sors úgy akarta, hogy vigasztalanul vigaszára legyek!

Azzal felemelte a földről. Beszélni akart hozzá, de nem tudott megszólalni. Így sírtak 

keservesen mindketten, és a mélységes gyász hangján beszéltek egymáshoz – szavaikat a fájdalom 

szülte, és a zokogás szakította félbe.

Megvirradt  addigra,  és  úgy esett,  hogy abban  az  órában  egy lovag  érkezett  a  hídhoz.  Messzi 

vidékről jött annak a kalandnak a keresésére – egy olyan hölgy parancsára, aki őt szerette, de ő néki 

inkább adósa, mintsem szerelmese volt. Nem találván senkit a hídon, ám felfigyelvén a közelben 

hallható nagy zokogásra, valamiféle titkot és nagyon fájdalmas dolgot sejtett, ezért elindult arrafelé. 

Egy díszes sátrat látott, amelyen belül és kívül sokak sírása hallatszott, és egy szolgától, akit ott 

talált, megkérdezte, mi légyen annak oka. Az el is mesélte neki. Ő erre, leszállván lováról, először 

Lamentor egyik apródját küldte be, majd illendően maga is belépett utána. Ahogy betette a lábát, 

mindjárt meglátta Aónia úrhölgyet, aki végtelenül szépséges volt, kibontott, hosszú haja egész testét 

befedte, és néhány nedves fürtje csupán arcának egy-egy részét fedte fel. Azonnal belenyilallt a 

leány iránti szerelem, anélkül, hogy bárki ott lett volna a másik hölgy védelmében. Mivel azonban a 

szerelem a kegyelettel együtt lepte meg, úgy tűnt neki, hogy csak az utóbbi van jelen. Ám, ahogy 

aztán kiderült, már akkor, amikor belépett oda, oly sok érv szólt számára Aónia úrnő mellett, hogy 



nem csak hogy elfelejtette a másikat, hanem még emlékezni sem emlékezett rá egyéb okból, csupán 

azért, hogy sajnálja a szolgálatában elvesztegetett időt. Ily módon vált foglyává az Aónia úrnő iránti 

szerelemnek, és halt meg később érte, mert ő azon ifjak egyike, akikről ez a történet szól. Ezért is 

mondogatta apám, hogy e lovagnak szerelme abba a szenvedésbe pusztult bele, amelyből egykor 

életre kelt. De ennek is eljön majd az ideje.

***

4. Avalor románca – Arima gyászbárkája nyomában

Egy folyónak az partján,

mely tengerbe torkolla

bús Avalor vándorol,

visszatér-e, nem tudja.

A víz viszi kedvesét,

búját viszi ő maga,

egyedül jár, társa nincs,

övéit mert elhagyta;

aki meg nem nyughatik,

azt az út megnyugtatja.

Amerre a bárka ment,

letűnt Nap korongja.

A Napkorong letűnvén

a lég sötétebb vala:

mindent eltöltött a bú,

mely nem lelhet kiútra.

Bárkában az evezők

csobbanó csapásira

így szólt azon evezős

legényeknek dallama:

– Milyen hideg ez a víz!

Ki fog átkelni rajta! –

A másik pad válaszolt:

– Az fog átkelni rajta,

ki vágyát oda tette,



honnan vissza nem kapja. –

A bárkát addig nézte,

míg a napvilág hagyta,

nem tartott soká, a jó

nem tarthat soká soha.

Látva, hogy lement a Nap,

szemét könnyre sarkallta,

megsarkantyúzván lovát,

leléptetett a partra.

Az éjszaka néma volt,

hogy még jobban megbántsa,

evezők csapásival

együtt hangzott sóhaja.

Kínja olyan számtalan,

mint homokszemek sora.

Távolodott tőle már,

távolodott már zaja,

szemének bújához ért

hallásának bánata.

Ahogyan volt, lovastul

belépett a folyóba,

és egy mélyet sóhajtva,

azt beszélik, ezt mondta:

– Hová lelket visz a kín,

testet is visz majd oda. –

S úgy esett, hogy a vízben

ráakadt egy csónakra,

mely épp ott volt kikötve,

s messze járt a gazdája.

Elvágta a kötelet,

s máris beugrott abba;

segített rajta dagály

és a folyó sodrása.

Nem tudni, mi lett vele,

hír nem érkezett róla.



Meghalt, azt mondogatták,

de ugyan ki tudhatja,

hogy ez a sors várt-e rá

beszállván a csónakba.

Ám a tenger árjára

ugyan ki ne gondolna?!

***

5. Avalor valószínű halála – illetve lélekvándorlásának kezdete

Ekkor aztán, eltelvén fájdalommal, és úgy tűnik, annak immár véget akarván vetni, látva, hogy a 

hullámok ismét elérték, ezekkel a szavakkal eresztette el a sziklát:

– Nincs szerencséje a testemnek, nem akarom hát, hogy a lelkemnek továbbra is útját állja.

Ezzel  egészen átadta  magát  a  tenger  vizének,  amely azonban szerencsére  megkönyörült 

rajta, mert azt mondják, a vízben is laknak olyan dolgok, melyek ismerik az Istent. Ahol Avalor azt 

gondolta, hogy meg fog halni, a víz egy hasadékon keresztül, amely annak a sziklának azon részén 

nyílt, hirtelen hátba kapta, és a tenger mindjárt a partra is vetette. A víz visszahúzódott, ő pedig 

hosszú ideig a homokban fekve maradt, és azt gondolta, hogy már halott,  mert már apály ideje 

lévén, a tenger nem érte el többé. 

Mondják, úgy mesélte el később ezt egy jó barátjának, hogy azt mondta: soha olyan boldog 

nem volt, mint mikor azt gondolta, hogy meghalt, mert úgy tűnt neki, hogy immár Arima úrnővel 

van együtt, és az ő lassú beszédét hallgatja, mely örök érvényűnek tetszett, és mintha látta volna 

ajkait mozogni, melyek egykor arra az elbizakodottságra ragadták, hogy azt gondolja, saját szeme 

halhatatlan, és mintha aztán szemöldöke árnyékában édesen pihenő szemébe nézett volna, melyben 

úgy tűnt, a szerelem nyugszik éppen.

***

A sziklákra nézve, melyekről oda került, vagy amelyekről oda hozták, még jobban csodálkozott, 

mert nagyon messze voltak tőle. Ezen gondolatoktól körülvéve, úgy hallotta, hogy valaki a fülébe, 

vagy a fülén belül ezt suttogja neki:

– Hát nem érted meg, Avalor, hogy a tenger semmilyen holt dolgot nem visel el?

Körülnézett hát, hogy lássa, ki szólította meg, mert olyan közelről beszélt a fülébe. Senkit 

nem látott, a hang azonban újra megszólította:



– Mit akarsz tőlem, hiszen hiába erőlteted a szemed, hogy engem láss, ha én nem akarom?

– Meg akartam kérdezni tőled – mondta neki –, hogy ki vagy. És, hogy mit akar jelenteni, 

amit mondtál, mert az, hogy nem úgy van, ahogy te mondod, igen nagy bánatomra szolgál. 

– Hogy ki vagyok – felelte az – túl sokáig tartana fel téged, aki előtt nagy út áll, mert még 

messzebbre mész, mint gondolnád. Amit mondtam neked, az viszont színigaz, mert nem élni annyi, 

mint halottnak lenni.

Annyira boldoggá tette ez a válasz Avalort,  hogy megkettőződött abbéli kívánsága, hogy 

megtudja, ki az a másik, ezért így szólt hozzá:

– Ha valami boldoggá tehet téged, arra kérlek, hogy mégiscsak mondd meg nekem, ki vagy!

– Boldog lehettem volna egy másik idő jelentésében – felelte –, de nem akartam. Bocsásson 

meg,  de  elmondván  önnek,  ki  vagyok,  megsérteném  azt,  akit  szerettem,  és  akit  még  mindig 

szeretek, mert azzal, hogy a helyett az állapot helyett, melyben másutt lennem kellene, én itt ebben 

vagyok, más, mint annak a bűne, akit nem akarok hibáztatni még azzal sem, hogy beszélek róla 

önnek, nem vádolható.

Ezzel, nagyot sóhajtva, ily szavakkal indult el:

– Jaj annak, aki már önmagát sem csaphatja be!

Így maradt  ott  Avalor,  elképedve  mindattól,  amit  hallott,  főképp  azon  utolsó  szavaktól, 

amelyek neki nagyon fájtak, hiszen azok által, bárki is volt az idegen, szerelmes lénynek tűnt.

(Fordította: Ladányi-Turóczy Csilla)


