L á n g Benedek

Petrus Abaelardus
Viták egy értelmiségi önéletrajza és levelezése körül
A z utóbbi negyedszázad Abélard-dal kapcsolatos kutatásainak és a róla szóló
konferenciáknak egy igazán kritikus pontja volt: a legnagyobb viták a filozófus
önéletírásának és Hélois-zal folytatott levelezésének hitelessége körül bontakoz
tak ki. Az alábbi tanulmány e főként Nyugat-Európan lezajlott vitákat szeretné
bem utatni, m iután nagy vonalakban áttekintette a mester életét, néhány adatot
szolgáltatva annak főbb helyszíneiről és eseményeiről, és nem titkolt célja, hogy
eközben Abélard és Héloise egyénisége is alapos megvilágítást nyeljen.

I. Élet és tudomány
Bretagne
A későbbi tanítóm ester 1079-ben született a Nantes városához közel eső Paliéi
ban, innen kapta a későbbi Palatínus melléknevét1. A tartomány behatóbb
vizsgálata2 semmi különösebb jellegzetességet nem m utat, nem találunk itt
európai szintű kereskedelmet, m int Champagne-ban vagy Flandriában, de nem
helyszíne ez spirituális kisugárzásnak sem, m int Burgundia, sőt a norm ann invázió
még mindig érezteti hatását. Maga az említett városka azonban a némileg
elm aradott Bretagne kevésbé elszigetelt részén található. Művészeti élénkség
m indenütt, intellektuális pezsgés inkább csak a gróf udvarában m utatható ki.
Freisingi O ttó Abélard kapcsán a következőket írja a tartományról: “... ez a föld
ugyanis gazdag éleseszű és a művészetekben járatos papokban, de más mestersé
gekben [e papok] szinte együgyűek”3. Ez tehát a föld, ahonnan Abélard vérének
hevességét, term észetének állhatatlanságát és a tudomány iránti hajlamot4, esetleg
a kelták anarchisztikus individualizmusát örökölte5. Tény, hogy a kultúra családi
lag adott. Apja, Bérenger, aki "szert tett ném i jártasságra a tudományokban,

1 Ld.: John o f Salisbury: Metalogicon. In: Az égi és a földi szépről. Szerk.: Redi Károly. Budapest, 1988.
316.0. Az Abélard nevet egyébként nem szüleitől örökölte, eredete bizonytalan.
2 Noél-Yves Tonnerre: Le comté nantais a la fin du XI' siéde. In: Abélard en són temps. Paris, 1981.
(továbbiakban: A. en són temps)
3 Freisingi Ottó: I. Frigyes császár tettei. Budapest, 1913. 124.o., Ottonis episcopi frisingensis: Costa
Friderici. Darmstadt, 1974. I. 49 “...est enim predicta terra clericurom acuta ingenia et artibus
appíicala habentíuni, séd ad alia negotia pene stolidorum ferax,...”
4 História calamitatum. In: Patrologia Latina (a továbbiakban: PL) 178,k. Párizs, 1855.114- o. “Sicut
natura terrae meae vei generis aniino levis, ita et ingenio exstiti ad litteratoriam disriplinam farils.”
5 Tonnerre i.m. 19. o.
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mielőtt lovaggá avatták”6, nemcsak az egyébként zárt helyi arisztokráciába, hanem
a tudományok rejtelmes világába is bevezette fiait. Bérenger bitvese, Luce, több
fiút és legalább egy lányt hozott világra a majdani filozófus után7.
Párizs
Abéiard rendkívüli életének következő helyszíne Párizs, az új 12. századi város.
A helység természetesen nem nélkülözi múltját: létezett egy gall-római Párizs a
Szent Genovéva-hegy oldalában, mely a 3. században semmisült meg, majd a
balpartot elhagyva a lakosság a biztonságosabb szigetre költözött- Klodvig alatt
fővárosként felvirágzik a település, de csak azért, hogy a Karolingok idejében újból
elhagyják, és a korai Capetingek se igen látogatják. Harmadik születése a 12.
század elejére esik, és köszönhető —a valószínűleg szintén 1079-ben született—VI.
Lajosnak. Ekkor költöznek ide a templomosok, ekkor indul fejlődésnek a Saint
Victor és a Saint Lazare apátság. A város tehát serény építkezések színhelye lesz,
de a bal part, a rive gauche egyelőre üresen marad, ez majd Abéiard és Guillaume
de Champeaux hatására népesül be8.
Ebbe a városba érkezett Pierre Abéiard, s itt —ahol főként “találékonyságának
finomsága által tűnt ki”9—sikert sikerre halmozott, azonban hatásának tudatában
nem volt mentes a gőgtől: “ez a Péter, m ondom, a tudományok művelésében és
egyéb finomságokban ifjú korától kezdve buzgólkodó volt, de olyan önhitt és a
saját eszében [azaz nem Istenben] annyira elbizakodott, hogy eszének magaslatá
ról a tanítók meghallgatására csak nehezen szállott le megalázkodni”10.
H a a korabeli Párizs politikai viszonyaira Abéiard önéletírása, a História Calamitaturn alapján szeretnénk következtetéseket levonni, önkéntelenül adódik néhány
észrevétel11.
Az író a kevés barát és a sok középszerű rivális említése mellett (utóbbiak
féltékenyek a m ester hírnevére, mert, többek között, irritálja őket annak sikere),
alig szól Étienne de Garlande kancellárról, VI. Lajos udvarának egyik hatalmas
alakjáról, aki időnként Párizs érseki tisztét is betölti, továbbá csak anonim
form ában említi többek közt Suger apátot. Bizonyíték volna ez a História szokásos
1130-32-es datálására? A szerző csak az ekkor m ár halottakat nevezi meg, az élő
Suger-t nem, különben sem m er szólni az éppen kegyvesztett támogatójáról, a
6 Pelrus Abaelardus: Szerencsétlenségeim története, Budapest, 1985. 5. o.; História calamitatum. In:
PL 178. 1 1 4 .0 .“ Patrem autem habebam Htteris aliquantuHim imbutum antequam militari cingulo
insigniretur..,*
7 Az életrajzhoz ld.:JohnF. Benton: Abéiard. In: Dictionary o f the Middle Ages, New York, 1984.‘.Etimru
Gilson: Héloíse et Abéiard. Paris, 1984.
8 Párizs történetéhez ld.: Jean-Pierre Willesme: Saint-Victor au temps d ’Abélard. In; A. en són temps;
Michel Reulos: Sur les pás d ’Abélard, du parvis Notre-Dame á I’abbaye de Sainte-Geneviéve. In: A. en
són temps
9 Freisiengi: i.m. 125. o., Ottonis: i.m. 1.49 “...plurimum in inventíonum subtilitate...”
10 Uo, 124. o., uo. I. 49 “...is, inquam, litteramm studiis aliisque facetiis ab ineutvte etate deditus fűit,
séd tam arrogáns suoque tantum ingenio confidens, ut vix ad audiendos magistros ab altitudine
mentis sue humiliatus descenderet.”
11 Robert-Henri Bautier. Paris au temps d’Abélard. In: A. en són temps
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kancellárról? A kérdést m ost csak felvetjük, később még visszatérünk rá. További
következtetések adódnak, ha megvizsgáljuk Abélard barátainak és ellenségeinek
két csoportját. Előbbiek: az em lített Éüenne de Garlande; Guillaume de Champeaux utódja a N otre Dame-ban, aki tanári székét engedi át Abélard-nak; Blois és
Troyes grófjai, akiknek földjére vonul vissza ő is, Héloise is; és Szent Genovéva
egyházi emberei, akiknek birtokain folytathatta tanításait. Ellenfelei: Guillaume
de Champeaux; Saint Victor klerikusai; Párizs érsekei; végül Saint Denis apácai:
Adam és Suger.
Ha pedig egyéb történelm i tényeket is figyelembe veszünk, kiviláglik, hogy a két
tábort nem csupán Abélard állítja szembe egymással. Dokumentált összeütközé
sekről tudunk Saint Victor és Saint Geneviéve közt, Párizs érseke valamint Meaux
és Chartres érseke közt, továbbá az előbbi és Étienne de Garlande közt; a vádak,
perek a két tábor különböző tagjai között és az összefonódások egy-egy táboron
belül igen jellemzőek. 1127-28 felé Étienne de Garlande kegyvesztett lesz, az
Abélardot segítő “párt" defenzívába kényszerül (Héloise és apácái ekkor menekül
nek Paraclet-ba), később ugyan a volt kancellár dicsőségben visszatér, de csak,
hogy 1237-ban az új király trónra kerülésével ismét háttérbe szoruljon, a hatalom
Suger apáté legyen, a kancellária pedig unokaöccséé. Étienne de Garlande ekkor
belső száműzetésbe vonul, Szent Bernát reform pártja győz, és A bélardot végleg
elítéli a sensi zsinat12.
Héloise
Párizs varázsához — úgy hisszük —Abélard számára nem kevéssé já ru lt hozzá
Héloise személyisége. Felmerül a kérdés: ki lehetett ez a lány, aki főhősünket
tanításai hanyagolására késztette, a város botrányhősévé, majd közvetve (gondo
lunk itt Fulbert kanonok “expedíciójára1’) szerencsétlenné tette, és aki vele —
vélhetőleg —élete végéig szellemi kapcsolatban maradt. Született 1100 körül, 20
évvel szeretője után, anyját Heresindisnek hívták — ritka, Chartres (!) környéki
név, anyai nagybátyja Fulbert —szintén ritka név, szintén Chartres környékéről,
a lány valószínűleg Párizs környéki nemesi család salja volt. Talán természetes
lánya apjának —gondolhatjuk —, m ert utóbbi neve hiányzik Paraclet nyilvántartá
sából13' de ott Abélard apját sem találjuk, így ez önmagában nem bizonyíték. Nem
kizárt, hogy a Garlande családhoz is köze van; ez a lehetőség és az előbbi Chartresra utaló nevek fel kell, hogy keltsék gyanúnkat: Héloise talán eleve az im ént
Abélard segítőiként definiált táborba született14. A kérdés mindeddig megválaszo
latlan.
A rendelkezésünkre álló források szerint Héloise külsőre igen megkapó lehe
tett. A Rózsa-regény ajean de Meung (az Abélard—Héloise levelezés egyik fordítója)
által írt, tehát második részében Héloise-ról másolja a szépség portréját. Az alábbi
lelkes ó-francia sorok miatt tartották egy időben Abélard-t a Román de la Rose
szerzőjének.
12 Bautier Lm. 53. o.
13 Molinier: Obkuaires de la province de Sens.
14 Bautier i.m. 75. o.
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Et nefu obscure ne brune
Ainz fu clere comme la lune
Envers qui les autres estoiles
Resembelent petites chandoiles
Tendre ot la char
Simplefo come une
E blanche come esposse somé rosee flór ce lislb
A Rózsa-regény sorai1516 ihletik meg majd Villont is.
Abélard ilyen végletekbe nem ragadtatja magát, véleménye szerint a lány
“külseje sem volt utolsó"17, őt inkább a műveltsége vonzza. Tény, hogy Héloise
értett latinul, görögül, héberül — ezzel a korabeli nők közt egyedül állt — még
érzelmi élete is klasszikus olvasmányélményein alapult (Cicero: De amicitia példá
ul), de ezt ne rójuk fel neki, hiszen rossznyelvek szerint korábban Abélard is csak
saját verseiből ismerte a szerelmet18. Talán Héloise tudományos érdeklődése
mutatkozik meg közős fiuk nevében is, a Le Goff szerint otrom bán csengő19
Astrolabe jelentése lehet astre brillant (ragyogó csillag), de lehet egyértelmű célzás
az asztronómia arab eredetű új eszközére, az asztrolábiumra is. Ez aligha volt a
quadrivium ban kevéssé járatos Abélard ötlete, kinek összes művében nem talál
ható fia nevén kívül egyetlen természettudományos célzás sem20.“Trés sage
Héloise” — ahogy Villon mondja21 — nem cáfol rá melléknevére a házassággal
kapcsolatos érvelése során sem, ha hihetünk a Históriának. Nem kövesük most
nyom on a klasszikus célzásokkal kapcsolatos érvrendszert22, (amely mellől egyéb
ként Abélard ellenérvei hiányzanak), csupán megemlítjük, hogy annak a veszélye
vélhetőleg nem állt fenn, hogy a boldog férj elveszítette volna tanításijo g á t—pedig
ez Abélard-nál jelentéktelenebb klerikusokkal m egtörtént —, esetünkben inkább
hiúsági kérdésről lehet szó (a házasság számára ugyanis a megtagadása lenne a
felsőbbrendűséget jelentő klerikusi mivoltának). Feledkezzünk m ost meg Héloiseról —de csak azért, hogy később még visszatérhessünk hozzá —, és lássuk hitvese
életének újabb felvonásait.

15 Le Román de la Rose 999. sor és köv. In: E. Langiois: Société des anciens textes franfais, II. 51-52
16Jean de Meung: A Rózsa regénye. In: Mészöly Dezső: Villon árnyékában. Budapest, 1983; Le Román
de la Rose. Paris, 1978. II/2. 8729-8802.
17 Abaelardus: i.m. 11.a., más Fordítás szerint: arca nem volt a legcsúnyább, PL 178. 127.o, “Quae cum
per faciem non esset infima”
18 Jacques Le Goff: Az értelmiség a középkorban. Budapest, 1979. 54. o. *
19 Uo. 55. o.
20 Az Expositio in Hexameronbsn van ugyan utalás az asztrológiára, de ez sem tanúskodik jelentős
természettudományos érdeklődésről. PL 78- 751-756. o.; ld.: Marie-Therése Alvemy: Abélard et
l’astrologie. In: Pierre Abélard—Pierre le Vénérable. Paris, 1975. (továbbiakban: P.A.-P.V.)
21 Villon: Ballade des Dames du temps jadis- In: Le testament Villon. Génévé, 1974. 337. sor.
22 Petrus Abaelardus: Szerencsétlenségeim 14-18. o.
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Suger
Fulbert “expedíciója” után Abélard-t Saint Denis-ben találjuk, s “itt éjt s napot
az olvasásnak s az elmélkedésnek szentelvén, az éieseszű férfiúból még élesebb
eszű, a tudósból még tudósabbá lett, olyannyira, hogy némi idő m últán apátjával
szemben az engedelmesség alól feloldotta magát, a nyilvánosság elé lépett, és
ismét felvette tanítói tisztét”23 — írja ironikusan Ottó, a freisingi püspök. Nem
taníthatott azonban sokáig, az 112 Les soissons-i zsinat (hol sikertelen segítője
éppen a chartres-i püspök) visszaüldözi a kolostor falai közé. Ekkoriban váltja fel
az elhunyt Adam apátot Suger, a kor egyik legjelentősebb embere. Lássuk, mi
történik, ha két ilyen egyéniség életútja kereszteződik, vajon milyen személyes,
intellektuális, esetleg spirituális kapcsolat alakul ki közöttük.
A dokum entum ok némi csalódást okoznak. Nem kizárt, hogy ők ketten egysze
rűen elkerülték egymást. Suger, VI. Lajos iskolatársa és barátja, 1118-tól politikai
karrieijét egyengeti, Abélard első saint denis-i tartózkodása alatt éppen csak be
betér a kolostorba. 1121 után pedig nekilát, hogy a siralmas állapotokat rendbe
tegye - Clairvaux-i Bernát szerint ugyanis a kolostor dugig van tömve üzletembe
rekkel, harcosokkal, sőt még nők is bemehetnek, Abélard is elviselhetetlen
obszecnitásról panaszkodik; ez talán az egyetlen dolog, amiben ők, a nagy
ellenfelek egyetértenek. Saint Denis-be azonban Suger csak 1122-ben jö n , mikor
Abélard m ár távozott. Az apát és kolostora irataiban a filozófus kolostorral való
konfliktusának nyoma sincs, erről kizárólag a História Calamilatumban olvasha
tunk.
De ha találkoztak is, lehetett-e volna hatással egymásra e két személyiség? Suger,
a diplomata, a megvalósítható elképzelések zseniális megvalósítója, a tökéletes
konformista, az ügyes politikus, és Abélard, az örök ellentmondó, aki m indent
megkérdőjelez és megvizsgál, nem kímélve a vallás alapvetéseit sem, aki nem
érdeklődik a konkrét megvalósítások, az építészet és a művészet iránt24? Nem
valószínű, hogy gondolatviláguk igazán hatott egymásra, két különböző ember,
bár mindketten újítók (anakronisztikus kifejezéssel élve, hiszen a 12. században az
újító jelző becsületsértésnek számíthatott). Suger volt az új politikai berendezke
dés egyik létrehozója, a VI. Lajos király alatti “ébredés” élharcosa, az új építészeti
stílus, a gótika egyik legelső alkalmazója, és rendtársa, Abélard, a skolasztikus
módszer egyik elindítója, a mély dialektikus. Ha eltekintünk most attól az
egyébként érdekes, és nem teljesen hagyományok25 nélküli vállalkozástól, hogy a
Sic el Non módszere és a Suger-hez köthető építészet között párhuzam ot próbál
junk kimutatni, megállapíthatjuk: két egyaránt progresszív szellemiségű, de mégis
különböző személyiségről van itt szó.

23 Freüingi: i.m. 125- o., Ouonis: i.m. 1.49 “Ibi die nocUique leetioni ac meditationi inruhans de acuto
acutior, de liltcrato eflkiíur Ittteratior, in tantum, utpost aliquod lempus abobedienlia abbalis sui
solutus ad publicuin prodiret docendique rursus ofFlcium assumeret.”
24 Lnuis Grodecki: Abélard et Suger. In: P.A.-P.V,
25 Erwin Parwfiky: Gótikus építészet és skolasztikus gondolkodás. Budapest, 1986.
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M enedék
Menekülés Paraclet-ba, csöppnyi nyugalom, üldöztetés majd kétségbeesés,
végül Saint Gildas és újabb menekülés után 1136-ban ismét a Sainte Geneviévehegyen találjuk Abélard-t, de ezt már John o f Sál isbury Metalogiconj áriak második
kötetében olvashatjuk, hiszen a História Calamitatum csak Saint Gildasig számol be
főhőse megpróbáltatásairól. A Bresciai A m old által javasolt sens-i “vitaülés” végül
Abélard kiközösítéséhez vezet, ő maga Clunybe menekül, ahol Petrus Venerabilis
vigyáz rá, tekintélyével eléri a kiközösítés visszavonását, a hátralévő kevés időre
pedig nyugalmat biztosít a m eghurcoltatott filozófusnak.
Cluny hatalma és tekintélye közismert, m ár a 11. században kikerült a püspöki
fennhatóság alól, ezóta az apát felettese maga a pápa. Petrus Venerabilis hatalma
és tekintélye azonban nem magától értetődő, személyisége behatóbb vizsgálatot
érdemel. Az Abélardnál nagyjából tizenöt évvel fiatalabb klerikus 1122-ben lett
Cluny apátja, és működésének első tíz évét az elődje, a bukott Pons de Melgueil
korában meggyökeresedett életmód reformálásával töltötte (ideje volt, az ottani
szokások m ár Szent Bernát haragját is magukra vonták,) és a gazdasági nehézségek
legyőzésének szentelte26. Korának összes fő problémájáról nyilatkozik, a filozófiai
és teológiai elméletektől a gregoriánus reformokig m indenhez okosan hozzászól,
általában a nézetek érzelemmentes ütköztetését kedveli. H um ánus ember, az
egyensúly híve, könyvet ír a petrobrusianus eretnekek valamint zsidó és muzul
m án gondolkodókellen, de ő az egyetlen, aki le meri fordítani a Koránt, mondván:
ellenfeleinkkel úgy küzdhetünk meg eredményesen, ha gondolkodásukat kiismer
jük. Pierre Abélard és Pierre le Vénérable kölcsönösen hatnak egymásra, intellek
tuális kapcsolatuk tagadhatatlan27. Az apát patronáltját végül Saint-Marcel-lezChalonba küldi pihenni, Abélard ide m ár betegen érkezik2829,majd 1142. április 21én itt éri a halál —természetesen munka közben. Petrus Venerabilis ekkor igen
kedves és tiszteletteljes levelet küld Héloise-nak, Paraclet apátnőjének, melyben
leíija a vég körülményeit, majd később egy másikat is, a feloldozásról. Az apát
levele szerint Abélard Paraclet-ben szeretett volna nyugodni, ezért a holttestet oda
is szállítják, de érdekes m ódon titokban. A nagy titkolózás miatt azt sem tudjuk,
vajon a tiszteletreméltó Petrus is utazik-e, és találkozik-e személyesen is mélységes
tisztelete tárgyával, Héloise-zal. A hallgatás oka talán az volt, hogy Saint Marcel
szerzetesei meg kívánták tartani egy ilyen híres em ber testét, bár ez meglepő volna,
hiszen Saint-Marcel Saint Odilo óla Cluny fennhatósága alá tartozott, Petrus
Venerabilis tehát feljebbvalójuk volt. Valószínűbb ok, hogy az ekkor még érvény
ben lévő kiátkozás miatt kerülik a feltűnést23. Az apát síremléket készíttet, és
feliratot véset rá:
26 Adriaan Bredero: Pierre le Vénérable; les commencemenU de són abbaitat á Cluny (1122 1132)- In:
P.A.-P.V.
27James Kritzech De l’influence de Pierre Abélard sur Pierre le Vénérable dans ses oeuvres sur l’Islarn.
In: P.A.-P.V.
28 A betegségét pontosan még nem azonosították, a téma egyik fő kutatója dr.Jeannin. Ld.: fa derniére
maladie d1Abélard. In: Mélanges Saint-Bernard. Díjon, 1954. 109-115. o.
29 Jacques Vaniixem-. La mórt e tla sépulture d’Abélard á Sainl-Marr.cl-lez-Chalon. In: P.A.-P.V.

136

Est satis, in titulo, Petrus hic iacet Abaelardus
Huic soli partuit scibile quicquid eratso.
Pierre Abélard szerelme, szeretője és felesége, Héloise apátnő 1163. május 16án halt meg, a jám b o r hagyomány szerint éppen annyi idős volt ekkor, m int
Abélard a saját halálakor. Földi maradványaikat 1817-ben szállították át a PéreLachaise tem etőbe, síremléküket felújították, ma turistalátványosságként szolgál.

II. Önéletrajz és valóság, levelezés és valódiság
História Calamitatum
Fogadjuk el egyelőre a Szerencsétlenségeim történetének valódiságát, és vizsgáljuk
meg közelebbről, milyen Abélard-kép körvonalazódik az önéletírást olvasva.
Értelmezhetjük a művet, m int egy 12. századi értelmiségi önéletrajzát, és méltat
hatjuk úttörő jellegét, hiszen Augustinus óta önéletírással csak G uibert de Nogent
kísérletezett {De vita sua, 1115). De tekinthetjük kalandregénynek is, a sikert
bukás, majd a nő általi megmenekülés követi. Az előbbiektől némileg eltér Gábriel
Asztrik véleménye51, szerinte ugyanis egy megtérés történetével állunk szemben,
kiviláglik a gőg bomlasztó hatása a hűnbánattal-könnyel megírt sorokból. Kettős
megtérés ez, Héloise-é is Abélard-on keresztül, vagy ahogy Milton írja az első
em berpárról: “H e fór God, and she fór God in him ”.
Hasonlóan vélekedik egy másik történész, Jacques Verger3031323*, aki a Históriáról
m int Paraclet alapítóinak hagiográfiájáról ír, a szentéletrajzok retorikája szerinte
lépten-nyomon szembetűnik. Feketére festett bűnök után megtisztító bűnhődések
következnek, m int általában a klasszikus szerzetesi irodalomban, toposz a
tudom ány választása ifjúkorban, és a mérgezési jelen et is, utóbbinál gondoljunk
csak Szent Benedek történetére35. Passió, majd megtérés külsőségekben is, a
főhős a kasztráció előtt pénzért, azután ingyen tanít, előbb városban, később
vidéken, a szentek tipikus lakóhelyén él. Jacques Verger egyéniségrajza megle
hetősen rendhagyó, határozottan ellentmond a szokott sémának, mely szerint
progresszív szellemű reform átorral, a 12. század egyik fő újítójával állnánk
szemben. Először is, szigorúan egyházi személyt kell látnunk Abélard-ban, tényke
dése feszegeti ugyan a vallás kereteit, de kilépni belőle sosem kíván — attól a
kétségbeesett ötlettől eltekintve, amikor a muzulmánokhoz való menekülést
fontolgatja. Klerikus voltát nem csak a História Calamitatum hagiográfiai jellege
bizonyítja, hanem az is, hogy nyilvános szereplésének több m int a felét, huszon
négy évet az egyház szervezetén belül tölti. Verger szerint az új dolgok érdeklik,

30 PL 178. 352. o.
31 Gábriel Asztrik: Abélard. Gödöllő, 1942.
32Jacques Verger. Abélard et les milieux sociaux. In: A. en són temps,
33 Szent Benedek legendája. In: Népek nagy nevelője. Szerk.: Szennay István. Budapest, 1981.
229-269. o.
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de nem tudja őket teljesen magáévá tenni34. A reform törekvések jellemezte
ciszterci renddel személyes konfliktusba kerül35, a szintén újító goliard-okkal36
való kapcsolatára semmi sem utal, azok társadalomkrítikája Abélard műveiben
nem m utatható ki, a kommunamozgalomtól nyüzsgő Laonból elmenekül37. Újat
maga nem talált ki, a teológiát m ár “feltalálták” Liége-ben, a kérdezést mint
munkam ódszert Anselmustól tanulta. Bárhova m ent (reform ált apátságokba
például ritkán), m indenütt a tradicionális környezetet részesítette előnyben, az
arisztokrata körökkel ápolta összeköttetéseit, míg semmi horizontális kapcsolat
keresésről nem tudunk részéről, példának okáért más tanítókkal. Mindig is az
egyház em bere volt— mondja Verger38— aki pszichológiai okok miatt nem találta
a helyét. Nyitottnak tűnik, de valójában a tradíciók foglya, így a reakciós ellen
ségtől szorongatott, reform átor Abélard-kép nem csak anakronisztikus, de töké
letesen hamis is39. Jacques Verger rendhagyó elgondolása véleményünk szerint
nem érdem elte volna meg, hogy említés nélkül hagyjuk. Nem hallgathatjuk
azonban el, hogy érvelésének helyessége kétségbe vonható ott, ahol az újító
mozgalmakkal való szembehelyezkedést magának az újításnak az elvetésével
tekinti azonosnak.
A levelek
M int a História Calamitatum esetében, a hitelességet feltételezve vizsgájuk
Héloise és hitvese írásos kapcsolatát. A levelezést szokatlan m ódon Héloise kezdi,
leíija, hogy véletlenül kezébe került Abélard-nak egy barátjához címzett levele. Az
apátnő az ismerős betűket meglátva, tévedésből olvasta el az írást, melyben saját
szerelmük történetét látta szeretett férje előadásában. Asztalhoz ül ekkor, és
szemére hányja a klerikusnak, hogy évek óta nem kap tőle levelet, pedig a férfi
azelőtt milyen gyengéd volt40. Követeli, teljesítse kötelességét, oltalmazza és
látogassa elhagyott feleségét. Abélard válasza hideg és elutasító, bocsánatot kér
ugyan, de emlékezteti Héloise-t, ő magasabb régiókban jár, földi dolgokkal már
kevéssé foglalkozik, kéri, hogy az apácák imádkozzanak érte, egyébként pedig
szeretné, ha Paraclet-ban temetnék el. A nő a férfit a levélben drágámnak
(cearissíme, carus superlativusa vocativusban, francia fordításban: Mon Cher)
szólítja, a válasz viszont egyszerűen: tu (vous)41. Héloise összetörik, megtagadva
határozott jellem ét, régi érzelmekre hivatkozik, saját szerencsétlenségét említi, és
e gyengeség kiáltására végre hosszabb, érzelmesebb válasz érkezik. Ebben a
szerzetes finom an megkéri, ne beszéljen többé közös múltjukról, hiszen az ő
34 Verger i,m. 109-117. o.
35 Bár korábban láttuk, hogy ennek politikai okai is lehettek.
36 Ennek ellentmond Le Gqff i.m. 50. o.
37 Verger i.m. 119-120. o.
38 Uo. 130. o.
39 Uo. 121.o.
40 PL 178. 181. o. A levél kezdete: “Domino suo, imo Patri, Coniugi suo, imo Fratri, Ancilla sua, imo
Filia, ipsius Uxor, imo Soror...”
41 PL 178.187. o. A kezdő sorok is formálisabbak: “Heloissae dilecdssimae sorori suae in Christo...”
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tökéletlen szerelmük Krisztuséhoz képest jelentéktelen. Az apátnő tehát nem
“érzeleg” többet, levele szinte tudományos, közös művük, a Paraclet kolostor
számára kér szabályzatot főijétől —még elválasztva is annak útm utatása szerint
kíván élni. Abélard tanácsait és az ún. Regulát az utolsó két levélben meg is kapja,
és ezzel evilági kapcsolatuk véget ér4243.

A valódiság kérdése
Történeti áttekintés45
Elérkezett az idő, am ikor az im ént röviden vázolt dokum entum okkal kapcsolat
ban fel kell tenni a kérdést: hihetjük-e, ami bennük írva van, elfogadhatjuk-e a
História Calamitatumot m int Abélard önéletírását és a leveleket m int kettejük
alkotását. Az igazság kiderítése érdekében az idők folyamán számos aprólékos
filológiai vizsgálatot végeztek, a szövegeket oly alapossággal tanulmányozták, az
ellentéteket olyan mélységben kutatták, m int annak idején Abélard tette a szent
szövegekkel44.
B em hard Schmeidler45 szerint a História és a levelek hasonlítanak egyéb
Abélard művekre, még a Heloise-levelekben is a Theologia Christianaból származó
idézetek vannak (az apátnő e műhöz —tudjuk —hozzáférhetett), a koherencia az
életm űben tehát olyan nagy, hogy a szövegek valódisága feltételezhető. Nem kizárt
azonban - éppen a hasonlóság keltette fel a gyanút -, hogy Héloise leveleit is
Abélard írta. Muckle atya rávilágít46, hogy Héloise későbbi félje tanítványaként,
annak hatása alatt stílusát is átvehette (sőt: Héloise levelei jobban hasonlítanak a
Históriara, m int Abélard-éi). Esetleg, m int Etienne Gilson felveti4748, a stílusegység
oka az, hogy Abélard átdolgozta Héloise leveleit, de az sem kizárt, hogy fordítva
történt. Lehet, hogy harm adik személy írta más Abélard művek alapján a levele
zést, és lehet, hogy eredeti dokum entum okat egészített ki egy hamisító, és ígyjö tt
létre a mai változat. Ez utóbbi véleményt osztja Jo h n F. Benton és Fiorella
Prosperetti Ercoli46. Gyanúra ad okot m indenesetre a tény, hogy az utolsó
levélben megfogalmazott Abélard- féle Regulát Paraclet-ban a történelem tanúsá
ga szerint nem igen követték.
A vizsgálatok nagy részének alapja a História hitelességének föltételezése volt,
m egdőlhetnek tehát, ha Abélard szerzőségét kétségbe vonjuk. Elsőként ezért
m indenképpen az “önéletrajzzal” kell foglalkoznunk.
42 A levelek sorrendben: PL 178. 181., 187., 191., 199., 211, 225. és 255. o.
43 Ld.:Jacques Monfrin: Le probléme e tl’authenticité de la correspondance d’Abélard et d ’Héloise. In:
P.A.-P.V.
44 Az itt következők, tehát a történeti áttekintés és a szógyakoriság vizsgálat Forrása:John F. Benton and
Fiorella Prosperetti Ercoli: The style of the “História Calamitatum”. London, 1975.
45 Bemhard Schmeidler: Dér Briefwechsel zwischen Abálard und Heloise eine Falschung? In: Archív fűr
Kulturgeschichte, 1913 1-30.
46 FatherJoseph T Muckle: The personal letters between Abélard and Heloise. In: Medieval Studies 15,
1953, 51-54. o.
47 Etienne Gilson: Héloise et Abélard. Paris, 1948, 150-171. o.
48 Ld.: 44. Ij.
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A szógyakoriság-vizsgálat
Francois Chatillon atya kim utatta49, a ‘vehem enter’ szó minegy huszonnégyszer
fordul eló a Historiábán, ezért ezt m int abélardi jellegzetességet definiálta.
Valójában, egyéb művek alapján m indenesetre, Abaelardus kedvenc határozója
nem a ‘v e h e m e n te r’, hanem a ‘d ilig e n te r’50, de ezt az atya m ár nem
kutatta. Felmerült tehát egy nagyobb mérvű vizsgálat szükségessége, mely a
filozófus több másik művével veti össze a kérdéseseket, elsősorban a szógyakoriság
alapján. Ezt végül is J. F. Benton irányításával végezték51, de szigorúan manuális
eszközökkel, a műveknek csak töredékét, mintegy 6400 szót vizsgálva, így az
eredm ények csupán feltételezések. Az ennél átfogóbb számítógépes feldolgozás
ra, mely biztosabb eredm ényt nyújthatott volna, a lehetőségek nem voltak
adottak. Különböző szavakat választottak a vizsgálat eszközéül, olyanokat, melyek
a lehető legkevésbé függnek a témától. így a ‘vehem enter’-től el kellett tekinteni,
hiszen ez a szerző pillanatnyi hangulatának is lehet a jele. M egfeleltnek tűntek
viszont a ‘tanto...quanto’ szerkezet és az ‘obscero’, ‘saltem’, quasi’, ‘amplius’és ‘u t’
szavak.
Lévén a História Calamitatum egyedülálló a középkori irodalom ban, az sem volt
egyértelmű, Abélard mely műveivel hasonlítsák. Minthogy levél, vizsgáltak levele
ket, előszavakat, m ert történet, vizsgálták a Dialógusokat, és m ert nem idegen tőle
a buzdító jelleg, összevetették a szentbeszédekkel52. Nem feledkeztek meg
Clairveaux-i Bemát, Pierre le Vénérable és Szent Gergely műveiről sem. A
vizsgálati eredmények a következők lettek: a használat m értéke szavaknál valóban
változik az egyes szerzők függvényében, bizonyos szavak utalnak a szerző kilétére,
mások nem. A ‘saltem’ m indenütt egyformán szerepelt, a ‘quasi’ túlságosan
kömyezetfüggő volt, de a többi szó nagyjából megfelelt53. A História élesen
elkülönül Bernát és Pierre le Vénérable műveitől, m árpedig ki más írhatta volna
rajtuk kívül, ha történetesen nem Abélard? Hagyjuk a kérdést megválaszolatlanul
m ég egy kis ideig.
Stüus, nyelvtan, kompozíció
A szógyakoriságon kívül vizsgálható még a szórend (ezt Aldo Scaglione meg is
tette54), és gondolhatnánk, a mondatok hosszából is levonhatók bizonyos követ
keztetések, de ez utóbbi nem jó kiindulópont, m ert a középkori központozás igen
bizonytalan, így a kiadók általában egységesítik. L. Engels55 nyelvtani szempont
ból közelített a problémához, és megállapította, hogy Abélard latinsága megle
hetősen eltér a klasszikustól, a nyelvezete éppen a Históriában valamint Héloisehoz írott első két levelében a legtisztább, és teológiai kom m entáijaiban a leg
49 Fmnfois Chatillon: Notes Abélardiennes. In: Retnte du moyen age latin 20, 1964. 311-318. o.
50 Benhm-Ercoli Lm. 63. o.
51 Ld.: 44. íj,
52 Uo. 68. o.
53 Uo. 70. o.
54 Aldú SrngUone: The clasical thcory o f compo*jóo*i frornits origin to the present. A Historical Survey,
1972.
s s f - Engem-. A bélard écrivain. In: Peter Abélard. The H ague, 1974.
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rosszabb56. Tudatában kell lennünk annak, hogy az eredmények hitelét feltétlenül
rontja az a tény, hogy a szerzőtől eredeti kézirat nem m aradt fenn, a másoló
javításának és betoldásainak következményei pedig kivédhetetlenek.
Abélard stílusát vizsgálva megállapíthatjuk: nyelvében is elvei mutatkoztak meg,
azaz a tanítás fontosabb volt az ékesszólásnál, a didaktika uralkodott a retorika
felett57. A nyelv eleganciáját alárendelte önkényének, saját, Héloise-hoz intézett
szavaival:u:... akifejtés világosságára fektetek gondot, nem pedigaszép kifejezések
elrendezésére, a betű szerinti értelem re figyelek és nem a retorikai díszítésekre”58.
Következésképp igen nehéz abélardi stílusjegyeket találni.
Tudatosan egyszerű stílusú írásainak megírása mellett képes volt azonban magas
színvonalú költészetre is. Megkülönböztethetünk tehát műveiben finom retorikát
és kontrollált egyszerűséget, de a História nem tartozik egyik kategóriához sem.
Szerzője m intha nem volnak ura szavainak. A sok ‘vehem enter’, ‘facile’és ‘penitus’
írói érdektelenségről árulkodik, a szerkezetre fordított csekély figyelem nem vall
átgondolt írásra. Abélard-tól, a jó stílusmestertól m árpedig azt várnánk, éppen
önéletrajza lesz a legkomolyabb kompozícója. Ha valóban ő volna ennek a tőle
idegen és hozzá m érten alacsonyrendű stílusban íródott m űnek a szerzője, nagyon
siethetett, és nagyon sok vehemencia szorulhatott belé59. Azonban ha nem ő írta,
újból feltehetjük a kérdést: ki más?
Levél és Paraclet, avagy az első válasz
A História Calamitatummal kapcsolatos, már vázolt problém ák és a levelezésnél
felmerülő, később részletezendő ellentmondások feloldására J. F. Benton60 egy
elméletet dolgozott ki. E szerint a levelezés 13. századi hamisítás. Valaki, vagy
valakik talán valódi leveleket dolgoztak át, egészítették ki saját irományukkal, a
Regulával, m ert változásokat szerettek volna Paraclet-ban. Ehhez felhasználtak
valódi Abélard-műveket és egy 12. századi fiktív önéletrajzi levelet, amely a mester
életéről beszél el képzeletbeli történetet61 Ez utóbbi, a História Calamitatum,
ebben az esetben nem kifejezetten hamisítvány, hanem az ars díctaminis, a 12.
századi iskolákban tanított “Hogyan írjunk híres em berek nevében bármit?”
témájú tantárgy egyik terméke. Olyan diákok alkotása, akik a m estert a korabeli
pletykákon és művein keresztül ismerték. Ez megmagyarázza, hogy m iért nem
találunk Abélard-nál egyetlen célzást sem arra, hogy első jelentős teológiai műve
Ezékielről íródott volna, m int a História állítja62.

56 Uo. 31. o. Az eltérések nem Abélard nyelvi fejlődésének, hanem az eltérő szerzői szándéknak
köszönhetőek, az írás karakterétől és céljától függően.
57 Uo. 35. o.
58 Le Goff: i.m. 83. o.
59 Benton-Ercoli i.m. 75-76. o.
60/. F. BenUm: Fraud, fiction and borrowing in the correspondence of Abélard and Héloise. Ln: P.A.P.V, A következő oldalakon részletezett érvrendszer ebből a tanulmányból származik.
61 Uo. 472. o.
62 PL 178. 125. o. “...et consenserunt omnes in obscurrissima Ezechelis prophetia.”
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így a fennm aradt levélszövegekben. találhatunk eredeti részeket, 12. századi
egyéb írásokat és 13, századi betoldásokat is. A História heterogén jellege mellett
néhány alapvető ellentmondás is felkelti a gyanúnkat. Olyan hibák ezek, amelye
ket —Benton szerint —nem követett volna el valaki, aki ismeri Paraclet-t. U tóbbit
azonban mi sem ismeijük, nem adták ki a kolostor történetét, nem végeztek a
helyszínen régészeti kutatásokat, nem adják ki a 13. századi, szokadanul részletes
Szertartáskönyvet, mely a liturgikus program ot tartalmazza, nincs anyag P árádét
chartáiról, egyáltalán: nem tudunk semmiféle kutatásról a kolostorral kapcsolat
ban63.
Ismerjük viszont a Paraclet-ban követett szabályzatot (Institutiones nostraei6465),
amely több alapvető ponton eltér az utolsó levélben megfogalmazott abélardi
Regulátói55, utóbbiról pedig a kolostor lakói m intha nem is hallottak volna.
Más ez az Institutiones, m int általában a szerzeteseké. Leginkább a híres fontevrault-i kettős kolostor szabályzatára emlékeztet6667,b ár semmi biztosat nem tudunk
arról, vajon egyszerű apáca- vagy valóban kettős kolostor volt-e Párádét.
A két szabályzat közti eltérések hosszú sorát nyitja a Regulá bán em lített apát
tisztség, melyről az Institutiones nem tud. Talán a hamisító akarta elnyerni az
apátnő felettesének pozícióját —véli Benton. Érdekesek a Regulában lefektetett
apátnő-választással kapcsolatos alapelvek is. A megválasztandó legyen tapasztalt,
tehát lehetőség szerint nem szűz. Ne legyen nemes, ne legyen környékbeli, de
lehetőleg koros és tanulatlan legyen —ezek, m int Iájuk, m ár Héloise-ra sem ille
nek, előnyösek viszont, ha valakinek egy befolyásolható apátnő megválasztása
áll érdekében. A gyakorlatban egyébként 1288 körűitől a 15. század elejéig
ugyanaz a helyi, Barres nevű nemesi család adta P árádét főnöknőit, a Regulá
nak tehát a gyakorlattal a leghalványabb kapcsolatát sem látjuk. A Regula enge
délyezi a húsevést, lévén a nők gyengébbek, m int a férfiak, akiknek a hús
tól tartózkodniuk kell, míg az Institutiones ezt tiltja. Az előbbi szerint a fo
gyasztandó kenyér legyen legalább egy napos, és harm adrészben ne gaboná
ból álljon, az utóbbi azt tanácsolja, egyék, ami van. Az ellentm ondásokat
még sorolhatnánk, de úgy tűnik, hogy, bár nem zárhatjuk ki, hogy Abélard
írta e szabályokat, ezek valójában sosem léptek életbe. H a viszont feltételez
zük, hogy egy hamisító az eredeti levelezést egészítette ki a Regulával hatalmi
törekvései érdekében, e véleményünket az is alátámasztja—ígyf. F. Benton, akinek
teóriáját még mindig idézzük —, hogy éppen az utolsó levélben találunk sok 13.
századi jegyzetet, melyek a legszigorúbb részekre hívják fel a figyelmet. A másoló
m intha érdekelt lett volna e levél üzenetében. A 13. századra utal a húsevés
engedélyezése is, ami száz évvel korábban még elképzelhetetlen lett volna®17

63 Benton i.m. 471. o.
64 PL.178. 313-317. o.
65 Abaelardus: Epistola VTII. In: P L 178.255. o,
66 Benton i.m. 475. o.
67 Uo. 476480. o.

142

Mielőtt Benton végkövetkeztetését részletesebben bemutatnánk, tekintsük át
azokat a tartalmi bizonyítékokat, melyek a korábban vázolt stilisztikai érvek
m ellett a História Calamitatum szerzőségének megkérdőjelezését is indokolják.
Mint említettük, a m ester más művei hallgatnak az itt fontos szerepet játszó Ezékiel
kom m entárról, Abélardnak Roscelinnel való konfliktusáról viszont a História nem
szól. Nincs más bizonyíték Héloise-nak az itt említett Argenteuil-ből való menekü
lésére és a kutató filozófusnak Areopagita kiléte miatt kirobbanó saint-denis-i
konfliktusára, amely m iatt az apátságból távozni kényszerült. Fennm aradt viszont
egy Saint-Denis apátja, Adam számára írt levele, melyben nyugodtan érvel,
összeveszésre semmi sem utal68. Az apátsággal való szakítás mái' csak azért is
valószínűden, m ert maga Paraclet is Saint-Denis egyik leánykolostora. Az önélet
rajzot eddig is csupán az tette autentikussá —mondja Benton —, hogy nem tudták
elképzelni, ki más írhatta ezt az abélardi idézetekkel tarkított művet. Tudván
azonban, hogy a m ester művei hozzáférhetőek voltak, és nem felejtvén a tényt,
hogy a História 12. századi szókincset használ, végképp megalapozottnak tűnik a
korábbi feltételezés, hogy kortárs tollgyakorlók írták a képzeletbeli levelet az ars
dictaminis szabályai szerint.
De ez még mindig nem a mai változatot eredményezte, m ert a 13. századi
hamisító is hozzátette a magáét. Ezt kellően alátámasztja, hogy a m űben néhol
meglepetésszerűen a száz év alatt megváltozott új bibliai utalás-számozással talál
kozunk, míg általában a 12. században érvényben levővel69.
Benton elgondolása szerint a 13. században a paraclet-i, feltehetően kettős
kolostor egyik szerzetese át akarja venni a hatalmat a nővérektől, legitimitását
alátámasztandó Abélard valódi műveinek szellemében megírja a Regulát, melybe
beépíti saját elképzeléseit is, mindebből pedig elkészíti a 8. levelet70. Ezután némi
forrásmunkával együtt elküldi az egészet párizsi barátjához, aki a 8. levél értelm é
ben átdolgozza a korábbiakat és a Históriát, majd az autentikusnak tűnő anyagot
visszaküldi a Paraclet-beli szervezeti merénylőnek, aki —úgy tűnik —nem ju to tt
tartós hatalomra. A párizsi munkatársnál maradtak viszont a “forrásművek",
melyek értelem szerűen később innen kerültek elő (Theologia Christiana és Exhortatio ad fratres), vagy elvesztek (Exhortatio ad sorores — ennek létét Benton csak
feltételezi). A középkori detektívtörténet lefolyását szemléltesse ábra:

68 Abaelardus: Epistola XI. IN: PL 178. 841. o.
69 Benton i.m. 495. o.
70 Uo. 498. o.
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1 2 .század

13. század

PÁRIZS
Abélard fiktív
önéletrajzi levele,
a História Calamitatum

1. levél

2. levél

PARACLET
Abélard művei
Theologia Exhortatio Exhortatio
Christiana ad fratres ad sorores

6. levél

párizsi verzió az 1. levéltől a 8. bevezetőjéig

8. levél
I
paraclet-i verzió71

H a m indez valóban megállja a helyét, felül kell vizsgálnunk Abélard-ról alkotott
képünket. Talán mégsem számító csábító, tapintatlan diák és arrogáns vitapartner
volt a nagy filozófus, és Heloise érzékiségéről és önnön alárendelésének vágyáról
is m eg kell feledkeznünk. Utóbbi változtatások Jo h n F. Bentont7172 bevallottan
boldoggá tennék7*.
Héloise, avagy a második válasz
Nem hiábavaló foglalkoznunk az Abélard konferenciák fő “vesztesének”, Hé
loise-nak az egyéniségével, bár róla a tudományos értekezések hosszú ideig vagy
megfeledkeztek, vagy csak sietve, a befejezés előtt ejtettek szót. A História
hősnőjének háttérbe szorítása és agyonhallgatása ellen több jeles történész, így
Peter von Moos74 és Pascalé Bourgain75 is tiltakozott. Az általuk elvégzett vizsgá
latok új szempontokat állítottak előtérbe.
Héloise-ról a Histórián és a már em lített leveleken kívül egyéb dokum entum ok
ban is olvashatunk. Ezek közé tartoznak a botrányról, szóló korabeli levelek,
verstöredékek, az apátnővel m int Paraclet irányítójával kapcsolatos iratok, Pierre
le Vénérable levelei, és magának Héloise-nak fennm aradt írásai76.
Mint Pascalé Bourgain77 rávilágított, az em lített írásokat olvasva két, látszólag
ellentm ondó Héloise-kép rajzolódik ki á kutató előtt.
71 Uo. 499. o.
72 Uo. 501. o.
73 Szükségesnek tartom megjegyezni, hogy Benton idézett cikkei óta megváltoztatta véleményét, és azt
az elképzelést tartja a legvalószínűbbnek, amely szerint a levelezés teljes egészében Abélard által írt
irodalmi fikció. F<5 érvei a kettős szerzőség ellen szólnak (azaz, hogy az Héloise-nak tulajdonított
leveleket valóban Héloise írta volna), de nem cáfolja korábbi elgondolásának leglényegesebb
pontjait, és maga sem tartja kizártnak, hogy idővel megint módosítania kell véleményét. Az alábbi
írásaira csak cikkem utómunkálatait végezve bukkantam, ezért már nem volt lehetőség arra, hogy
tanulmányomba belefoglaljam. Benton: A reconsideration; The Correspondence of Abélard and
Heloise. In: Culture, power and personality in medieval Francé. London, 1991.
74 Peter van Mony. Le silence d’Héloise. In: P.A.-P.V.
75 Ld.: 77. Íj.
76 Egyikben például fia, Astroiabe számára kér egyházi méltóságot Cluny apátjától. Ez a bizonyíték,
hogy Astroiabe túlélte az apját. Ld.: PL 189. 427. o.
77 Pascalé Bourgain: Héloise. In: A. en són temps
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A dokum entum ok szerint az elcsábított kislányból megközelíthetetlen ridetr
apátnő lett, aki szabad idejében a Bibliáról gondolkodik Kortársai így Petrus
Venerabilis, csodálják, felnéznek rá. Az Abélard-nak írott levelek ezzel szemben a
m últat feledni nem tudó, még mindig szenvedő, elhagyott, szenvedélyes szeretőt
mutatják, utóbbiak alapján egy rideg apátnőnél komplexebb egyéniségre követ
keztethetünk.
Bourgain, minthogy vizsgálódását elsősorban a História Calamitatumra és akétes
szerzőségű levelekre alapozta, természetszerűleg foglalkozott ezek hitelességével.
Érvelésével m ár csak azért is érdem es megismerkednünk, m ert ellentétes Jo h n
Benton m ár ism ertetett teóriájával.
A huszonnégy V ehem enter’ a Históriában lehet felfokozott érzelmi állapot
eredm énye is78. A szokásos darálás szerint79 Petrus Abaelardus Saint Gildasban
írta önéletrajzát. A kor klerikusaitól támadva, saját szerzeteseitől is fenyegetve
élt itt. Feltűnő, hogy csak az 1132 körül m ár nem élőket nevezi meg, d e —
óvatossságból —elkerüli B ernát és Suger nevének említését80.
A levelezéssel, pontosabban a Regulával, nagyobb a problém a. Szédítő a
hipotézis — írja Bourgain —, hogy hamisítványnak tekintsük ezt a szabályzatot,
melynek felelőtlen Héloise-a távol áll a kortársak (Bernát, Petrus Venerabilis) által
nagyrabecsült nőtől. Héloise-kutatónk nem szereti81 a Regulat, de nincs meg
győződve annak hamisságáról. Bár csupán minimális helyismeretről árulkodik
(pedig maga a szerző még csak tíz éve hagyta el a helyszínt), és, többek közt
megtiltja a Bibliában nem található szövegek éneklését, (pedig Abélard írt
zsoltárokat Paraclet számára82,) a Regula mégis felfogható úgy, m int egy utópia
megjelenítése az effektív állapothoz (Institutiones) képest. Az apátnő feletti férfi
feljebbvaló szerepe pedig rögtön tisztázódik, ha feltételezzük, hogy Abélard
öregkorára visszatérni szándékozott saját alapítású kolostorába, természetesen
m int az apátnő felettese, m int az egész társaság lelki vezetője.
Héloise egyéniségéről végül bátran elfogadhatjuk az összetettebb képet, az
egyéb adatok is ezt támasztják alá. Olyan nővel állunk szemben, aki m ár fiatalko
rában is kellő határozottsággal m ondott véleményt például akkor, amikor a
házasság lehetősége felmerült. Az első Abélard-hoz írott levelében pedig hasonló
határozottsággal követelte, férje ismerje el, hogy felelős érte. Ez a határozottság
és uralkodói követelőzés egyáltalán nem áll távol attól az Héloise-tól, akit Petrus
Venerabilis leveléből ism erünk meg.
Héloise, úgy Iájuk, mindig a végsőkig akart elmenni. Tanult, nem csak m int
dilettáns, szeretett, m indent feláldozva, örökké, és, ha m ár a sors apácává tette,
ebben is következetes volt, alárendeltjeitől is sokat várt el. O maga azonban csak
hitvesének engedelmeskedett, Istennek is csak Abélard-on keresztül (milyen
78 Uo. 2 l6 .o .
79 1130-as évek eleje
80 Bourgain i.m. 216. o.
81 Saját szavait idézem. Bourgain i.m.
82 PL. 178.1765. o.
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találó tehát a Milton idézet), ezért aztán a saját kolostorának szabályzata is csak
akkor lehetett szent a számára, ha azt szeretője készítette el.
A lehetőségekhez képest bem utattuk a szóban forgó iratok valódisága körüli
szenvedélyes vitát, az egyik oldalt John F. B enton tiszta, logikus érvelése által
megjelenítve, a szembenállót pedig Pascalé Bourgain, pszichológiához közel álló,
alanyait m egérteni vágyó tanulmányát összefoglalva. Hogy a 13. századi detektívtörténet vagy a líraibb elmélet átl-e közelebb szívünkhöz, szabadon eldönthető. A
kérdés egyértelműen még nem tisztázott93, e tanulm ány szerzője pedig nem
kívánja tisztázni, tanulságot sem szeretne levonni, nem is annyira az állásfoglalást
tartja elsődlegesnek, m int inkább az idézett kutatási vizsgálódások egzaktságát és
forrásokhoz való “hűségét”.83*

83 Ld.: 73. Íj.
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