
Abaelardus Péter. 
(Harmadik közlemény.) 

Lehetetlen mégis, hogy most, midőn Abaelardus sajátos 
tanait megismertük s midőn felismertük azt az erőt is (intellek-
tuális irány), a mely e sajátos tanok kifejtésére őt képesíté s azt 
az erőt is, a melv lehetővé tette, hogy e tanokat hirdethette is 
— ne szóljunk arról a szenvedésről és pedig forrása és hatása 
szerint, a mely reá nehezedett, — hogy igy az ő, valamint korának 
képét a történeti hűség érdekében kiegészítsük. 

Ε szenvedések forrása bizony nemcsak a körülményekben, 
Abaelarduson kívül létező viszonyokban és tényezőkben, hanem 
magában Abaelardus személyében is keresendő. Az észre, a dia-
lectika erejére bizta önmagát s ez erőben diadalmaskodva — elbízta 
magát, mindenkit lekicsinyelt s végre Párisban, akkor, midőn 
mindenki, mindenképpen, a tanteremben, valamint az utcán — ujjal 
mutatva reá — ünnepelte (L. Heloise levelét Migne 185.) — az 
emberekben eszközt látott az öndicsőítésre. ő , a maga egyedi 
voltában — a cél s minden más csakis eszköz. Dicsősége igy le-
szállította őt az érzéki éniség álláspontjára s ő, ki eddig fegyel-
mezett, erkölcsi életet élt, átadta magát lascivus, erkölcstelen 
életnek. Meghatóan maga írja le éppen ily lélektani alapon erkölcsi, 
bukását. Mivel a szerencse mindig felfújja a balgákat és a világi 
dicsőség a szellemnek erejét gyöngíti és érzéki csábítások útján 
könnyen felbomlasztja: ezért is én, ki az előtt egészen önmeg-
tartóztatóan éltem — elkezdtem érzéki vágyaim zaboláit meg-; 
ereszteni; hisz immár önmagamban láttam az egyedüli philosophust, 
a ki még fennmaradt a világnak s kinek nincs mit tartani további 
alkalmatlankodástól. S minél továbbra haladtam a philosophiában 
és a theologiában, annál inkább távoztam el a pliilosophusoktól 
és a theologusoktól életem tisztátalanságát nézve. „Undorodtam 
attól, hogy a tanterembe menjek, ott időzzek; hogy ébren tartsam 
magamat egyformán éjjel a szerelemre, nappal a studiumra. Elő-
adásaimban akkor mindig lanyha és hanyag voltam, ugy hogy 
immár mitsem végeztem friss szellemi erővel, hanem csakis 
szokásszerűen, ismételve csakis azt, a mit régebben felleltem. 
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. . .Amennyiben mégis volt inventiom, az nem vonatkozott a 
philosophiai t i tkokra, hanem szerelmi dalokra," 

A tanító genialitásával, a szerelmesnek e dalaival') hódította 
meg végre az ő életére végzetessé váló Heloise szívét. Fulbert 
canonicusnak volt unoka buga, illetőleg leánya ez a nagyművelt-
ségű, Argenteuil zárdában felnevelt s tudományossága miatt 
Francia királyságában híressé vált Heloise. Fulbert Párisban az ő 
nevelését, tanítását, esetleg fegyelmezését is egészen Páris leg-
híresebb tanárára, Abaelardusra bizta. A latin mellett most már 
a görög, sőt a héber nyelvre is tanítá mestere s bevezette őt a 
dialectika művészetébe, a theologiai kérdések mélyébe. Heloise 
szívét Abaelardusa iránti szerelme teljesen eltölté.2) Mi sem állott 

!) Heloise évek múlva ezt ír ja az általa még mindig szeretett Abae-
lardusnak: „Bevallom, hogy kettő volt az, a minek különösen birtokában 
voltál, amivel a nők szerelmét azonnal megnyerhetted: a költészet és a 
dalnak adománya. Szerelmi metrumokban költött dalokat hagytál hátra, a 
melyek költészetükért dallamuk bájánál fogva gyakran ismételve — nevedet 
mindenkinek szájába adták." 

2) Évek után, elválásuk utáni 17-ik esztendőben, akkor, midőn 
Abaelardus szt. giídasi apát s Heloise a Parakletos-zárda apátnője, 
még akkor is Heloise szívében ez a szerelem uralkodik. Közelebb nem 
találkoztak azóta, Abaelardus csak a szószékről szólott mint pap a papnő-
höz, ha eljutott a Parakletos zárdába. De most, midőn Abaelardus megírja 
szerencsétlen életének rajzát s megemlíti azt, hogy életét ellenségei veszé-
lyeztetik: Heloise szívéből e szerelem kitör. Megírja néki, hogy csak ó't 
szereti, hogy fogadalmai kierőszakoltak, hogy szentsége ámítás, hogy éjjel 
nappal utána vágyódik. Ha már együtt nem lehetnek, kárpótolja őt levelei-
vel. Hogy és miképpen számítson ő bőkezűségére, ha szavaival, fukarkodik. 
A Parakletos-zárdát ő kezdeményezte, ám törődjön most vele. Élesen szidja 
Szt. Gildas szerzeteseit, mint idegen szőlővesszőket, mint ellenségeket, mint 
disznókat, a k ikre gyöngyeit pazarol ja ; az ezekre fecsérelt időből jut tasson 
valamit az apáca nővéreknek, akik őt imádják. Szentté avatott egyházi 
atyák is szellemi kölcsönhatásban voltak apácákkal, kegyes nőkkel. Ennyit 
csak ő is kívánhat attól, kinek áldozatul hozta egész életét. Mindannyian 
nem helyeslik Abaelardusnak irányában mutatott rideg viselkedését. (Hausr. 
128, 129.). — S midőn Abaelardus e szerelemtől izzó levélre a gyóntatónak 
hangján válaszol: eddigi hallgatását Heloise bölcseségével — (a melyről 
azt hitte, hogy az ő részéről jövő támogatásra nem szorul) — mentegetve 
őt most küldeményével, a zsoltárkönyvvel és tanácsával Istenhez, mint 
minden erő forrásához utalja; az ima, különösen a nő imájának erejére 
figyelmezteti s felkéri az apácákat, hogy érte, a folytonos életveszélyen 
levőért, mint halot tér t imádkozzanak, de arra is, hogy halála esetén testét 
a Parakletos zárdájában, e legbiztosabb és legiidvösebb helyen, temessék el. 
Heloise érzelmei a veszély, a halál gondolatától felrázva, ú j ra kitörnek. 
Második levelében: „nem viseli el az életet, ha magára hagyja; miképpen 
is rendelhet imát halála esetére? Csakis simának de imádkozásra képtele-
nek lennének, csak követelhetnék, de eltemetni őt — nem tudnák." 
Kimúlásának már csak gondolata is — az ő halála; miért is szükség 
nélkül erről ne beszéljen. Bevallja különben, hogy Isten útait nem érti, 
aki megkímélte őket , amikor a törvény ellenére éltek, ellenben kegyet-
lenül sújt ja őket, mióta viszonyukat a házasság megszentelte; s nem 
mind a kettőt, hanem csakis Abaelardot bünteti. Ezóta nem olvashatja 
a szentírást anélkül, hogy oly helyekre ne akadjon, amelyek a férfiút 
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annak útjában, hogy a viszony házasságá ne váljon — csakis 
Abaelardus hiúsága, ambitiója. Házas előtt meg van nehezítve a 
theologiai tanárság s el van zárva a hierarchia magas állására 
való feljutás. De különben is bajosan egyeztethető a tudósnak 
csendet és nyugalmat kívánó pályája, a zajjal és gonddal járó 
családi élettel.*) —- Törvénytelen viszonyban kíván Abaelardus 

a nővel való közlekedéstől óvják, oly példákra, melyek azt mutatják, 
hogy a legvitézebb és legbölcsebbek a nők csalárdsága és gyöngesége miatt 
elbuktak. A gonosz a nőt használja fel azok megaláztatására, kikhez más-
képpen nem férhet; őt csak az vigasztalja, hogy a gonosz fondorlatainak 
ártatlan eszköze voit. Minden bűnbánata dacára még sem felejtheti el amaz 
időket. Könnyű dolog tévelygéseink meggyónása és azokért a satifactipnak 
lefizetése: de nehéz a lelket amaz örömök utáni vágyától eltépni. Éjjel-
nappal felbukkannak lelkében az emlékek, elkísérik őt a misére, s még a 
templomi imában is megzavarják. Az után vágyódik, amit megbánnia kel-
lene. Ret tentő világossággal látja maga előtt a helyet és az órákat s nincs 
más szava, mint a kétségbeesés felkiáltása: „En nyomorult ember, ki sza-
badit ineg a halálnak e testéből" de nem folytathatja igaz lélekkel „hálát 
mondok Istennek a mi Urunk Jézus Krisztusnak által". — Ha pedig Abae-
lardus tényleg hinne az ő bölcsességében és az ő kegyességében: ágy a 
fátyolt önmagáról letépi: — mindez csakis színlelt! Ο még túlságos fiatal, 
ő már túlságos sokat kóstolt, semhogy másra mint a külső színnek meg-
óvására képes lenne. Kegyes ő oly időben, amelyben a kegyesség nagyrészt 
csakis színlelt. Ε külső magatartás ember előtt dicséretet arathat, de nem 
Isten előtt, ki a sziveket és veséket ismeri. De nem is Istennek, hanem 
néki akar tetszeni. Ha ő fordulna el tőle — semmiféle fordulat ellen élete 
nem volna biztosítva. Ne hagyja magára mint egészségest; ő rászorul az 
orvosra. Ne bíztassa azzal, hogy csak aki küzd: az nyeri el a koronát. Ezt 
a koronát ő nem is keresi. Elég néki az, hogy a veszélyt kerüli, koronákról 
nem is álmodozik. — Az égnek bármely zúgát juttassa neki Isten — szá-
mára ez elég jó lészen". L. ezt a megrázó levelet Migne 178 k. 191—198. 
kül. 196. 1. Hausr. 131/2. 1. 

*) Abaelardus ezt az érvet Heloise-zal mondatja. Héloise — levele 
szerint — így szól: „Hogyan is illenének egybe scholar és komorna, ténta-
tartó és bölcső, könyvek, táblák és guzsaly, toll, irón és orsó? Ki is tűr-
hetné el, midőn theologiai és philosophiai gondolatokba elmélyed — a 
gyermekek sírását, az ezeket lecsendesítő dajkák énekeit és a férfi és nő-
cselédség lármás raját. Ki is viselhetné el a kis gyermekek utálatos és 
folytonos piszkolódását?! Gazdagok ám tegyék meg azt, akik pompás 
házaikban vagy palotáikban sok helyiséggel rendelkeznek, akiknek fölös 
jövedelme nem érzi meg a kiadásokat, s nem ismeri a mindennapos gondok 
gyötrelmeit. A philosophusok helyzete azonban nem a gazdagoké; aki pénz 
után j á r és világi gondok hálójába kerül — nem ér rá az isteni és emberi 
bölcsesség szolgálatára". Hausra th úgy vélekedik, hogy ez érvelés inkább 
Abaelardusé, s hogy Abaelardus csakis az ő maga gondolatait adja Heloise 
tollába! Heloise — amint későbbi leveleiből is tudjuk — lelke teljes oda-
adásával csüggött Abaelardján. Tehát Abaelardus gondolatai az övéi is. 
Maga is tudós volt. Gyermekét Palaisban hagyja sógornéjánál. Nem lehe-
tetlen, hogy inaga is a végett, hogy egészen Abaelardnak és a tudomány-
nak élhessen a családi élet, az anya öröméről lemondott. Ily nő irhát ily 
levelet. Aki később mint 17 éves apáca képes még Istenről, üdvéről, min-
denről lemondani, csak hogy élhessen szerelmének; az bizonyára szerelmes 
viszonyuk első évében sem kívánt szerelmese kívánatainak, ambitióinak 
útjában állani. — A házas élet törvényességét annak érdekében, hogy Ful-
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Heloise-zel élni, melytől amaz sem idegenkedik az akkori korszak 
közvéleményére való tekintettel, mely a clericusok ily viszonyát 
s így a nőt sem ítélte el. 

Fulbert kanonok azonban, amint meggyőződött arról, hogy 
Abaelardus az ő bizalmával visszaélt — dühben tört ki, bántal-
mazta Heloiset, kit Abaelard az ő nőtestvéréhez szöktetett, ahol 
figyermeket szült. Fulbert csak a törvényes házasság árán békült 
ki Abaelardussal, aki a házasság titkon tartásának feltétele 
mellett meg is eskettette magát. Fulbert a titkolódzást ellenezte 
a házasság megkötése után s újra bántalmazta a házasság tényét 
mások előtt letagadó húgát. Abaelard erre Heloiset az argenteuli 
zárdába helyezi biztonságba, ahol — őt meglátogatva — házas-
életét vele folytatja. Abaelard ezzel is bizonyítja a világ előtt 
Fulberttel szemben, hogy Heloisehoz a házasság köteléke őt nem 
köti. Fulbert és rokonai e miatt önmagukból kikelve, tervüket 
keresztül viszik: — Abaelardot eunuchchá teszik. — Ezzel Abae-
lardus álmodott fényes pályájától, dicsőségének babérjaitól, amely-
nek kedvéért még Heloise becsületét is konokúl feláldozta — 
egyszerre el volt ütve. — Iszonyatos boszú, kegyetlen büntetés, 
szomorú bűnhődés! S legszomorúbb, hogy Abaelard e szenvedésé-
nek forrása lényegileg ő benne és pedig tényleg az ő ambitiójá-
ban, hiúságában rejlik, amelynek ő mindent, családi boldogságot, 
nőt, becsületet eszközként alárendelt. Igaza van Abaelardusnak, 
midőn ő későbben leírva Champauxi Vilmos fölötti triumphusait 
azt mondja, hogy „szerencsétlenségének ez volt kezdete". Ott, 
midőn mestere, tanítója fölött győzedelmeskedett: ott érezte először 
e győzelem kábító erejét. Ez a dicsőség vitte őt fel ismét Páris-
ban az önelteltség ama magaslatára, amelyről az érzéki éniségbe 
való elbukás szükségszerűvé vált. Nem ez elbukás, hanem az 
önző célú önérvényesülés: ez volt szerencsétlenségének kezdete.*) 

A dialectikai virtuozitással járó ez a veszély kísérteiképpen 
kísérte őt még későbbi útjain. A sikerek, a paraklctosi épp úgy, 
mint utolsó párisi tanításai alkalmával elkábították: amott Ros-
cellinus, itt Clairvauxi Bernhard lekicsinylésére, kigúnyolására 
vezették s így az ellene irányuló ellenséges indulatok felszabadí-

bertnél lehessen, kívánta ugyan: de erről a kivánatáról is azonnal lemondott, 
amidőn érezte, hogy ezzel akadályozza Abaelardus emelkedését. Ezért 
tagadja a világ előtt — Fulbert minden fenyegetése dacára is házasságuk 
tényét -— s megelégszik a szeretőnek szerepével, aki mint a tudománynak 
is lelkes híve — boldogságát a tudomány útján Fiancia világosságává, 
lényévé emelkedő Abaelardjában látja. Házasság, gyermek, gond csak e 
fényes útnak akadálya. Ily gondolatokból, ily érzületből nőtt ki Heloise 
e levele. 

*) Hausrath javítani akarja Abaelardus felfogását, midőn az ő sze-
rencsétlenségének kezdetét inkább e második párisi triumphusban látja. 
Abaelardus igen helyesen a psychologiai alaprúgóra megy vissza, amely 
először ott Champauxi Vilmossal szemben érvényesült. L. Hausr. 26. 1. 
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tására. — A mystika mélysége iránti érzék, a vallás közvetlen-
ségében rejlő erőnek kiérzése hiányzott benne az intellectualismus 
ez egyoldalú kifejlettsége miatt. 

S volt szenvedéseinek még egy más ő benne rejlő oka, 
amely megakadályozta azt, hogv szenvedései a mártír hős szenve-
déseinek magaslatára emelkedjenek s hogy ő maga ezek útján 
igazán tragikus alakká váljon. Végtelen szomorú az ő szenvedése, 
végtelen szomorú életének sorsa. 

Abaelardus tudós volt; élesen vágott az esze a tudomány 
körén belül: de hiányzott ο dialektikus energia mellett az életnek 
energiája, amely a tudományt az életbe, mint reformáló, átalakító 
erőt átvinni igyekszik. Ervekkel szívesen találkozott: ezekkel 
megküzdött; de hatalommal, erőszakkal szemben ő tehetetlen volt, 
kapitulált! A tudós önállóságával építé fel az ész autonómiáját 
követve sajátos világát a dialectikában, bevilágított az ész fényé-
vel a theologiába, annak transcendes kérdései tömkelegébe is; 
beállította még ide is a gyakorlati ész követelményét — tagadva 
Istennek mindenhatóságát oly értelemben, hogy mindent tehet, 
mindent akarhat. Isten erkölcsi jelleménél fogva azt ugyan teheti, 
amit akar; de nem akarhat mindent — csakis a jót. Ez autonómia 
alapján tagadja az objectiv bűnt és ezzel a megváltás objectivi-
tását. Csak magunkért vagyunk felelősek s e felelősség nem az 
akarás eredménye (a cselekedet), hanem annak forrása — az 
érzület szerint Ítélendő meg! Mily egybehangzó tételek rendszere! 
Minden egyes tétel haláldöfés a csudákból és a felgyülemlett 
objectiv kegyelmi kincsekből élő, az ember cselekedeteit néző, 
büntető: de papja útján megbocsátó, üdvözítő egyház ellen! A 
tudós naivitásával ő ez ellentétet nem is érzi; a kívillötte létező 
egyházat, annak ténykedését a maga valójában nem is látja; arról 
van meggyőződve, hogy egész tudományával magát azt az egy-
házat szolgálja s azért is ellenkezés esetében az egyház határoza-
tának magát feltétlenül aláveti! Ezt tette a soissoui zsinaton, mi-
dőn a szt. háromságról szóló könyvét a tűzbe dobja, az Athana-
sianumot felolvassa. 

Mit érezhetett e szerencsétlen tudós, midőn látta azt, hogy 
bevonulva Soissonba, már előre is fanatizálta az egyház a pór népet, 
úgy hogy ez — az érvekkel küzdőt kövekkel majd agyon ütötte; 
mit érezhetett akkor, midőn látta, hogy az egyház az ő érveire 
nem is kíváncsi, meg sem engedi a védelmet, e nélkül ítélkezik; 
mit érezhetett, midőn lelkiismeretes kutatásának gyümölcsét, lelké-
nek eme legjobb részét — a szt. háromságról írt könyvét maga 
veti ott ellenségei szemeláttára a tűzbe; mit érezhetett akkor, 
midőn ő, az oly egyenes lelkű, tisztán, minden álnokság nélkül 
meggyőződését valló, szellemi aristokrata — a gonosztevők és 
őrültek javító és gyógyító intézetébe, a medardusi zárdába csuka-
tott s itt nem a keresztény szeretet, hanem régi ellenesének, 
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Gosvinnak, a zárda püspökének brutális fenyegetődzései, tán bán-
talmazásai is fogadták. Már genovefai első tanítói működése köz-
ben hatolt be Abaelard előadási termébe e Gosvin mint ifjú scholar, 
vitát provokált a mesterrel, őt ,.az igazság botjával" megfenye-
getve: s most benne fékezetlen rhinoeerost látott, aki a disciplina 
köteleivel megfékezendő. Volt is hatása e fellépésének: „Pave-
factus rhinoeeros ille, quietius dies illos transigebat, patientior 
disciplinae, timidior flagellorum". (így Gosvin életírója: Vita Gos-
vini, abbatis S. Medardi). Abaelarddal, ezzel a jánosi magaviseletű, 
kedves, finom emberrel (épen Clairvauxi Bernhard nevezi őt így) 
mint vad állattal bánik a prior e zárdában. (Hausrath 84, 85.) 
Mily végtelen szenvedésnek színhelye lehetett e zárda. Nincs 
nagyobb szenvedés, mint midőn jobb Énünket mégis csak alávet-

ő j ü k a történeti hatalomnak „meggyőződésből"!! Ily absurditás 
elviselésénél tűrhetőbb a mártiromság. amelyhez azonban bátorság, 
energia szükséges bárkivel szemben! Ez nem volt meg a theore-
tikus irányú, eunuchchá lefokozott Abaelardusban azzal az egy-
házzal szemben, mellyel nem ellenkezni, melyet szolgálni kívánt. 
A finom éles ész és a nyers durva tekintély küzdött egymással 
Abaelardus lelkében. A jobb Én a kegyelet érzelmeivel kerül 
természetellenes ellentétbe, amely ellentét immár nem egy igaz 
ellket megőrölt. Mi, kik a lelkiismereti szabadság szellemében 
nevelkedtünk — alig tudjuk magunkat belehelyezni oly lelki-
állapotba, amelynél az egyéni meggyőződés, mint az ész követel-
ménye megalakul, s melynél ugyanakkor megvan a történeti ha-
talomban való — végre is feltétlen bizodalom. Az egyháznak ez 
a természetessé vált, minket mint a levegő környező és fölöttünk 
uralkodó hatalma: ez az, amelynek Abaelard is nyíltan, őszintén 
hódolt akkor is, midőn eszének engedelmeskedve más eredményre 
jutott. 

Ugyanez a kettősség, mely elméleti irányban nehezedik Abae-
lard erélyének gyöngesége miatt lelkére: ugyanez osztja ketté 
gyakorlati elméjét, ethikai értékelését. Ethikai gondolkozása és 
ethikai élete kétféle. Amily igaznak vallja ethikai gondolatait, 
oly őszintén, mintegy természetességgel veti magát alá az egyház, 
a szerzet életrendjének. Hogy ama gondolkozás és emez életrend 
közt nincsen meg az egység, sőt hogy a kettő egymással ellentét-
ben van: ennek tán még tudatára sem emelkedik Abaelard. Hogy 
azonban e disharmonia — akarva nem akarva — öntudatlanul 
is, mert szükségszerűen még is csak ránehezedett a szerencsétlen 
életére s szenvedések forrásává vált: az bizonyos. Ez ethikai 
ellentétnek, e hazugságnak alapját a szerzetbe való lépésnek 
indokában kell keresnünk. Vannak egyének, akiket ethikai meg-
győződésük visz be a zárda falai közé. Luther a bűn hatalmától 
kívánt szabadulni s meg volt arról győződve, hogy szerzetesi 
fogadalmak szerinti élet a bűn e hatalma attól felszabadítja, hogy 
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a szerzetesi askesis a haragos Istent kiengeszteli. — A meggyő-
ződés vitte be, de ki is vitte Luthert a zárdából. — Egészen 
másképpen áll ez Abaelardusnál. Nem a meggyőződés, hanem a 
szerencsétlenség üldözte őt be a zárdába. — ő , ki férfiasságával 
hódított: ő most férfiasságától örök időkre meg van fosztva, meg 
van gyalázva, olcsó gúnyolódások tárgya; ') ő, ki mint professor 
Párisnak, egész Franciaországnak, sőt a világnak legünnepeltebb 
alakja volt — mint ily meggyalázott nyilvánosan fel sem léphet, 
nem taníthat, theologiai előadásokat pedig éppenséggel sem tarthat. 
Ezt fájlalják hallgatói, körülállják ágyát, jajgatnak, siratják; hisz 
búcsúznak imádott tanáruktól, úgy hogy a scholarok e fájdalmá-
nak megnyilatkozása néki testi sebénél is inkább fáj.2) 

Ily viszonyok közt mit tegyen?! Hivatásos pályájától el van 
ütve, mint világi papnak nincs jövője; vigaszt a házas életben 
sem lelhet, hisz erre alkalmatlan! Ki ez életből, mely tőle elzár-
kózik! Ha nem a halálba, úgy be a zárdába! Hadd felejtse el itt 
életének szép álmait! Legyen ott élő halott! 

Előbb azonban boszú Fulbertnek, társainak, az ő meggyalázói-
nak! — Az egyházi törvényszék Fulbert egész vagyonát kon-
fiskálta, egy időre a Notre Damc-i káptalanból eltávolítá; a tettesek 
közül az elfogott kettő a jus tallionis szerint bűnhődött s azon-
kívül szemük kiszurásával. De mindez Abaelardusnak nem volt 
elég. Az egész káptalant kívánta perbe fogni s cz ügyet, mivel 
azt a püspök nem akarta tárgyalni, — a római szentszék elé 
akarja vinni. — Csakis Fulco, deuili prior lebeszélő intésére, a 
mely szerint hiába való lenne felebbezése, már csak azért is, 
mivel Rómát pénzzel nem fogja győzni; de különben is „Monachus 
es" s így a megbocsátás kötelesség — elállott. — Szerencsétlen-
sége, a helyzet kényszerűsége s nem meggyőződése; nem lelki-
üdvéért való aggodalmaskodása, nein a béke vágya, hanem lelke 
elkeseredettsége, embertársai gyűlölése a boszú gondolatától eltel-

Néhány év múlva, akkor, midőn Abaelardus S. Denisben, sőt 
Chamjiagneban is nagy hallgatóság előtt tanitott s így Abaelardus meggya-
láztatása már is inkább feledésbe ment: Abaelardus első tanára, lioscelli-
nus csúnya, piszkos módon gúnyolódik Abaelardus szerencsétlensége fölött. 
Őrizkedjék, nehogy teste azon tagját , amellyel vétkezik, — most az egyszer 
szitkozódó nyelvét ismét el ne veszítse. Ο sem nem clericus, mivel nem így 
öltözködik; sem nem laicus, mivel tonzúrás; sem nem férfiú; mivel nem 
adhatjuk annak, anjinek egy része hiányzik, azt a nevet, amely csak az 
egészet illeti meg. Ο csak imperfectus Petrus. Nem fejezi be elleniratát, 
mivel imperfectus emberhez csakis imperfectum opus illik. — Tanít nem 
tanítandót, kinek jog szerint még taníthatót sein volna szabad tanítani. 73, 74. 

2) Abaelardus szavai: „Hogy akkoriban a körém gyűlt egész város 
miképpen bámészkodott, miképpen áradozott jajveszékeléstől; hogy mit 
szenvedtem kiabálásuk által és miképpen kábultam el ja jgatásuk miatt: 
ezt kifejezni nehéz, sőt lehetetlen. De leginkább kínoztak a papok és 
scholárjaim elviselhetlen ja jgatásukkal és üvöltésükkel, úgy hogy sokkal 
többet szenvedtem részvétük, mint sebem kínjai miatt". (L. Hausr. 37. 1.) 
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ten vitte őt a zárdába. Csuda-e, hogy ily hangulatban nem igen 
törődött Heloisenek, az őt odaadóan szerető nejének lelkiállapo-
tával. Hisz benne látta elkeseredettségében meggyaláztatásának 
egyik okozóját. Természetes, hogy ő is felveszi a fátyolt, ha már 
néki, a férjnek nincs más útja, mint a zárda. Nem törődött neje 
lelkiállapotával, ifjúságával, életkorával, esetleges kívánságaival 
még később sem. Reá parancsolt s; 6 engedelmeskedett;1) hisz 
megtett volna mindent kedvéért. „Énem — így irja neki később 
— nem volt az enyém, hanem a Tied. Ha nem volt Nálad, nem 
volt sehol. Nélküled egyáltalában nem is létezik." (Migne 197, 
198. Hausr. 391.) Bizalmatlankodva, hogy követni fogja-e paran-
csát — végig nézte Abaelardus — nejének apácává való beöltöz-
tetését, aki pedig csak Abaelardusra gondolt, csakis önmagát 
vádolta Abaelardus gyászos sorsáért s ezért is szabadon hozza meg 
bűnhődésképpen életének ez áldozatát.2) 

Ily elkeseredett, önző, boszús hangulatban lépi át Abaelardus 
a zárda kapuit. Hangulata nincs semmiféle positiv viszonyban a 
szerzetesi szent élettel. Lépése tényleg hazug lépés volt — érzületi 
szempontból. Pedig éppen az érzület, az intentio minden, s mit-
sem ér a cselekedet, sem a cselekedetek summája — Abaelardus 
szerint. Uj életrend fogadja itt a zárdában, a melyben ellenkező-
leg a cselekedet minden, a napnak órákra való beosztása, az 
imák, az asketikus cselekvények számszerinti végzése a legfőbb 
követelmény. Abaelardus most az érzülettel mitsem törődve alkal-
mazkodik az életrendhez s a rend szabályai értelmében, meg nem 
alkuva rendtársai praxisával a legszigorúbban végzi a szent gya-
korlatokat! Ha már belépett a rendbe: természetesnek, szükség-
szerűnek tartja e gyakorlatok végzését. Valamint a theoretikai 
ész: úgy a gyakorlati ész is nála kettősen könyvel. Az érzület 
követelményeivel ridegen és közvetítés nélkül a rendnek a 
praxisa áll szemben. Egy lélekben öntudatlanúl, akaratlanul is 
mily lelki szenvedések forrása ez ellentét. 

Hogy ez az ellentét meg volt, hogy tényleg nem a szeretet 
vezette őt Istennek, mint a szeretet Istenének asketikus szolgá-
latára, ez világosan kitűnik abból, hogy éppen ezekkel a gyakor-

!) Heloise Epist. II. L. Migne 178,186. Die unum si vales, cur post 
conversionem nostram, quam tu so/us facere decrevisti, in tantam tibi 
negligentiam atque oblivionem vonoriin, ut nec. colloquio praesentis recreer, 
nee absentis epistola consoler. (Migne 178, 186. 1.) És a IV. levél 197. 1. 
Tua me ad religionis habitum jussio, non divina traxit dilectio. 

2) Abaelardus szerint neje Corneliának Lucanus költőnél található e 
szavaival búcsúzott ez élettől: 

„Oh maximé conjux 
Oh thalamis indigne meis! Hoc jur is habebat 
In tantum fortuna Caput? Cur impia nupsi, 
Si miserum factura f u i ? Nunc accipe poenas, 
Sed quas sponte luam." — (Hausr. 391.) 
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latokkal vált alkalmatlanná Szt. Denisben és gyűlöltté Szt. Gilgas 
zárdájában. Ha már ő belekényszerült ebbe a szerzoti életbe, úgy 
végzi is az ezzel járó kötelességet s példájával megszégyeníti a 
szt. denisi sima világias barátokat s hatalmával kényszeríteni 
kívánja hasonló életre, rendre a nyers és durva gilgasi szerzete-
seket. Az eltűrő és a kereső szeretet ereje nem sugárzik ki 
lelkéből; a szt. denisiek eltávolítani, a gilgasiak meggyilkolni 
akarják ez alkalmatlan, e gyűlölt rendtársat. 

Idővel mégis eltompúl ez ellentétnek az éle. Minél inkább 
nélkülözte sajátos hivatásának, a tanításnak gyakorlására a tért s 
minél lelkiismeretesebben végezte a szerzetes asketikus gyakorla-
tait, annál inkább éli bele magát korának ama gondolatába, hogy 
ez a szerzetesi élet mégis csak tökéletesebb más halandó életénél, 
hogy annak érdemszerző, üdvbiztosító jelentőség is van. — így 
értjük Heloisehoz intézett levelét is, a melyben e szegény nőnek 
megható szerelmét határozottan visszautasítja. IIa nem akarja 
azt, hogy terhére legyen, úgy segítséget ne nála, hanem Istennél 
keressen és kűzdje le ama vágyát, mely testét és lelkét tönkre 
teszi. Ne tekintsen elégtétellel a vele együtt töltött időre. 
Apácának ruháját a világot ámítva viselte ott Argenteuilben, a 
hol ők a zárdában érzéki életet éltek s most örökké ezt viseli — 
Istennel nem játszhatunk! Megérdemli sorsát, amint ő is erre 
rászolgált. Különben éppen e szerzetesi élet Istennek sokkal 
inkább tetsző élet. Úgy, hogy életük e fordulatja szerencséjük. 
Ha házas lenne, egynéhány gyermeket sziilt volna, a zárdában 
ellenben egy egész sereg leányt gyűjtött maga köré. Az ő kezei, 
melyek most az Urnák szent könyveit forgatják — amott alan-
tas, női gondok szolgálatában állanának. „Isten minket arra mél-
tatott, hogy e szenny fertője, a por ez érzéki vágyai fülé emelt, 
úgy, a mint erőszakosan térítette meg egykoron Pál apostolt és 
amint a mi példánkkal akart tán másokat hasonló élvezettől el-
ijeszteni." (Hausr. 133/4.) Ezért ne csábítójának, hanem meg-
váltójának sebeit és szenvedéseit sirassa. Csakis ez szerette őt 
igazán, csakis ez kereste az ő lelkét, holott szeretője érzéki 
vágyai kielégítését kereste. — (U. o. 134.). — A szerzetesi éle-
tet, különösen az apácák életét magasztalja későbbi leveleiben. 
Apácákat lát az evangéliom Máriáiban, női alakjaiban, az apostolok 
kísérőiben, ápolóiban. Ennek a szent életnek az élése Heloise 
rendeltetése: ebben nyerjen vigaszt és erőt. 

Az az élet, amely kezdetben mint szerencsétlenségének 
kényszerűsége nehezedett reá, s melyet társaival is csak mint ily 
kényszerűséget keményen éreztetett: most meggyőződésével egye-
zőnek tűnt fel előtte s ugyancsak érvekkel kívánta azt mások 
meggyőződésévé is tenni. (L. Mignenélaz V. levelet kül. 209. 210.1.) 

Szerzetbe lépésekor kíméletlen, künyürtelen szakítás volt 
élete a múlttal, előbbi értékképzeteivel, kedélyi világával, eddigi 
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érzelmeivel: most e 17 évi nagy szenvedés után emez ellentét is 
mindinkább kiegyenlítődik. Nem osztjuk Hausrath ama nézetét, 
hogy Heloise szerelmes leveleire csakis a gyóntatóatya, a meg-
keményedett szerzetes felelt.*) Ε kemény levélnek paedagogiai 
jelentősége van. Nem józaníthatta ki Heloiset lelki mámoros álla-
potából másképpen, mint a múlt élet kíméletlen és a jelennek 
kegyeletes, Isten iránt hálára indító festésével. Hogy szíve Heloise 
iránt nem hidegült el, azt éppen ez a „gyóntató atyai" levél mu-
tatja, amelyben Helioiset „in saeculo quondam cara, nunc in 
Christo carissima"-nak nevezi, amelyben a biblia alapján a nőket, 
a házas nőt oly nagyra becsüli, amelyben a nők imájának külö-
nösen nagy értéket, még a szentekéinél is nagyobbat (éppen a 
francia király Chlodwig megtérítésénél) tulajdonít, amelyben nejét 
arra kéri, hogy érette, „qui specialiter est tuus" imádkozzék na-
ponta apácatársaival, hogy végre is kiszabadulva minden bajból, 
náluk lehessen (ut eum ab omni adversitate protegas, et ancillis 
tuis incolumem reddas. (L. Migne 192. 1.); amelyben arra kéri őt, 
hogy erőszakos halála esetére legalább testét vigyék el a temető-
jükbe, hogy ott látva sirját, a testvérek érte imádkozzanak. Ugyan-
ezt bizonyítja az a másik levél is, mely Heloise szenvedélyes 
kitöréseire önmagától el — de az Úrhoz utasítólag szól, mely 
szenvedéseit sub specie aeternitatis helyezi, amelyek így javára 
válnak, s amely levelet ő az ő imájával eképpen fejezi be: „Te 
adtál össze minket óh Uram; Te választottál el minket oh Uram, 
amikor az Néked tetszett, amiként az Néked tetszett. Amit Uram 
könyörületből megkezdettél — végezd azt könyörülettel s azokat, 
akiket a világban egyszer elválasztottál, azokat kösd egybe örökké 
az égben, Te a mi reménységünk, a mi osztályrészünk, a mi bizo-
dalmunk és a mi vigaszunk, Uram, akit dicsérjünk mindörökké! 
Amen!" (L. Migne 212. 1.) 

Ez ima megvilágításában mennyire más jelentőségűek ama 
kemény szavak! Más alapra helyezkedik ugyan Abaelard: de régi 
érzelmeit meg nem tagadja, hanem magasabb szempont alá helyezi: 
ez érzelmek csak önző, érzéki jellegüket vesztik el s így meg-
dicsőülnek. Távol áll attól, hogy szerzetesmódon megvesse, gyűlölje, 
kerülje a nőt. A nő hyinnusát zengi ebben és későbbi leveleiben, 
midőn arra utal, hogy a nő vallásossága mélyebb, hogy Jézus, 
valamint apostolai korában is a nő volt a hívebb, a feláldozóbb; 
hogy Jézus is a nők társaságában szívesen időzött, nékik jelentette 
ki magát először mint feltámadottat; hogy Isten is nem Ádámot, 
hanem Évát teremtette a paradicsomban. Heloiseát tanította akko-

*) „Die verschrobene Moral des Mönchs, das erkältete Herz des 
Eunuchen und die conventioneile Rederei des Seelsorgers berühren uns 
nicht angenehm an diesem Briefe, aber daß er ernst gemeint war, zeigt 
sein ganzer Ton." Haus r . 131. 1. 
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riban önzőén, ambitioval: most arra tanítja, hogy miképpen lehet 
a tudományt a szeretet, a vallás szolgálatába állítani, hogy miképpen 
tanítsa apácáit és mily iratokat olvasson velük. Régebben a ház-
tartást és az azzal járó gondokat lekicsinyelte; most a legnagyobb 
részletességgel tárgyalja az apácarend házi szabályait, a napnak 
beosztását, a munka felosztását. Régebben szerelmes költeményeket 
írt, melyeket az utca dalolt: most hymnusokat, 93 éneket költ 
Heloise felszólítására, melyeket Parakletos szentélyében az apácák 
énekelnek. Nem fárad bele Heloise felszólítására, különböző kérdé-
seire felelni. 42 problémát old meg néki tudományos apparatussal, 
gyakorlati érzékkel; megírja a szerzetesrendek történetét apolo-
getikus célzattal. Nem egyszer eljő: szent beszédeket mond a szó-
székről s hogy gyakrabban is ott lehessen köztük, prédikációit 
felolvasás céljából elküldi Heloisenak. 

Élénken foglalkozik azzal a tervvel, hogy Parakletos mellett 
férfizárdát is alapít, amelynek egyik feladata az lészen, hogy bará-
taival végeztesse azt a kemény, a földműveléssel egybefüggő munkát, 
amelyre a nők nem képesek; viszont pedig a nők végezzék a 
férfiak ruházatával, szövésével, varrásával, javításával összefüggő 
munkát. A mostani élet őket helyileg elválasztja: halála után azonban 
az az óhaja, kérése, hogy Parakletos temetőjében pihenhessen.*) 

*) Abaelardus lelkiállapotát, szíve óhajait, vonzalmát a levél (L. Migne 
CLXVVIII . 192. 1. a 111. Epistola végén) jellemzi leghívebben. Maga is 
szokatlannak, feltűnőnek tart ja e kérését . Ezért is a biblia alapján igazolja 
azt. Folytonos életveszélyben van. Ilyenkor az ember nem mond frázist, 
hanem keresi őszintén azt, ami az izgató veszélyek közt is megnyugtatja. 
Ezt teszi Abaelardus. Midőn ő minden előítélet és ellennézet dacára a női 
zárdában Heloise gondozó keze alatt kíván pihenni — szívének mélyére 
tekintünk s megpillantjuk ott mint Parakletost — Heloiset is. „Quod si 
me Dominus in manibus inimicorum tradiderit, scilicet ut ipsi praevaíentes me 
interficiant, aut quocunque casu viam universae carnis absens a vobis 
ingrediar, cadaver, ubsecro, nostrum ubicunque vei sepultum vei expositum 
jacuerit, ad coemeterium vestrum deferri faciatis, ubi filiae nostrae, imo in 
Christo sorores, sepulcrum nostrum saepius videntes, ad preces pro me 
Domino fundendas amplius invitentur. Nulluni quippe locum animae dolenti 
de peccatorum errore desolatae tutiorem et salubriorem arbitror, quam 
eum, qui vero Paracleto, id est consolatori proprio consecratus est, et de 
ejus nomine specialiter insignatus. Nec Christianae sepulturae locum rectius 
apud aliquos íideles, quam apad femmas Cristo devotas consistere censeo. 
Quae de Domini Jesu Christi sepultura sollicitae (Mc 16, 1) eam unguentis 
preciosis et praevenerunt et subsecutae sunt, et circa ejus sepulcrum viqi-
lantes, et sponsi mortem lacrymabiliter plangentes, sicut scriptum es t :„Mu-
lieres sedentes ad monumentum lamentabantur flentes Dominum." (Mt 27,61.) 
Primo ibidem de resurrectione ejus angelica apparitione et allocutione sunt 
consolatae, et statim ipsius gaudia, oo bis eis apparente, pereipere meru-
erunt, et manibus eontrectare. Illud autem demum super omnia postulo, 
ut quae nunc de corporis mei periculo nimia sollicitudine laboratis, tunc 
praeeipue de salute animae sollicitae, quantum dilexeritis vivutn, exhibeatis 
defuneto, orationum videlicet vestraruin speciali quodam et proprio suf-
fragio. 
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Ha még mindehhez hozzávesszük azt, hogy már a levelezést 
megelőzőleg sem viselkedett Abaelardus közönnyel volt nejével 
szemben, hogy Sz. Denisbe kerülve, tehát szerzetesi pályájának 
elején is a tanítás utján megtakarított filléreit elküldte Argen-
teuilbe*), s hogy nevezetesen akkor, midőn arról értesült gilgasi 
apátsága idején, hogy az Argenteuili apácákat s köztük priornévá 
vált nejét is a sz. denisi apát kitelepítette s ők a legnagyobb 
nyomorba jutottak: ő ott hagyja Szt. Gilgast, felajánlja Parakle-
tosát az apácáknak s formaszerűen átadja azt Heloiseának, sőt 
II. Innocentius pápától még egy brevet is kijár, amely a zárda 
szabadalmait (1131. nov. 18-án) megerősíti: úgy Ilausrath kemény 
ítéletét nem fogadhatjuk el. A szerzetes nem ölte el benne régi 
értékképzeteit s érzelmeit, hanem azokat csak újabb, tisztább 
megvilágításba helyezte. Heloisea — soror in saeculo quondam 
cara, nunc in Cristo carissima nem csupa üres szó Abaelardusnak 
levelében. (L. Migne 178. k. 187. 1.) 

S így vagyunk családi érzelmeivel is. Tudjuk, hogy szeren-
csétlensége előtt igaz szeretettel csüggött övéin. Jólehet túladott 
elsőszülöttségi jogán s egész örökségét testvéreire hagyta — mégis 
gyakrabban haza megy, nevezetesen akkor, midőn vagy testi vagy 
ielki baj éri őt, illetőleg családját 1101/2 körül, midőn Melunból 
Corbeil városába megy s itt tanítása közben megbetegszik, haza 
megy; s midőn két évre rá Párisban őt az erőszakoskodó, lár-
mázó Gosvin legyőzi — szintén haza megy — annál is inkább, 
mivel ekkor vonultak be szülei a zárdákba s így a családi ügyek 
ekkor voltak rendezendők. Bizonyára testvérei kérték fel arra, 
hogy ő a legidősb, az immár nein érdekelt vegye kezébe ez ügy 
rendezését. S végre akkor, midőn Heloise anyának érezve magát, 
nagybátyja Fulbert részéről bántalmaztatik, az övéihez, haza viszi 
Heloiset, aki Abaelardus nőtestvérénél szüli fiúgyermekét. 

Szerencsétlensége után is champagnei és nogent-sur-seinei 

Vive, vale, vivantque tuae valeantque sorores. 
Vivite, sed Christo, quaeso, mei memores." 
Távolról sem tagadom, hogy e hely választásánál motiváló volt annak 

tudata, hogy a Parakletos volt igazán az ő alkotmánya, az ő dicsőségének 
tanuja. Ha azonban Abaelardus csak erre gondolt volna — nem hangsú-
lyozta volna éppen a nőket, nevezetesen azt, ahihez e levelet irta. 

*) Az erre vonatkozó adat kétes értékű. Fulco prior levelében (1. Migne 
X. 178, 370/1. 1.) olvassuk: „Quid quid vere scientiae tuae venditione pe-
rorando praeter quotidianum victum et usum necessarium, sicut relatione 
didici (váljon kitől? az irigy barátoktól színezetten), acquirere poteras, in 
voraginem fornicari consumptionis demergere non cessebas. Avara 
meretricum rapacitas cuncta tibi rapuerat . . . Ezzel magyarázza az ő 
szegénységét. Psychologiai és physicai lehetetlenség ez a gyanúsítás. Ha 
ennek a hallomás után vett hírnek egyáltalában van alapja: úgy ez csakis 
az lehet, hogy Abaelardus ez időben is küldözgetett Argenteuilbe pénzeket 
neje sorsának könnyítésére, illetőleg hálából a zárda iránt, a melyben neje 
nevelését köszöni. 



Abaelardus P é t e r . 173 
(Parakletos) tartózkodását, (1123.) letelepedését családi össze-
köttetései segítettek elő. A Cluny apátságban pedig élete utolsó 
évében — akkor, midőn testileg meggyöngülve erői elhagyják — 
Dagobert testvére és unokaöccsei iránt érzett szeretete ad néki 
erőt a munka folytatásához.1) 

Legtisztábban mutatja azonban azt, hogy Abaelardusban uem 
győzödelmeskedett természetes érzelmei fölött az elfásult szerzetes, 
az a tanköltemény, amelyet valószínűleg Heloise-sel való 
levelezése korában írt fia Astralabius számára s mely azt is bizo-
nyítja, hogy az apa édes fiáról mint szerzetes sem feledkezett 
meg,2) hanem ellenkezőleg számára egybegyűjti élettapasztalatait, 
hogy ezeket, mint legdrágább kincseit, intő szózatként átnyújtsa. 
Ε tankölteménynek confessioszerű jellege is indokolja, hogy azt3) 
fordításban közöljük és közelebb ismertessük. 

L. Migne Patrologia CLXXVIII . 1761. stb. lap. 

P E T R I A B A E L A R D I 
M O N I T A A D A S T R A L A B I U M . 

DOCTRINA MAGISTRI P E T R I ABAELARDI. 

1. Astralabius fiára, ki atyai életemnek édessége vagy, 
Tanulságodként tanulmányozz és rá hagyok egyetmást örökségül 

Néked! 
2. Nagyobb súlyt fektess a folytonos tanulásra, mint a taní tásra; 

Ez másoknak, amaz Neked válik hasznodra. 
Csak ha nines mit tanulni — csak akkor hagyd abba a tanulást — 

Soha se mondd ez előtt, hogy az abbahagyandó! 
3. Soká tanítsd azt, a mi megvan állapítva s Néked talán unalmas, 

De ne siess sajátos gondolataid közlésével. 
4. Ne azzal törődj, hogy ki az, ki beszél, hanem mit mond; 

A jól mondott: az adjon hírnevet szerzőjének. 
Szeretett mestered szavaira se esküdj meg! 

S tanárod se tegyen elfogulttá szeretetével. 
Nem a fa leveléből, de igen gyümölcséből lakik jól az ember: 

Többet ér a szónoknál maga a gondolat. 

' ) Testvére és unokaöccsei számára ír egy dialektikát kérésükre. A 
II. könyv bevezetésében pedig ezt í r ja: „Ha az anyag terjedelmét nézem 
és megfontolom, hogy mit végeztem és mi a még végzendő, akkor majdnem 
bánom azt, Dagobert testvérem, hogy engedtem kérésednek. Ha azonban 
aztán, írásban tényleg kifáradtan, a Te és unokaöcséink szeretetére gondo-
lok, akiknek ily tankönyv kell, úgy aggodalmaim eltűnnek s a szeretet 
ú j ra felemeli a munka által kifárasztott szívemet " (L. Hausr. 284/5.) 

2) A nagy Paedagogus Rousseau — bár nem szerzetes — gyerme-
keivel mit sem törődik; míg ez a szerencsétlen szerzetes tudós, fia iránt 
érdeklődik s akkor, midőn ez az életbe kilép, tanköltemény es tanácsával 
látja el. 

3) A korra nézve jellemző, bár a mi ízlésünknek meg nem felelő 
egyes kifejezéseivel együtt. 
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Ékes szavak rábeszélve tar t ják fogva a lelket, 
Holo t t a „tan"-hoz méltóbb a sima egyszerűség. 

Szó-bőség van ott, hol gondolat bősége nincsen, 
Amint a sok út is tévelyedést fokozó. 

5. Kinek elméletét önmagával ellenkezőnek látod, 
A r r a bizonyára ne bízd magad. 

Csak a bolond változik úgy mint a hold, mely állhatatlan: 
Mig a bölcs magához hű — mint a nap. 

Csak a vak elme tévelyeg majd itt, ma jd amott, 
Mig az előrelátó ész szilárd léptekkel halad fokról-fokra, 

Előre megfontolja soká, mit mondhat helyesen, 
Nehogy önmaga csúfosan el ne Ítélje magát. 

6. Ne legyen ezért is elméleted újonc mesteréhez hasonló, 
Aki még kényszerül csak kitalálni azt, amit tanítson. 

Egy igaz mester (adeptus) sem adja meg Néked „mester"-nek késlelő nevét, 
Sok év multa után megkérdheted ú j r a (fordulhatsz ő hozzá). 

Bölcs fiú birtoka a szülőknek nagy hálaadása, 
Amint a balga fiú a szülők szégyene, fájdalma. 

Nem bölcs király koronával hatalmaskodó szamár, 
Vészt hoz ő önmagára, mint épp úgy az összesekre, 

í r á s t nem értő király, ha ilyen képes még élni, 
Kénytelen titkait gyakran feltárni másnak. 

A dolgok kezdetét nézi a balga, végét a bölcs: 
Már pedig csak végén — (hangzik a hymnus) szól a dicshymnus! 

(csattan az ostor). 
Feszülten figyeld tudósok szavát s a jóknak tettét 

Ε vágytól forr jon folyton a lelked. 
A nagy elmeél még senkit sem tett igaz bölcscsé, 

Inkább teremti ezt a jó élet s az erkölcs. 
Tet t , s nem szó a bölcseségnek a t ük re 

Egyedül csak a jóknak ju t eme nagy gratia. 

7. Légy bölcs! Az igaz bölcseséghez azonban nem elégséges az elmélet 
alapossága és következetessége; szükséges az elméletnek gyakorlati 
jellege is, mely nemcsak a kiindulási pontot nézi, mint azt a balga 
teszi — hanem a végét az elméletnek életben való alkalmazását. 

A bölcsességhez nemcsak a tudós igéi, hun em a jó embertíek cselekedetei 
is tartoznak; sőt első sorban éppen ez. Nem annyira az elmeél, mint 
sokkal inkább az erkölcs, a derék élet a bölcseség termője! A bölcseség 
nem szavak, hanem tettek útján igazolódik be! Tóves vélemény, hogy 
embertelenség, keményszívüség, kegyetlenség a bölcseség kísérője. 

Ezért is első sorban gyakorold a jót s azután hirdesd azt — nehogy 
önmagaddal juss ellenkezésbe! 

8. A szent í rás legyen olvasmányod központja, amelyet többi olvasmányaid 
szolgálják. 

9. Tartsd szemed előtt az erényeket·. 
a justitiat, mely megadja mindenkinek, ami őt illeti; 
a fortitudot, mely a bajtól nem fé l ; 
a modestiat, mely a lélek indulatait fékezi; 
a prudentiat, mely az erényt és a bűnt felismeri. 

Mig a 3 első egymásra utal, egymást feltételezi: addig a prudentia 
magában feltételezi igaz emberi létedet. 

10. Az emberek elmélkedő (philosophus) és a gyakorlati i rányúak; míg az 
első irányúak — a dolgok homályos okait elemzik: addig a gyakor-
latiak a cselekedetek, a tettek hatásait érvényesítik. 
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11. Szolgáld első sorban Isten dicsőségét! és pedig istenfélelemmel és szere-

tettel·, mely csak akkor igaz, ha Istent felismerjük lényege szerint, 
mint igazságost, hatalmast és jó t ; ki ezért türelmes — de súlyosan 
is büntet. 

A szeretetnek kritériuma a jóság. 
Isten a legfőbb jó — őt kell mindenekfölött szeretni, s ő benne 

mindeneket és pedig jóságuk foka szerint. 
Ezért is őt, mint egyedülit illeti meg a dicsőség! 

12. A tudós hivatással já ró , valamint az általános erkölcsi és vallási köteles-
ségek mellett vannak társadalmi jel legűek: 

а) vigyázz jó hírnevedre, mert ezzel önmagad és mások javát szolgálod! 
б) óvakodj az első bűntől, mely természetszerűleg másnak szülője s az 

utóbbinak bizonyító tanuja; 
c) őrizkedj attól, hogy az embereket meg ne botránkoztasd — de soha 

lelkiismereted rovásán (Isten elleni botrány); 
d) kerüld a rossz — és keresd a jó társaságot; a náladnál j obb barát 

— a rokonodnál többet ér, mivel amaz az erényt, ez csak a nemzet-
séget gyarapít ja; 

e) külső fény és gazdagság után ne törekedj — bízd azt az Istenre, 
ki mindeneket jól rendez, aki még a baj t is jóra fordítja. 

13. Amint a jóság egy (Isten) úgy a bűn is csak egy — Isten elleni bűn: Ezért 
a) Isten parancsait azonnal, minden habozás nélkül kell teljesíteni; 
b) földi, világi rendelet megfontolás tárgyát képezi s csak amennyiben 

az istenivel nem ellenkezik, teljesítendő; 
c) bűnt csak tudva (ismerve a törvényt) követünk el; 
d) a legnagyobb bűn Isten parancsainak megvetése. 

14. Keresd az Istennel való kibékülést, megigazulásodat. 
Ennek elmulasztása őrültség, mely még az Isten ellen elkövetett 

bűnnél (furor) is nagyobb 
Nem az ember, hanem Isten a megigazító. 
A δικαιοσύνη nem az emberé, hanem az Istené. 
Isten adja azt ingyen, adományként, nem pedig jó cselekedetek fejében, 

az ember adóssága visszafizetése fejében. 
Egyedüli feltétel az ember részéről: a bűn elismerése, elitélése és 

javítása és pedig nem szóval, hanem szívvel. 
(Itt lát juk, hogy csak a contritio cordis a határozó és nem a confessio 

oris, sem pedig a satisfactio operis.) 

15. Más az emberhez való viszonyunk. Ez a kölcsönösség viszonya. Amit 
nem akarunk, hogy velünk cselekedjenek: azt ne tegyük velük s ugyan-
csak: amit kívánunk, hogy velünk cselekedjenek, azt tegyük meg nékik. 

16. Az emberi viszonyok közt a legértékesebb, mely minden isteni adományt 
felülmúl — a barátság. 

а) nem ér fel azzal semmiféle vagyon; 
б) nem szegény, ki e ri tka kinccsel bír; 
c) isteni jelleggel bír; 

a. míg a testvéri viszony ugyanis természetes, addig a baráti kegye-
lemszerű; 

β. míg a testvéri viszony ugyanis a véren kényszerűségen, addig a 
baráti szabadságon alapúi; 

γ. a honestummal ellenkezőt kizárja a barátság célja és tör-
vénye; kérni ilyent nagyobb bún, mint engedni a kérelemnek; 
bár a kérelemnek engedni is bűnös; 
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d) miután kölcsönös személyi odaadással (alter ego) j á r : 
a) kizárja az érdek, az adósság szempontját ; csak adományról s nem 

visszaadásról lehet szó; 
b) ha barátod ba jban van, nem kéretve, hanem szabadon kell adni; 

mert különben a kéréssel j á r ó szégyenpír — már fizetés az 
adományért; 

c) adósság és személyi odaadás incommensurabilisak, mivel többet, mint 
önmagunkat nem adhatunk; 

d) barátért ért k á r — ezért is nem érint; 
e) barátról közölt rossz hirt — bajosan hiszünk el; 
f ) a társadalmi állás sem határozhat a barátságnál, bár könnyebb a 

szegénnyel, mint a gazdaggal igazán barátkozni, mivel amott az 
önzés ki van zárva; 

g) a jó, az legyen a barátaid közül kiváló, társadalmi állását ne nézd. 
17. Embertársainkkal való érintkezés életszabályai: 

а) ne bizd magad arra, akivel rosszul bántál; a ba j múlik, de nem az 
okozó fölötti harag. 

б) rosszabb az, ki bajával henceg, mint maga a baj (a rossz), de sályo-
sabb maga a baj arra nézve, aki ezt elszenvedi; 

c) tartsd féken azt, kit keményen neveltél, máskülönban sarkával r á g 
arcodba; 

d) rösteld szolgálni a bűnt, de nem az embert; ha lelked szabad, nincs 
miért szégyenkezned; 

e) nem igazán hű, kit ajándék megvesztegethet; másnak árulója híved 
soha sem lesz; 

f ) engedékenységben (engedelmességben) nincs ki felülmúlná a kurvát 
s az á ru ló t ; ők ugyanis csak tetszeni kivannak másnak. 

18. A nőről. 
Nincs jobb, de rosszabb sincs a nőnél; első a jóban, a rosszban! 
a) JRontó ereje — pusztítva csak nő 

Nincs ellenség, ki annyi lelket tenne tönkre, mint a nő. 
Kurva (fizetéses = meretrix) az is, ki ingyen él a kcjelgésnek, sőt 

amannál bűnében égőbb, mivel őt nem a pénz, hanem csak a 
piszok vonzza. 

A házas nőt fé r je ellenben ratioval, lelke szerint szeresse, ne lásson 
benne csak ágyast. 

Ugy mint az állatot az érzéki vágy — vonzza az embert a kéjelgő 
szerelem; 

Csakhogy a nő még az állaton is túltesz, midőn mint terhes is ki-
elégíthetlen kéjében. 

Több köszönet van a közönséges, szerény, mint a tiszta kevély 
kurvában, mivel az utóbbi gyakrabban feldúlja a házát. 

Míg amaz gyarapít ja, emez lángba borítja azt; 
A piszoknál inkább pusztít a láng. 

b) A nyelveskedö nő. 
Ennél szelídebb a kígyó, 

mivel ily nőnél kígyót is táplál mellén a fér j . 
Ennél jobb a kurva, 

mivel ez legalább egyeseknek, amaz senkinek sem tetszik. 
Ennél könnyebben elviselhető a tűz, 

mivel ily nyelveskedö lángoló nő — a legnagyobb tűzvész. 
Kis szerv a nyelv, de szerfölött vészes, 

több embert öl, mint a k a r d ; 
Gyáváknak, különösen kurváknak ő nem a bá t rak fegyvere; 

Thersi tes s nem Achilleus fegyvere. 
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Azoké, kik nagyok a szitkozódásban s nem a tettekben. 
Ezért is mi sem bántja úgy a hatalmast, mint a hazug csürt-csavart 

a szabad férfit pedig, mint a piszkos szó. [beszéd 

c) Altalános természetű: 
Szelíd felelet lelohasztja a felgyűlt haragot; 

Míg kemény szó azt csakis fokozza és növeli. 

d) Házassági bajosokkal szemben: 
Ne tudasd a szerető férjjel — nejének bűnét ; mert a ténynél is 

nehezebben viselhető el annak tudása. 
Senki sem szereti saját gyalázatát hallani; 

Ne akar jad ezt elmondani bárkinek. 
A tiszta f é r j — nejét is tisztának látja, 

Míg a tisztátalan mindig gyanakszik. 

e) A leánygyermekek neveléséről: 
Ne vakon szeresd leánygyermekeidet, 

Mintha azok meg nem romolhatnának. 
Lehetőleg gyorsan add azokat férjhez; 

Gyorsan lesilányítja őket a gyanú. 
Lehetetlen, hogy a macska fénylő szőrével, 

A nő szépségével fel ne tűnjön. 
Ám cicomázzuk a házasulandó leányt, 

Majd bölcs fér je erről leszoktatja. 
Nem tiszta leányodat hiába igyekszel tisztaként megőrizni; 

Amazt képtelen vagy, emezt szükségtelen őrizgetni. 

f ) Férjes nővel való bánás. 
Ne gyanúsítsd a nőt valakinek szerelmével. 

Könnyen álbűn helyett valóságosnak lehetsz szerzője. 
Saját szépségében bizonyára nem bizalmatlankodik 

S bizonyára arra törekszik, hogy jó viselkedésével ámítsa a férfiakat. 
Minél gyöngébbnek tűnik fel a női nem. 

Annál inkább válik ki ereje az érdemekben! 
Az, ,ki a férfiút megveti s maga is tetszeleg magának mint elnyomott, 

Éppen ez érdekességével szelídíti meg a férfit . 
Minél érdesebb volt a jövendő férjével szemben, 

Annál kedvesebb lesz maga férjének. 
Csudálkozom, ha a nő mostohafiát szereti, hacsak nem szereti Phaedra 

módjára. 
Csudálkozom, ha a nő oly férfit, ki famulusát szereti, választja fér jül , 

mivel ettől mint cselszövőtől mindig tarthat. 
Túlságos kéjelgésnek szívesen adja át magát a nő, ha férjét fivérénél 

jobban szereti. 
Ha valaki anyjánál jobban szereti nejét: bizonyos, hogy a kéjelgés 

háttérbe szorí t ja a természetet. 

g) A szülőkhöz való viszonyunk: 
Akit a természet nem indít szüleinek szeretetére, 

Semmiféle gratia azt irántad jóindulatúvá nem teszi. 
Aki atyja i ránt rosszakaratú: senki iránt sem jóindulatú. 

Te se könyörögj azért, kiért nem könyörög anyja . 
Ne gyötörd szüléidét akaratuk ellenére rájuk hozott nőddel, 

Inkább temesd el őket előbb, ha ugyancsak túlélhetnéd ezt. 
Istennek gyors boszuja — az atyák átka, 

Csak az őrül t (demens) képes ennek elviselésére. 
2 
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h) Nevelési szabályok: 
Szelid legyen intó'szavad, így leszen az leghatásosabb; 

A kemény szó a helytelenkedőt meg nem győzi, sőt rosszra indítja. 
Korbáccsal büntesd a fiú és ifjú bűnét (culpa), 

Az öreget ellenben biztasd s kedveskedve intsd meg. 
Ha idősb ember gáncsol téged: tűrd el azt, 

S mondj köszönetet neki, mint vett nagy jóért . 

Aki parancsszóra türelmesen nem engedelmeskedett, semmiféle ható-
ság (uralkodás) élére sem helyezendő. 

Bámulatos egy Pharus, amelyet a tudós és az élet küzdelmein 
és bajain nyilt szemmel áthaladó, gondos apa — az életbe induló 
fiának állít. 

Az első rész a tudós tanárnak bölcsességét tartalmazza s az 
általunk ismert, önálló meggyőződésű férfiút jellemzi. Ott látjuk 
őt a tudomány (a tanulás és tanítás öncélú jellege) mellett lelkesülő 
tudóst, ki előtt a véget nem érő tanulás értékesebb, mint a 
tanítás (3—6); ki a tanulmányozás ez öncélú jellegénél fogva 
annak teljes szabadságát, tekintély és személyi tekintettől való 
függetlenségét követeli (9—18), ki a külső csillogó hatás helyett 
egyszerű meggyőződést kíván; ki az egyeseket mindig az egész 
szempontja, a rendszeresség szempontja alá helyezi s ki ennek a 
rendszernek kialakulásában a módszerességet, a fokozatos és alapos 
haladást sürgeti (19—30). Ott azt, aki a tanártól a professori 
jelleget kívánja, azaz azt, hogy tudománya ne csak magában 
legyen egységes, hanem egységesen nőjjön ki a tanárnak személyi-
ségéből s személyi életében nyerje beigazolását. Bölcs legyen a 
tanár: ne csak az okokat, hanem a célokat is nézze, s így tudománya 
gyakorlati jellegű is legyen; amellett azonban gyakorlati meg-
nyilatkozásában személyiségének is legyen megnyilatkozása vagyis 
jót tanítson, mivel maga is jó (37—50). A tudomány e célirányos-
ságának, gyakorlatiasságának követelménye azonban nem jelenti 
azt, hogy a tudományos munkába külső okokat, önkényszerű 
motívumokat supponáljunk: gyakorlati munkásságunk egészének 
tisztán tlieoretikus alapja van: erkölcsünk, vallásunk egyetlen 
alapja maga az ismeret. Prudentia nélkül megszűnik az ember 
ember lenni. 

Míg a többi erények (bátorság, önmérséklés és igazságosság) 
csak kölcsönösen egymást feltételezik: addig a prudentia magát 
az embert emberi, erkölcsi voltában feltételezi (53—62). Csak a 
jónak felismerése a cselekvésnek, sőt a szeretetnek is egyedüli 
értékelője. Ε felismert jóban való részesség foka az ember értékének 
foka is (63 — 78). 

Még a vallásosságnak alapja is intellectualis. Igaz, hogy 
Istennek félelme és szeretete a vallás: de az alapkérdés az, hogy 
miképpen kell Istent félni, szeretni. Erre csak az felelhet s így 
csak az lehet igazán vallásos, aki Istent a maga lényege szerint 
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* ismeri: ki tudja azt. hogy ő benne is a jóság az ultima ratio. Az 
Istenben levó' jóság Isten akaratának, cselekvésének mozgatója s 
egyszersmind határa. (67. stb.) 

Ezt az isteni, a jó által mozgatott s a világban mindenben 
érvényesülő' akaratot kell ismerni. Ez ismeret alapján lehetünk 
jók — ha azt követjük, bűnösök — ha azt megvetjük. Ezért is 
csakis egy a bűn: Isten akaratának megvetése (99—102). Erre 
senkisem kényszeríthető; ennek erejében bír juk a lelkiismereti 
szabadságot (97—98). Ha csakis Isten akaratának ismeretén alapuló 
jó vagy rossz van: úgy minden bűn csakis subjectiv bűn; s nincs 

'az egyházi tan egyik fő alapját képező objectiv bűn; s nincs 
szükség az objectiv justificatióra; de igenis szükség van arra. hogy 
bűnünket felismerjük, szívszerint elismerjük és javuljunk; de 
viszont lényegtelen a confessio oris és értéktelen a satisfactio 
operis (103—112). 

Abaelardus, a tudós, a metaphysicus, a tlieologus, az ethikus 
— a tudomány e különböző ágaiban otthonos s mindegyikében 
egy egészen sajátos otthont magának építő philosophus dialektikai 
és lelki küzdelmeinek ez érett gyümölcsét átnyújtja fiának, hogy 
élvezze azt. tanuljon, okuljon abból, szabadon gondolkozva azok 
fölött. 

Mind e gondolatok annyira Abaelardus legsajátosabb tanai, 
hogy a tankölteménynek e részét senki más, csakis Abaelardus 
írhatta. 

A tanköltemény második része, amely az életbölcsesség szülte 
tanácsokat adja, a dolog természete szerint nem viseli magán 
annyira az egyéninek jellegét, kivéve a barátságról írt gyönyörű 
hymnust. Ε hymnu's egészen a natura és gratia ellentétének alap-
hangján nyugszik s így az isteni szabad kegyelemnek és a teljes 
személyi odaadásnak emberi viszonyokra alkalmazott paraphrasisa. 
A barátságnak isteni, erkölcsi jellegét mélyebben és szebben aligha 
lehet leírni. Még a paedagogiai tanácsok is Abaelardus egyénisé-
gével kapcsolatosak. 0 , ki az élet viszontagságai közben mindig 
a szülői házban talált otthont: ő tényleg a szülők iránti kegyelet-
ben láthatta annak kritériumát, hogy mennyiben megbízható 
erkölcsileg az egyes (251 258). Még a kemény eszközök alkal-
mazása a gyermekekkel és ifjakkal szemben (261 stb.) s a 
kemény bánásmódnak folytatása egyesekkel szemben (167 —168) 
nem5sak korának általános jellemével egyezik (Fulbert megengedi 
Abaelardusnak, hogy Heloisezal szemben is alkalmazza a testi 
büntetést), hanem a gilgasi apát tapasztalataira is vall. Hogy csakis 
az, aki engedelmeskedik, képes majdan uralkodni is; ezt a 
szerzetesi élet folytou hirdeti: de hogy a jó szó a nevelésnél 
többet ér minden érzéki erőkifejtésnél, azt már bizonyára ő maga 
legélesebben Medardusi zárdájában tapasztalta (216 stb. 260 stb.). 
Mindezeket a tanácsokat Abaelardus egyéni életével, valamint a 
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tanítói, nevelői pályára készülő Astralabius hivatásával kapcsolatba 
hozhatjuk; azt azonban már nem igen értjük, hogy miképpen jut 
Abaelardus, ki az apácák számára készít rendi szabályokat, ahhoz, 
hogy fiának, ki ideális pályára készül, a nőt lehetőleg élesen, 
hogy ne mondjuk elíjesztőleg mutassa be érzéki, nemi és pusztító, 
nyelveskedő természete szerint. Igaz, hogy nem hiányzik a nővel 
szemben az elismerés sem. Kimagaslik erényével (175—176 és 
237—238): kívánja a férfiútól is, hogy nejét lelke szerint szeresse 
s ne lássa benne csak ágyasát (180—181): de ezt a kimagasló, 
lelkileg is kiemelkedő nőt a költemény közelebb nem ír ja le, 
ellenben azt az érzéki, nyelveskedő, körülötte mindent feldúló és 
felgyújtó nőt részletesen leírja, még a kéjhölgyeket, a szennyest 
és az előkelőt, a pénzért és csakis az élvért önmagát átengedő 
nőt is értékeli, bizonyos tekintetben még a nőstény állat alá 
helyezi (183—188); a nyelveskedőt szembesíti a kurvával s az 
utóbbinak ad előnyt; feltárja a házas életnek is szennyét s amellett 
foglal állást, hogy a megcsalt fér je t helyzetéről nem kell felvilá-
gosítani; gyanús néki az anyós, ki vejét szereti s nem tanácsolja 
a nőnek, hogy oly férfiúhoz menjen, ki famulusát szereti [tehát 
paederasta ?] (243—246). A leányt lehetőleg korán kell férjhez 
adni, megengedi azt, hogy magát cicomázza, majd leszoktatja erről 
férje (225—229), de ne bízzon a szülő még a gyermekleáuy 
erényeiben sem (223—224); a férjes nőt illetőleg a férj az ördögöt 
ne fösse a falra, könnyen elbukik ez is (233—-234) és éppen 
kedveskedve fér jének csalja azt (235—236). 

Már most mire való mindezt megírni Astralabiusnak, hisz ő 
tudósnak, tanárnak készül, az életbe kilép ? ! Mire való éppen a 
nőnek sötét képét elébe festeni s tanácsot adni néki, hogy hogyan 
bánjon nejével, miképpen nevelje leánygyermekét?! Astralabius 
szempontjából az ily „moiiitumok" egészen érthetetlenek. Abaelardus 
hosszú életében egybegyűjthetett neki tetsző ily distichonokat s 
most jóllehet nem volt azok nagy része közelebbi vonatkozásban 
Astralabiushoz, mégis elküldötte azokat fiának! 

A nő megfigyeléséből vont életszabályok, hogyha csak ily 
gyűjteményes jelleggel bírnak, értékükben nagyon is vesztenek. 
Ezért is igen természetes annak a kérdésnek felvetése, hogy az 
életszabályokat nem-e Abaelardus megfigyelésének leszűrődései ? ! 
Bajosan mondhatjuk azt, hogy ez lehetetlen feltevés, ha tudjuk 
azt Abaelardusnak saját vallomása szerint, hogy ő az érzéki 
életbe egészen elsülyedt, ha tekintetbe vesszük, nogy Heloise őt 
oly ellenállhatatlannak festette, hogy még fejedelmi nők is szívesen 
lettek volna Abaelardus szeretői.*) Ily embernek tényleg volt 

*) Quae conjugata, quae virgo non concupiscebat absentem et non 
exardebat praesentem ? Quae regina vei praepotens femina gaudiis meis 
non invidebat vei thalamis V (Heloise levele Migne Patrologia 178. k. 185. 1.) 
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alkalma éppen ezt az érzéki nőt kiismerni. Még egy lépéssel 
tovább is mehetünk. Heloisenak különösen második levele a nőt 
a maga teljesen érzéki természetében tükrözi vissza. Ami pedig a 
nyelveskedést illeti: úgy az okoskodás, a kákán is csomót kereső 
elme, — mint aminőnek Heloiset exegetikai megjegyzései be-
mutatják — nem zárja ki nála a nyelveskedés lehetőségét.*) Nem 
lehetetlen, hogy Abaelardus az ő megfigyeléseit, sajátos tapasztalatai 
révén foglalta distichonokba: de nem valószínű. Nem valószínű 
az, hogy ugyanaz a férfiú, ki az érzéki viszonyokat is sub specie 
aeternitatis itéli meg, aki ezért is érzéki nejét égő szerelmével 
az égi szerelemre figyelmezteti s arra inti, hogy a földiekről 
megfeledkezve éljen teljesen az isteni kegyelem alapján mennyei, 
eszményi érzelmeknek, hogy az a férfiú, ki Heloiselioz ez időben 
írt levelében oly szépen festi az igaz nőt, fölényt tulajdonítva 
néki a férfiak fölött, különösen a vallás terén, úgy, hogy Isten, 
Krisztus is a nőt inkább böcsüli. inkább szereti mint a férfiút; 
nem valószínű, hogy ugyané férfiú ugyanakkor édes, kedves fia 
előtt fesse a nőt majd kizárólag csak érzéki, nyelveskedő termé-
szete szerint. Eszményeket adunk gyermekeinknek, hogy ezek 
erejében győzedelmeskedjenek a közönséges, a rút, a rossz fölött. 
Az ördögöt nem ördöggel, hanem csak angyallal űzhetjük el. — 
Abaelardus sokkal eszményibb légkörben tartózkodott ekkor, sem-
hogy ily megfigyelésekre — ha azokat meg is tette volna — oly 
súlyt fektethetett volna, hogy azokat édes fiával is közölje. Az 
erkölcsi élet terén eltemetetteket nem ássuk ki — még tanulság-
képpen sem, ha nincs erre közelebbi gyakorlati indító ok. Ezt a 
közelebbi indító okot éppenséggel nem látjuk, amint látjuk azt 
tankölteménye első részében. Ez az első rész teljesen egyezik 
Abaelard lelkével és akkori lelki állapotával. 

Nékünk ez elégséges arra nézve, hogy meghatva meggyőződ-
jünk arról, hogy Abaelardus mint szerzetes nem szakította el a 
természetnek és élete múltjával adott kötelékeket, hanem ellen-
kezően, hogy mindez értékek ő benne harmonikusan egybe-
olvadtak mindinkább azzá a tudós és mégis oly szerény, azzá 
az asketikus s mégis oly nyájas, azzá az Istenben és mégis 
az emberekért élő személyiséggé, mint akit Cluny nagy művelt-
ségű és humánus apátjának Heloise-hoz írt levele állít szemeink 

*) Ezzel a feltevéssel azonban szemben áll az a feltétlen odaadás, 
amely Heloiset oly meghatóan jellemzi. Apáca lesz nem a maga elhatáro-
zásából, hanem csak azért, mivel Abaelardus azt akarja (quam conversionem 
tu solus facere decrevisti. Migne 178. k. 186. 1.); nincs, amit az ő kedvéért 
meg nem tenne, nincs hely, ahová ó't nem követné. (Ego autem [Deus seit] 
ad Vulcania loca te properantem praecedere vei sequi pro jussu tuo minimé 
dubitarem. U. o.); mert nélküle ő semmi. (Non enim mecum animus meus, 
sed tecum erat. Sed et nunc maximé, si tecum non est; nusqam est, Esse 
vero sine te nequaquam potest. U. o.) 
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elé. S nevezetes, hogy ezzé különösen Heloise-ával való viszonya 
alapján érlelődött. Amint e viszony volt élete legnagyobb disso-
nantiájának okozója, ügy ugyanez az átszellemült viszony élete 
harmóniájának egyik legfontosabb tényezője. A gilgasi apát akkor, 
midőn lelki fiai még gyakrabban és elkeseredettebb módon ül-
dözték, mint azelőtt a testvérei (s.-denisiek), e vészhullámokból 
és viharból nem egyszer menekült Heloisa zárdájába, mint a 
békének kikötőjébe és itt fellélekzett s megnyugodott és meg-
gyógyult. (Abaelardus I. levele história calamitatum. Migne 178. 
kor. 179. 1.) Az apácák pedig naponta a horák imájában e 
szavakkal emlékeztek meg szervező, lelkesítő jó barátjukról: 
„Uram, ki szolgád által a Te nevedben kegyelmesen egybehív-
tad szolgálóidat, arra kérünk, adj erőt Néki és nekünk, hogy 
akaratod szerint é l jünk." ' ) Heloisenak is ez volt imája. Ez imában 
az ő érzéki tüzes vére, amelyet ő csakis Abaelardus előtt ijesztő 
őszinteséggel bemutatott. (L. kül. a második levelét), lassanként 
megnyugodott s ő, ki eddig is mindig az apáca méltóságával és 
kedvességével lépett fel, úgy hogy Parakletos egész vidékét meg-
hódította s a szerzet iránti áldozatkészségre indította: most való-
ban szentté, tudománya és gyakorlati szervező tevékenysége 
mellett őszinte vallásossága és páratlan türelme, gyöngédsége 
által a köztisztelet, bámulat és szeretet tárgyává vált.-) Abaelardus 
barátnője, alter egoja is meggyőzően mutatja, hogy mily harmo-

Deus, qui per servulum tuum ancillulas tuas in nomine tuo dig-
natus es aggregare, te quaesumus, ut tum ipsi, quum nobis in tua tribuas 
perseverare voluntate. Pe r Dominum stb. Migne: Patrologia 178 k. a III . 
epistola 191 1.; a második Oratio: Deus, qui per servum tuum ancillulas 
tuas in nomine tuo dignatus es aggregare, te quaesumus, u t eum ab omni 
adversitate protegas, et ancillis tuis incolumem reddas. Per Dominum etc. 
(Migne Patr . 178. k. 192. 1. Abaelardus II . levelében.) 

2) Abaelardus az ő História calam.-jában leírja a Parakletosi hely 
sivárságát, elhagyottságát akkor, amidőn ő ezt az apácáknak pápai meg-
erősítés mellett ajándékozza s ezután így folytatja: . .et se eis quoque 
verum exhibuit Paracletum, et cirum adjacentes populos misericordes eis 
atque propitios effecit. E t plus (sciat Deus) u t arbitior uno anno in torre-
nis commodis |al. praediis] sunt multiplicatae, quam ego per centum — si 
ibi permansissem. — Quippe quanto feminarum sexus est infirmior, tanto 
eorum inopia miserabilior facile humános commovet atfectus, et earum 
virtus tarn Deo, quam hominibus est grat ior . Tantam autem gratiain in 
oculis omnium i 1 Ii sorori nostrae, quae caeteris praeerat, Dominus annuit, 
ut eam episcopi quasi filiam, abbates quasi sororem, laici quasi matrem 
diligerent: et omnes pariter ejus religionem, prudentiam et in ommbus 
incomparabilem patientiae mansuetudinem admirabantur. Quae quanto rarius 
se videri permittebat, ut scilicet clauso cubiculo sacris meditationibus atque 
orationibus purius vacaret, tanto ardentius ejus praesentiain atque spiritu-
ális colloquii monita hi qui foris sunt efflagitabant." L. Migne 178 k. 
170—173. Azokat a nagyszámú ajándékokat, amelyekkel nevezetesen 
Heloise személyiségének nagy hatása alatt a környékbeli nagyok a zárdát 
elhalmozták, hiteles adatok alapján felsorolják Andreas Quercetanus jegy-
zetei L. a 63-dik jegyzetet . Migne 178. k. 170. laptól kezdve. 
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nikus módon záródott le e kedves, szomorú alak hányatott élete. 
Nem a hízelgés szava, hanem érezzük, hogy az igazság és őszinte-
ség hangja szólal meg abban a levélben, amelyet a clunyi apát 
Heloisehoz intéz s amelyben Abaelardusunk utolsó napjait, halálát 
ír ja le. Hadd jellemezze Abaelardust és hitvesét az apát e levele:*) 

„ . . . . Illő lett volna, hogy ama szívességedet, amely 
leveleidben és még azelőtt nékem küldött ajándékaidban 
megnyilatkozott — legalább szavakkal s annak feltüntetésé-
vel viszonozzam, hogy Téged szívemnek mély helyén őrizlek 
híven az Úrban. Nem ma kezdelek ugyanis Téged szeretni; 
jól emlékszem arra, hogy már régóta nagyra értékeltelek. 
Még mint i f jú — hallottam híredet, — még akkor nem 
ugyan kegyességed, hanem fünkelt érzületed és dicsőség-
teljes tanulmányozásod hírét. Akkoriban mindenütt azt be-
szélték. hogy egy nő. élete virágzó korában nemének szo-
kása ellenérc költészetének ékesszólásával és philosophiájával 
fényeskedik; s hogy szellemi dolgok iránti lelkesedését nem 
lohasztja le a világi érzék, a hiú enyelgés és szórakozás. 
Míg majd az egész világ ellenszenves petyhüdtségében elhalt 
ily törekvésekkel szemben, s a tudomány azt sem tudta, 
hogy lábát hová támassza, — nem a nők körében, amelyből 
az egészen száműzve volt, — hanem a férfiak körében: 
addig Te bátor tanulmányozásoddal szellemi erő tekintetében 
a nőket és majdnem az összes férfiakat felülmúltad. Nem-
sokára azonban annak tetszéséből, ki — az apostollal szólva 
— Téged anyád méhében elkülönített, az ő kegyelméből 
felcserélted sokkal üdvösebbel tanulmányaidat: választva 
mint teljesen igazi philosophus nő a logica helyett az evan-
géliomot, a physica helyett az apostolt, Plató helyett Krisz-
tust, az akadémia helyett a zárdát". Az írás alapján dicsőíti 
őt az apát. Többek közt azt mondja: .Jólehet nő vagy, égsz 
nem úgy mint a szén, hanem mint a lámpás és világítasz. 
Az igazságnak vagy ugyanis növendéke. . . de egyszersmind 
az alázatosságnak tanítónője. Istentől vetted az alázatosság-
nak és a teljes isteni fegyelemnek magisteriumát".. . . Sze-
retnék még soká ily módon veled elbeszélgetni, mivel épp 
úgy gyönyörködöm a Te híres szellemi műveltségedben, 
mint még sokkal inkább vonz a sokak által előbb említett 
vallásosságod. Bár tartozhatnál a mi rendünkbe 

Ami azonban Beád való tekintettel nékünk osztály-
részül nem jutott: „azt az isteni kegyelem nékünk mégis 
annak révén juttatta, nékünk, aki a Tiéd volt, s kiről örökké 

*) L. Petri venerabilis abbatis cluniacensis noni opera omnia. Migne 
Patrologia 189. köt. 347. 1. 
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tisztelettel fogunk megemlékezni — Abaelardus révén. Isten 
akaratja vezérelte őt az utolsó években ide Clunyba s benne 
adott nékünk oly ajándékot, mely aranynál és drágakövek-
nél dicsőbb. — Kedves húgom! Alázatteljes magaviseletét, 
amelyről Clunyban mindnyájan tanúskodnak — nem könnyű 
néhány szóban jellemezni. Ha nem csalódom, s úgy nincs 
emlékezetemben egyetlen egy sem, kinek élete és külseje 
az övénél igénytelenebb volt. A szent German us nem lehetett 
nálánál szerényebb, a szent Márton — nem szegényebb. 
Testvéreink nagy seregében az én indításomra ő magasabb 
állást foglalt el s mégis az utolsónak kívánt ő föltűnni még 
ruházkodásának igénytelensége által is. Gyakran csudálkoz-
tam a fölött, midőn a körmeneteknél a szokás szerint ő 
velem a többiek élén haladt, hogy ily fényes nevű férfiú 
mikép vetheti meg, vetheti el önmagát annyira. Nem egy 
testvér a szép ruhát keresi: néki a legrosszabb is túlságos 
jó volt. Éppen ilyen volt az étkekkel és italokkal, s minden 
érzéki élvezettel szemben. Fényűzési tárgyaktól egészen 
eltekintve, lemondott mindarról, ami az életre nézve nem 
volt a leginkább nélkülözhetetlen. Magaviselete és szava ön-
magában véve, valamint másokkal szemben is kifogástalan 
volt. Szüntelen olvasott, gyakran imádkozott, soha sem beszélt, 
ha csak tudományos társalgás és isteni dolgok fölötti érte-
kezés nem kényszerítették őt hallgatása megszakítására. A 
mennyei sacramentumot, ahányszor az lehetséges volt — 
élvezte, Istennek felajánlva a halhatatlan bárány áldozatát; 
s miután leveleim útján és buzgólkodásommal ismét vissza-
nyerte az apostoli szék kegyelmét, abban rendesen részt 
vett. S mit szóljak még?! Szelleme, szája, egész élete tudo-
mányos, bölcsészeti és isteni dolgokat tanított, hirdetett. 
Velünk egy szellemben és őszintén, Istent félve és a rosszat 
kerülve, elmélkedve az Isten Ítélete fölött — az Úrnak 
szentelte nagy életének utolsó pillanatait. A végett, hogy 
némileg felüdüljön és hanyatló egészségi állapota megerősöd-
jön, a Chálons közelében fekvő Sct. Marcellba küldtem, 
szándékosan választva ki Burgund leginkább mosolygó vidé-
két. Ott, — amennyire azt ereje engedte — újra nekifogott 
kedvelt tanulmányaihoz, és amint Nagy Gergelyről mondják 
— úgy ő sem mulasztott el egy pillanatot sem, hogy ne 
imádkozott, olvasott, írt és diktált volna. Ε szent cselekvé-
nyek gyakorlásában jött el hozzá a halál, e mennyei láto-
gató — nem találva őt alvóként, hanem ébren és készen-
létben és elhívta úgy mint az okos szüzeket az örök 
mennyegzőre; lámpása telve olajjal, lelkiismerete kegyes 
életének tanúbizonyságaival. Hogy a közös bűnsúlyt ő is 
lefizesse — a betegség hevesebben támadta meg s nem-
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sokára elérte fokozódva tetőpontját. Szt. Marcell zárdájának 
összes barátai tanúi voltak annak, hogy ő mily szenten, 
mily áhitatteljesen, mily igazhitűen mondta el első sorban 
az ő hitét, azután gyónta meg bűneit, az epedő szívnek 
minő bensőségével fogadta utolsó útjának viatikumát és az 
örök életnek zálogát, a mi megváltónknak testét, s hogy 
minő hittel ajánlá föl Néki itt és örökre az ő testét és 
lelkét. így fejezte be Petrus magister az ő napjait, s az, ki 
kiváló tudományával és tanításával majd az egész világ előtt 
ismertté és mindenütt híressé vált; ő annak iskolájában, 
aki azt mondta: „tanuljatok tőlem, mivel szelid és szívem 
szerint alázatos vagyok" csendesen és szelíden kitartva, ő 
hozzá — amint azt szabad hinnünk — átszállott. Jí,s Te, 
tiszteletreméltó és Úrban szeretett nővérem, aki egykoron 
vele — a test minden kötelékével egyesítve, — s majd 
ezután az isteni szeretet jobb és szilárdabb kötelékével 
egybekapcsolva^ voltál, s akivel s aki alatt Te oly_ soká 
szolgáltál az Úrnak — tartsd őt emlékezetben az Úrban. 
Krisztus mindkettőtöket szívének asylumába zár, míg el 
nem jő az ő napja az arkangyal nevével és míg meg nem 
szólal az égből leszálló Istennek harsonája: ekkor megőrzi 
Ő számodra a Te Abelardodat s kegyelme alapján visszaadja 
őt Néked mindörökre". 

Erre szíves megemlékezésébe ajánlja magát és rendtársait. 
A clunyi apát utolsó áldó és esdő szavai hamarabb teljesül-

tek, amint ezt ő imaszerűen kívánta. Már ugyanaz a kor s még 
inkább az utókor visszaadta Abaelardust Heloisenak, úgy. hogy a 
kettő már a mai köztudatban is egymással összeforrott. 

Abaelardus kérését, amelyet üldöztetése idejében Heloise-
hoz intézett (L. XVI. 3. jegyz. különben Migne 178. k. 192. 1.) 
teljesítették. Abaelardus holttestét maga a clunyi apát, a való-
ban venerabilis Petrus a Chalone sur Saone mellett fekvő. S. 
Marcellból, ahol Abaelardus 63 éves korában 1142 ápr. 21-én 
meghalt — elkísérte Parakletos zárdájának temetőjébe s itt ünne-
pélyesen el is temette. 

Minden ellenségeskedő, gáncsoskodó mende-mondával szem-
ben, amely Abaelardus ellen még halálakor is irányult s mely 
őt, mint az egyházzal ki nem békiiltet kívánta feltüntetni — 
ugyancsak a clunyi apát Heloise kérésére (L. Migne 189. k. 429. 
1.) hivatalosan, pecséttel ellátva kiadta a következő szövegű 
absolváló bizonyítványt: „Ego Petrus Cluniacensis abbas, qui 
Petrum Abaelardum in monachum Cluniacensem recepi et corpus 
ejus furtim delatum Heloisa abbatissae et monialibus Paracleti 
concessi, auctoritate omnipotentis Dei et sanctorum omnium ab-
solvo eum pro officio ab omnibus peccatis suis." (Migne 178 k. 91.1.) 
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így már most nyugodtan ápolhatta Heloise szeretett férjé-
nek sírját, buzgón imádkozhatott lelki üdvösségeért s ott a túl-
nanban örök egyesülésükért.1) Sírja fölött ο emelte a sírkövet a 
következő felirattal: 

„Est satis in titulo, Pe t ru s hic jaeet Abailardus. 
Cili soli patuit scibile quidquid eiat ." 

De nem feledkezett meg az özvegy Abaelardus fiáról Astra-
labiusról sem. Ugyanabban a levélben, amelyben a clunyi apátnak 
absolváló documentumát kéri, ugyanabban felkéri őt arra, hogy 
emlékezzék meg Astralabius fiukról is s igyekezzék részére akár 
a párisi vagy más püspök út ján egyházi javadalmat kieszközölni 
(L. Migne Γ98. k. 428. 1.), amire nézve megígéri Heloise „Oszent-
ségének", hogy a kellő lépéseket tehetsége szerint megteendi. 
(Migne u. o. 429.) Mint anya később még azt a lehetőleg keserű 
lépést is megteszi, amidőn ugyancsak fia érdekében alihoz fordul, 
ki férjét leginkább üldözte, Clairvauxi Bernhardushoz, aki azonban 
minden kegyeskedése dacára — legalább a pápához intézett 
levelének rideg sorai szerint, — nem bocsátott meg Abaelardusnak, 
hanem őt még fiában is — némán üldözte.2) 

Heloise még 21 évig élhetett mint buzgó apátnő férje 
emlékének. Halálos ágyán rendelkezett, hogy férje sírjába temessék. 
Ez meg is történt és pedig nem anélkül, hogy az utókor kegye-
lete jelentős csudával ne kapcsolta volna egybe magát a temetést. 
A fönt idézett Chronica ugyanis azt mondja, hogy akkor, amidőn 
Heloise holttestét a sírba bocsátották. Abaelardus felemelt karok-
kal, őt átölelve fogadta.3) 

A tudomány, a szenvedés és a szeretet e nagysága által meg-

') A chronicus (ms. Turonici) szavai szerint: Quae (t. i. Ileloise) 
vere ipsius amica, magnam ei pos t mortem in assiduis precibus fidem 
servavit. (U. o. 92. 1.) 

2) Sed et quod petit abbatissa de Paraklito per ipsum (t. i. a levél-
vivő), — si dignamini — scire potestis; et facere, si dignum judicatis. 
Eugenus pápához intézett levél, mely Migne 182. köt. 484. lapján mint 
278-dik levél szerepel. 

3) „Et sic eadem defuncta ad tumulum apertum deportata, maritus 
ejus, qui multis diebus ante earn defunctus fuerat , elevatis brachiis illám 
recepit, et ita eam amplexatus brachia sua strinxit". A bámuló, hivő chro-
nicus így fo ly ta t ja : Licet hoc loco exclamare Ο altitudo divitiarum scientia 
et sapientiae Dei ! Ecce enim, qui cum iniquis quodam modo erat deputatus , 
post obitum misericordiae divinae signa dat manifesta, ut ubi abundaverat 
for te delictum, abundaverit et gratia. Mirandum sane, quod mortuam 
uxorem ad se venientem ipse brachiis expensis susceperit, dilectaque in 
ulnas suas recepta, iisdem compressis, foederis conjugalis non intermortui 
argumentum dederi t , sive hoc Deus arctae poenitentiae tributum voluit, ut 
ostenderet se a resipiscentibus non abhorrere, sive hoc dátum sanctitati 
heroinae nostrae, quam nemine peni tus discrepante omneis praedicant fide, 
exemplo et doctrina, omnibus sui seculi feminis praeluxisse et inter beatas 
certo annumerandam". A kegyes hívő hitének támogatásával még több 
analog esetet hoz fel. L. Migne 178 k. 92. 1. 
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hatott ufókor — bámulatos módon ez újra és most már elkülö-
níthetlen társakká vált boldogultakról nem feledkezett meg. Hat 
külömböző sírfelirat, amelyek mindegyike Heloise rövid, velős 
feliratát fellengző, nem egyszer keresett szellemeskedő, esztergá-
lyozott szavakban explicalja — maradt fönn*); a holttesteket pedig 

*) I. Gallorum Socrates, Plató Maximus Hesperiarum, 
Noster Aristoteles, logicis, quieunque fuerunt , 
Aut par aut melior; studiorum cognitus orbi 
Princeps; ingenio varius, subtilis et acer; 
Omnia vi superans rationis, et arte loquendi 
Abaelardus erat ; sed tunc magis omnia vicit, 
Cum Cluniacensem monachum moremque professus, 
Ad Christi veram transivit philosophiam. 
In qua longaeve bene complens ultiina vitae, 
Philosophie quando bonis se connumerandum 
Spem dedit, undenas Majo revocante Kalendas. 

Ezt Petrus Venerabilisnek tulajdonítják. 

II. Petrus in hac petra latitat, quem mundus Homerum 
Clamabat, sed jam sidera sidus habent. 

Sol erat hic Gallis, sed cum jam fata tulerunt: 
Ergo caret regis Galiica sole suo. 

Ille sciens quid quidfuit ulli scibile, vicit 
Artifices, artes absque docente docens. 

Undecimae Maji Petrum rapuere Kalendae, 
Privantes logices atria rege suo. 

Est satis in tumulo, Petrus hic jacet Abaelardus, 
Cui soli patuit scibile quidquid erat. 
(Ez a distichon áll a Heloise által állított sírküvön). 
Ezt is Pet rus Venerabilisnek tulajdonítják. 

III . Occubuit Petrus, succumbit eo moriente 
Omnis philosophus, perit omnis philosophia, 
Scinditur in partes jam vestis philosophiae. 
Gallia facta est frequens studiis et )l>ilosophia, 
Gemma substracta plangit solitaria facta: 
Plangit Aristotelem sibi logica nuper ademptum, 
Et plangit í-ocratem sibi moerens etliica demptum, 
Physica Platonem, facundia sic Ciceronem, 
Artes artificem deplorant occubuisse, 
Quod quid sentirent, senserunt exposuisse. 
Pet rus Aristoteles fűit ipse vei alter et haeres, 
Solus Aristoteles inetas qui reperit artes; 
Hic docuit voces cum rebus significare, 
Et docuit voces res significando notare. 
Errores generum correxit, ita specierum; 
Hic genus et species in sola voce locavit; 
Et genus et species sermones esse notavit. 
Significativuin quid eit, quid significatuin, 
Significare quid sit prudens diversificavit; 
Hic quid res essent, quid voces significarent 
Lucidius reliquis patofecit in arte peritis. 
Sic animal nullumque animal genus esse probatur, 
Sic et homo, sed nullus homo species vocitatur. 
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bár külömböző sírhelyeken ápolta a kegyelet. A zárda tizenhetedik 
apátnője 1497-ben átviteti földi maradványaikat a templom choru-
sába; később elkerülnek e maradványok egy kápolnába és pedig 

Ingenio fretus docuit subtilia Pe t rus 
Dogmata doetores quae non docuere priores, 
Quantum difficiles aliis sunt omnibus artes 
Tarn Petro faciles, Petro referente patentes. 
Pe t rus laudandus, Pe t rus plangendus ab hoste 
Occidit; hunc subita rapuit sors invida morte. 
Er rorum nebulae surgunt, te, Petre cadente; 
Si stares, caderent, et te surgente jacerent. 

Gloria te celebrem fecit, tua fama perennem, 
Nec potuit titulos mors abolere tuos. 

lnvidit mors ipsa tibi, qui causa fuisti 
Omnibuo invidiae: mors inimica tibi. 

Jam tua vocalis sententia facta realis 
Mors argumentum, sie tibi tumba locus. 

Haec in voce docens, haec in rebus didicisti, 
E t moriendo probas quod moriatur homo. 
Eawlinsonnak tulajdonítja. 

IV. Pe t rus amor cleri, Pet rus inquisitio veri, 
Lingua salutaris turbaque lucerna scholaris, 
Argumentandi solertia, copia fandi, 
Post mundi bella, nova fulget in aethera Stella. 
De mundo fragili sub mense vocatur aprili, 
Eloquii flos, consilii ros, ingenii cos, 
Grammaticae fons, Rhetoricae pons, ac Logicae mons, 
Ecclesiae lux, just i t iae dux inter iniquos, 
Gymnasii fax, diseipuli pax, jus tus et insons. 
Hinc abiit, sed non obiit, nec desiit esse. 
Praeter i t sed non periit, transivit ad esse. 
Aspera gens violenter agens, super hunc fabrieavit: 
Christus eum super aethereum juba r exhilaravit. 

Bern. Ροζ, Thes. aneed. noviss. 

V. Lucifer oeeubuit, stellae, radiate, minores, 
Cujus vos radius hebetabat ut inferiores. 
Illius occasu tandem venistis ad ortum 
Naufragioque tulit vestra ratis anchora portum. 

Maturus, docilis, pius egit, praetulit , emit 
Cursum, jus , coelum, tempore, lege, fide. 

Opp. Philippi Abbatis Bonae Spei. 

VI. Summorum major Pet rus Abaelardus 
Oceidit, immanis factus dolor omnibus unus. 
Gallia nil majus habuit vel clarius isto. 
Nec mors cujusquam fit tanta ruina latinis. 
In quantum fama Romani nominis exit, 
Illius ingenii studiorum fama volavit. 
Xamque oritur pat re Pictavis et Britone matre, 
Cum Francis studuit, monachus moritur Cabilonis. 

Ex chronico Richardi Pictaviensis. 
Az összes epitaphiumok Migne 178. köt. 103—106. 1. 
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ama szentháromsági kővel együtt, mely a parakletosi imaház 
oromzatát díszítette s mely sajátságos alakjával*) vádolta Abaelardus 
orthodoxiáját. Ezt a követ a XVIII. század vége felé a jacobinusok, 
mint a sötét babona egyik maradványát, szétdarabolták. Abaelardus 
és Heloise földi maradványai azonban magánosok és muzeumok 
szentélyein át végre 1817 óta Páris szép temetőjében Pere Lacliaise-
ben alakjukat ábrázoló sírkő alatt, amely fölé gót stílű mennyezet 
borul — pihennek. Örökké zöldelő repkény fut ja be a sírhelyet, 
amelyhez a szerelmesek még ma is zarándokolnak. Koszorúikkal 
halmozzák el a minden bajok fölött végre is győzedelmeskedő 
szerelemnek e megszentelt helyét s biztató vigasztalásul amaz 
örökké zöldelő repkényből egy-egy szívalakú levelet szakítanak le 
s azt ereklyeként őrizik. Mi is elvisszük hálánk és elismerésünk 
koszorúját annak sírjához, akiben azonban első sorban az ész 
alapján nyugvó tudomány martyrját, a vallás-erkölcsi élet auto-
nómiájának prófétáját, az érzületben gyökerező lelkiismereti 
szabadság hírnökét tiszteljük s résztvevően szeretjük. Mi is 
szakítunk sírjáról egy-egy örökzöld levelet annak biztató emlékéül 
és annak vigasztaló tanulságául, hogy a minden tekintet nélküli, 
őszinte, teljes személyi odaadással végzett kutatás eszméi végre 
is a történeti hatalmak minden ellenzése, üldözése dacára is 
győzedelmeskednek, megvalósulnak. 

Csak e tisztelet, e szeretet, e feltétlen bizalom érzületi 
talajából nő ki szabadon az igaz tudományegyetemnek folyton 
fejlődő és gazdagon gyümölcsöző életfája! 

Schneller István. 

*) Egy kődarab Janus i módon három egészen egyforma alakot mu-
tatott. Az egyik királyi koronával és „Te vagy fiam" felirattal; a másik 
töviskoronával és „Te vagy atyám" felirattal; a harmadik olajágakból font 
koszorúval „Mindkettőnek szelleme vagyok" felirattal. Az atya és a fiú a 
szent szellem felé tekintett, mint a Parakletos felé, akinek nevét viselte a 
telep, majd a zárda. 


