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Szentviktori Hugó
A szerelem a középkori szerzetesek kedves témája. Ovidius írása,
A szerelem művészete, az egész korszak egyik legtöbbet forgatott és
legtöbbet másolt műve, az Énekek éneke pedig, éppen mert a benne
megjelenített szerelmes kapcsolat többféle értelmezésre csábított, a
középkori misztika leggazdagabb forrása és legfontosabb kiindu
lópontja lett.

A párizsi Szent Viktor apátság falai között élő 12. századi
szerzetesnek, Hugónak itt közölt írása, amely bizonyos értelem
ben szintén felfogható az Énekek éneke parafrázisaként arra mutat
példát, hogy egy korabeli szerzetes hogyan próbálta saját elhiva
tottságát filozófiailag legitimálni, kimutatva a földi szeretet, ami
ről lemondott, és az égi szeretet, amire fölesküdött, közös gyöke
rét; kimutatva ezáltal, hogy a földi szeretet, a paráznaság gyökere
éppoly emberi, túlságosan emberi, mint a szüzességé. Hugó nem
moralizál, hanem az emberi értelemhez fellebbez: a szerelemnek
való utánagondolás révén kísérli meg megérteni azt, hogy mi vá
lasztja el a kétféle szeretetet egymástól, és mi adja közös alapju
kat. A parázna, földi örömökbe vetett ember bizonyos értelemben
ugyan az igazban jár, mondja Hugó, de nem érti önmagát, félre
hallja saját szíve szavát, mert a szeretet által cselekszik ő is, de
helytelenül szeret. Ha azonban megértené a kétféle szeretet, az
égi és a földi közös alapját, akkor szeretése javítható volna, és égi
pályára állhatna a tévedésben önmagát eltékozló földi szerelem. A
két szeretés közösségét hivatott bemutatni az is, ahogyan Hugó a
földi szeretés hívószavait, a tüzet, az érintést, a csókolást, a meg
ízlelést, egymás keresését és az egymáshoz szaladást az isteni sze
retés kulcsszavaivá fordítja át. A szemünk előtt lényegül át az írás
során a mindennapi valóság istenivé.

Hugó mesteri értekezésében még a szöveg megkapó költőisé

génél, a szavak ritmusánál is figyelemreméltóbb a szavakat táp
láló és elrendező gyönyörű istenhit. Az égi és földi szeretet kö
zös gyökerű, de csak egyikük olyan, amilyennek lennie kell,
mondja Hugó. A mai kor embere egy-egy épkézláb gondolatból
csak azt érti meg, amit az adott gondolatsor kirekeszt, és soha
sem azt, amit magába foglal. A rendetlenségre vagyunk fogéko
nyak. Hugónál azonban a legszebb éppen a rendezettség feletti
öröm, és ami ezt az örömöt táplálja, a világban minden látszat
ellenére biztosan uralkodó rend tudata. Fog-e még a fülünkben
oly erővel visszhangozni az a harmónia és az a szeretet, amit
Hugó még oly tisztán hall, és amit oly biztosan érez, és aminek
segítségével ily bátran, mégis szeretettel, megértően rendezi dol
gainkat?

901



Absztraktnak, érthetetlennek, spekulatívnak szokták mondani a
középkori bölcseletet, ám ebben a kis írásban - nemcsak azért,
mert nem egyetemi, hanem monasztikus közegből származik, de
azért is, mert számára Isten nem elvont képlet, hanem a legvaló
ságosabb és legkézzelfoghatóbb valóság - Isten szeretete oly ér
zéki módon jelenik és jelenítődik meg, hogyaszöveget olvasva
szinte szánkban érezzük Isten édességét, olyan konkrétsággal,
ahogyan a méhecske érezheti a szájában a virágok nektárját,
vagy ahogyan egyszer szánkban éreztük az anyatejet, majd ké
sőbb a testi szerelem "kimondhatatlan édességét". Es lám, hiába
minden utólagos próbálkozás, hogya "nyugati metafizikát" a lá
tás despotizmusaként kategorizálják, itt is, mint annyi más óko
ri, középkori és újkori szövegben, az istenire vonatkozó legfóbb
érzékszerv az érintés, a tapintás; az ízlelés, ami tudás.

SZENTVIKTORI HUGÓ A szeretetről

I.

Afordítás alapjául szolgá
ló kiadás: De substantia
dilectionis (Ms. Vatican.
Reg. lat. 167, r 9v-12r).
ln: Hugues de Saint
Victor: Six opuscules spiri
tueIs. Sources Chrétiennes
155., Paris, Cerf, 1969,
82-92.

lParáznaság és szeretet
szembeállítása ágostoni
eredetű: .Két lehetőség

van tehát, a paráznaság
és a szeretet. Nem

mintha a teremtménye
ket nem lehetne

szeretni, de amennyiben
a szerelem a teremtőre

irányul, már nem paráz
naságról, hanem szere-

tetről beszélünk. A
teremtményeket önma

gukért szeretni parázna
ság." (De Trinitate, IX, 8,
13.) A paráznaság itt nem

Nap mint nap szó esik közöttünk a szeretetről, hogy vajon felszik
rázik-e és lángra kap-e szívünkben a tűz, hogy mindent fel
emésszen, vagy mindent megtisztítson ott. Mert belőle származik
minden, ami jó; és minden, ami rossz, az is belőle való. A szeretet
egyetlen belül feltörő forrása két patakot táplál. Más a világ szerel
me: a paráznaság, és más Isten szerelme: a szeretet.' Középütt pe
dig ott az emberi szív, ahonnan a szerelem forrása előtör, és ha a
megkívánás erejénél fogva a külvilág felé halad, paráznaságnak,
ha viszont befelé irányul, akkor szeretetnek nevezzük. Két patak
fakad tehát a szerelem forrásából, a paráznaság és a szeretet; min
den rossz a paráznaságból, és minden jó a szeretetből fakad. Mert
a szerelemből származik minden, ami jó, és minden, ami rossz, az
is tőle való. Akármi legyen is ez, nagy dolog ez bennünk, belőle

származik mindenünk, és ez a szerelem bennünk.
Mi a szerelem? És mekkora a szerelem? Honnan való? Isten

szava is beszél a szerelemről. De nem azokra tartozik-e inkább a
szerelem témája, akik áruba szokták bocsátani a szemérmet?
Mert bizony sokan vannak, akik szívesen kiteszik magukat a
szerelem titkainak, de kevesen vannak azok, akik ne pirulnának
el, ha nyilvánosan erről kellene értekezniük. Minek köszönhető

tehát az, hogy mi magunk itt a szerelemről beszélünk? Talán a
sok erkölcstelenségtől oly arcátlanok lennénk, hogy nem szé
gyelljük beszéd tárgyává tenni a szerelmet, a szerelmet, amiről

olykor még a szemérmetlenek is csak szégyenkezve tudnak szót
ejteni? De más dolog azért buzdítani a bűnre, hogy ezáltal kitö
röljük magunkból az erkölcs és igazság szeretetét, és megint más
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