
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

902



egyszerűen paráználko
dást jelent, hanem a

világhoz való viszonyu-
lás egyik lehetséges

módját. A latin cupiditas
szót magyarra parázna

sággal fordítani nem fel
tétlenül helyes, de talán

ez a legkevésbé rossz a
lehetséges megoldások

közül. Agoston maga
szavaiban Pál levelére

utal (vö. Him 6,10:
"Mert minden rossznak a

gyökere a pénz szerel
me: mely után sóvárog

ván némelyek eltéve
lyedtek a hittől."), ahol

a cupiditas a görög
philarguria fordítása.

Károli a görög eredeti
tükörfordításaként "a
pénz szerelmé"-nek

fordítja, ez azonban itt
megtévesztő volna:

a cupiditas Agostonnál
ugyan jelenthet avaritiát,

azaz fösvénységet,
elsősorban mégis a

concupiscentia, illetve a
Iibido szinonimája (vö.

Augustinus-Lexikon, vol.
2. Basel, 1996-2002),

és Hugó szövegében is
egy olyan viszonyulást

vagy létmódot jelöl, mely
a világ testiségében nem

képes észrevenni és
szeretni az isteni ihletet.

2A középkori bölcselet
egyik alaptézise szerint

minden, ami van,
amennyiben van, jó.

A létező jósága itt nem
morális, hanem

ontológiai értelmű.

azért megvizsgálni egy vétket, hogy gyökerestül kitépjük ma
gunkból azt. Mi tehát vizsgáljuk és kutatjuk, hogy megismerjük,
és az ismeret révén elkerüljük azt, amit mások azért kutatnak,
hogy megismerjék, és aztán meg is tegyék: hogy mi is az, ami vá
gyainkat megosztja, és az egyetlen szívet többféle irányba vezeti?

És azt találjuk, hogy ez nem más, mint a szerelem, ami termé
szete szerint a szív egyedüli és egységes mozgása, cselekedete
szerint azonban megosztott, és amit, amikor rendezetlenül mo
zog, vagyis afelé, ami felé nem lenne szabad, paráznaságnak,
amikor pedig rendezett mozgású, akkor szeretetnek hívunk. Ho
gyan tudnánk immár a szív e szerelemnek nevezett mozgását
pontosabban meghatározni? Bizony nagyon is szükséges szá
munkra az, hogy közelebbről megvizsgáljuk a szerelmet, nehogy
valami rejtve maradjon tudásunk előtt, és így aztán nehogy ak
kor vágyódjunk rá, amikor rossz, és akkor őrizkedjünk tőle, ami
kor jó; mert temérdek rossz származik a rossz szerelemből, a jó
szerelemből viszont mindenféle jó.

II.

Miképpen határozzuk meg tehát a szerelmet? Vizsgáljuk meg, és
tűnődjünk el rajta, mert titokzatos dolog az, amit keresünk, és mi
nél mélyebbre nyúlnak a gyökerei, annál erősebben uralkodik,
kedvezően vagy rombolón, a szív felett. A szerelmet tekintve azt
látjuk, hogy a szerelem valamely szív öröme valami felett valami
lyen indokból vágyakozás a megkívánásban és boldogság az
élvezetben; a vágy által szalad, és az örömben talál nyugalomra.
Ebben rejlik bizony jóságod és rosszaságod, emberi szív, hogy ha
jó vagy, akkor nem bármi más által vagy jó, s ha rossz vagy, akkor
nem bármi más tesz rosszá, hanem egyedül az, hogy jól vagy
rosszul szereted azt, ami jó. Hiszen minden, ami van, jó,2 de ha va
lamit, ami jó, rosszul szeretünk, akkor a szeretés maga nem jó, az
ilyen szerelem tehát szükségképpen rossz. Ebből az is következik,
hogy nem az a rossz, aki szeret, nem is az, amit szeret, nem is a
szerelem, ami által valaki szeret," hanem az a rossz, amikor valaki
rosszul szeret; és ebben rejlik minden, ami rossz. Rendezzétek el
tehát szereteteket, és egyszerre véget vettek mindennek, ami rossz.

III.

Nagy dolog az, amit meg akarunk érteni; bár képesek lennénk
arra, amit meg szeretnénk valósítani! A mindenható Isten, aki
semmiben nem szenved hiányt, hiszen ő a legfőbb és az igazi jó,
aki semmi által nem gyarapodhat, hiszen belőle származik min
den, és aki nem is veszíthet el magából semmit, amitől kissebbé
válna, hiszen minden dolgot ő tart egyben mozdulatlanul, a min
denható Isten teremtette meg pusztán szeretete jeléűl, semmiféle
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E gondolat kifejtéséhez
lásd például Ágoston

Vallomások című művé

nek (Vallomások VII, 12)
vagy Szent Tamás

Boeíblus-kommentárjá
nak vonatkozó részeit

(Expositio libri Boetii de
Ebdomadibus III-V.)

3A szeretet Ágoston által
megfogalmazott hármas

sága: .Iria ergo sunt:
amans, et quod amatur,

et amor" ("Hárman
vannak tehát: az,

aki szeret, az, akit
szeretnek és a szerelem
maga"), vö. De Trinitate,

IX, 11,2.

4A futás képéhez lásd:
"Fuss én szerelmesem,
és légy hasonló a vad-

kecskéhez, vagy a szar
vasnak fiához, a drága

füveknek hegyein!"
(Én 8,14.), illetve:

"Dilectionem caritatis; ut
amans curras, currens
ames", Szent Ágoston:
Kommentár János első

leveléhez, IX.9.9.

szükségszerűségtől nem vezetve a szellemi lényt, azért, hogy ré
szesévé tegye az ő boldogságának. Ezen fölül, azért, hogy teremt
ménye képes legyen ekkora boldogság megélésére, megalkotta
benne a szeretetet, egyfajta szellemi szájat, hogy érezhetővé váljék
számára a belső édesség íze, hogy ezáltal, mármint szeretete által,
megízlelhesse az isteni boldogság gyönyörűséges ízét, és fáradha
tatlan vágyakozással ragaszkodjon hozzá. Isten tehát a szeretet ál
tal magához láncolta szellemi teremtményét, hogy elválaszthatat
lan legyen tőle, hogy a jót, ami boldoggá teszi, belőle szívja magá
ba az érzések által, belőle igya a vágyakozás által, és benne birto
kolja az öröm által. Szívd, méhecske, szívd! Szívd magadba, és
igyál elmondhatatlan édességéből! Merülj el benne és telítődj el
tőle, mert amíg te magad rá nem unsz, kimeríthetetlen gazdagsá
gú nektár ez. Tapadj hozzá, tapadj belé, vedd magadhoz, és leld
örömöd benne. Orökké boldog leszel, ha örökké ezt kívánod.

Nem kell tehát sem szégyellnünk, sem megbánnunk azt, hogy
a szerelemről ejtünk szót. Nincs mit megbánnunk abban, amiből
ennyi hasznunk származik, és nincs mit szégyenkezni amiatt,
amiből ekkora tisztaság fakad. A szellemi teremtmény a szere
lem által kapcsolódik teremtőjéhez, egyedül a szerelem az a ka
pocs, ami összeköti őket; és minél erősebb ez a kötelék, annál
boldogabb. Azért, hogy osztatlan közösség és tökéletes összhang
jöhessen létre Isten és teremtménye között, a szeretetbeli össze
fonódás megkettőződött, és ennek megfelelően létezik Isten és a
felebarát szeretete. Isten szeretete által mindenki egyetlen dolog
hoz kapcsolódik, a felebaráti szeretet által pedig mindenki köl
csönösen egyesül a másikkal, azért, hogy azt, amit attól az
egyetlentől ki-ki egymagában nem kapott meg, a felebaráti sze
retet által teljesebben és tökéletesebben birtokolhassa embertár
sában, és hogy ezáltal minden egyes ember java mindannyiunk
javává legyen.

lY.

Rendezzétek el tehát szereteteket. De mit jelent elrendezni a szere
tetet? Ha vágyakozásként tekintjük, akkor a szerelem számára az
az elsődleges, hogy jól szaladjon, ha oromként tekintjük, akkor az,
hogy jól pihenhessen. A szerelem pedig, ahogy már mondtam, va
lamely szív öröme valami felett valamilyen indokból; a vágy által
szalad, és az örömben talál nyugalomra; valami felé szalad, és va
lamiben megpihen. De mi felé szalad? És miben talál nyugalomra?
Figyeljetek, hátha sikerül elmagyaráznom, merre kell szaladnia a
szerelemnek, és miben kell nyugalomra találnia."

Három dolog van, amit jól vagy rosszul lehet szeretni: Isten, a
felebarátunk és a világ. Isten felettünk van, a felebarát mellet
tünk, a világ alattunk. Rendezzétek el tehát szereteteteket, helye
sen szaladjon, ha szalad, és helyesen pihenjen, ha megpihen. A
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5.ÉS neszabjátok
magatok e világhoz,

hanem változzatok
el a ti elméteknek

megújulása által, hogy
megvizsgáljátok mi az

Istennek jó, kedves
és tökéletes akarata"

(Róm 12,2).

vágyakozás által szalad, és az örömben talál nyugalomra. Az
öröm egy és ugyanaz, mert mindig egyazon dologban van, és
semmiféle viszontagság hatására nem változik meg. A vágyako
zás azonban a mozgás változékonyságát ölti magára, ezért nem
marad meg egyvalamiben, hanem többféle alakban jelenik meg.
Minden, ami szalad, valakitől, valakivel és valaki felé szalad.
Milyen legyen tehát vágyakozásunk mozgása? Három dolog
van, amit szeretni lehet: Isten, felebarátunk és a világ. Vágyakozá
sunk mozgásában három elem legyen Istené, kettő felebarátunké
és egyetlenegy a világé; és akkor szeretetünk rendezett lesz.

A szerelem rendezett, ha vágyakozása által Istentől, Istennel,
Isten felé szalad. Istentől: amennyiben megkapja tőle azt, ami ál
tal szeretni tudja őt. Istennel: amennyiben nem mond ellent sem
miben az ő akaratának. Isten felé: amennyiben a benne való
megpihenést keresi. Ez az a három, ami Istenhez tartozik. Ez az
a három, ami a felebarátunkra tartozik, hogy tehát tőle és vele
együtt, de ne felé haladjunk.

A felebaráti szeretethez kettő tartozik: a vágyakozás szalad
hat ugyanis a felebaráttól kiindulva és a felebaráttal együtt, de
sohasem a felebarát felé. A felebaráttól kiindulva: amennyiben
az ő üdvösségének és sikerének örvend. A felebaráttal együtt:
amennyiben arra vágyik, hogy az Istenhez vezető úton útitár
sunk legyen, és megoszthassuk vele a megérkezés örömét. De
nem éi felebarátunk felé, hogy az emberbe vessük reményünket
és bizalmunkat.

Ami pedig a világot illeti: egyetlen dolog tartozik hozzá,
amennyiben tőle szalad el a szerelem, de nem vele együtt, és
nem is felé szalad. A vágyakozásnak a világ a kiindulópontja:
miközben ámulattal és dicsérettel tekint a külső világban Isten
műveire, lelkében csak még hevesebben tér meg Istenhez az em
ber. Ha a világgal együtt szaladna, akkor az időbeli dolgok vál
tozékonyságának megfelelően, szerencsétlen helyzetben elcsüg
gedve, kedvező helyzetben felfuvalkodva e világhoz szabná
magát.5 Ha a világ felé szaladna, akkor mindig a világi élveze
tekben való megnyugvást keresné.

Rendezzétek el tehát szereteteket úgy, hogy vágyatokban Is
tentől fussatok Istennel együtt Isten felé, a felebarátotoktól kiin
dulva fussatok és a felebarátotokkal együtt, de ne a felebaráto
tok felé, a világtól fussatok, de ne a világgal és ne a világ felé;
és egyedül Istenben pihenjetek meg örömötökben. Ez a szeretet
az elrendezett szeretet, és ami ezen kívül van, az nem rendezet
len szeretet, hanem rendezetlen paráznaság.

Cseke Ákos fordítása
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