
A Bölcsesség
előterében
Szentviktori Hugó az olvasásról

„Vitákat folytatva, mintegy a peripatetikusok követőjeként számos olyan
vidéket bejártam, amelyről azt hallottam, hogy ott e művészet virág-
zik. Így jutottam el végül Párizsba, ahol a leginkább virágzott e tudo-
mány, tanítómhoz, az akkoriban igen nagy hírnévnek örvendő
Champeaux-i Guillhelmushoz, akinél kevés időt töltöttem;˙(…) ha-
marosan elviselhetetlenné váltam számára, mert megkíséreltem né-
mely állítását megcáfolni, egyre gyakrabban jutottam vele ellenkező
következtetésre, és vitáinkban többször sikerült fölülkerekednem.” —
E sorokat az a Pierre Abelard vetette papírra, aki a fáma szerint az
univerzálék természetéről folytatott vitában fölébe kerekedett meste-
rének. A történtek után Champeaux-i Vilmos visszavonult a nyilvános
tanítástól, és 1108-ban remeteséget alapított Párizs mellett, a Szajna bal
partján elterülő síkon. A Szent Viktornak szentelt kolostor falai azon-
ban hamarosan szűkösnek bizonyulnak ahhoz, hogy befogadják a Pá-
rizsból és messzi földről odasereglő tanulni vágyó ifjakat. Közéjük tar-
tozott Hugó is, aki az 1110-es esztendőkben „idegen földről” érkezett
a kolostorba, és hamarosan követte mesterét az iskolamesteri, majd az
apáti székben. A kolostor Hugó spirituális és tudományos zsenijének
köszönhetően vált a korabeli keresztény világ világítótornyává.

Szentviktori Hugó elégedetlen volt azzal, amit Párizs iskoláiban lá-
tott. Fájdalommal tapasztalta, hogy „sok a tudós, de kevesen ismerik,
hogy tudni miként érdemes”. Egyrészt az akkoriban rendelkezésre álló
tudásanyag már túlságosan terjedelmesnek és szerteágazónak bizo-
nyult, így megkívánta volna, hogy a tudományokat eredetük és bel-
ső összefüggéseik szerint, rendszeresen tárgyalják. Másrészt sürgető
igényét érezte, hogy a tudományok bölcsességi vonatkozásai is érvényre
jussanak a képzés folyamán. A tudományoktól ugyanis azt várta el,
hogy azok az emberi élet céljait segítsék. Ezért tartotta fontosnak, hogy
amint a noviciusképzésnek, úgy a kolostor nyilvános iskolájában fo-
lyó oktatásnak is külön-külön művet szenteljen.1 E rendszerező és böl-
csességi törekvések szülötte munka, a Didascalicon de studio legendi lesz
vezérfonalunk az olvasás témájának körbejárásakor.

A Bölcsesség terében

A Didascalicon első fejezetének kezdősora invokáció, mely a Böl-
csességhez fordul: „Mindenek közt legkívánatosabb a Bölcsesség,
amelyben a tökéletes jó formája lakozik. A Bölcsesség világosítja meg
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az embert, hogy az felismerje önmagát.”2 A felütés egyszerre archai-
 kus, hisz tudatosan a delphoi jósda feliratára utal, felébresztve ben-
nünk a szókratészi bölcsesség önismereti, etikai, segítő jellegét; és
egyszerre hitelesen keresztény, hisz a mű további sorai nem hagynak
kétséget afelől, hogy ez a Bölcsesség az Ige, aki az emberek világos-
sága, aki megvilágítja, valódi önismeretre vezeti az embert.3 E pon-
ton talán nem haszontalan egy rövid kitérőt tennünk.

Hugó dogmatikai főművében (De sacramentis) a bűnbeesés kap-
csán a lélek három szeméről beszél. Az ember teremtésétől fogva ren-
delkezik testi szemmel, hogy a külvilág testi dolgait, az ész (ratio)
szemével, hogy saját benső világát, és a szemlélődés szemével, hogy
magát Istent szemlélhesse. A bűnbeesés azonban a szemlélődés vilá-
gát kioltotta, az ész szemét pedig beteggé, homályossá tette, így csu-
pán testi szemünk maradt sértetlen.4 Vakságtól sújtva, az ember el-
felejtkezett szellemi természetéről, méltóságáról, és hajlamossá vált
önmagát a testi létezéssel azonosítani. Hugó szerint ebből az álla-
potból csak a Bölcsesség megvilágosító ereje képes kivezetni az em-
bert azzal, hogy mintegy „visszaszólítja őt önmagához”, önismeret-
hez segíti, ráébreszti saját, szellemi méltóságára.5 S mivel a Bölcsesség
részint a filozófia alapelveinek a forrása, részint annak végcélja, a tu-
dományok is részt nyernek az ember „helyreállításának”, „megvál-
tásának” művében. Ebbe a bölcsességi-teológiai keretbe illeszkednek
harmonikusan Hugónak az olvasás természetéről írt sorai. Az olva-
sásnak egyetlen tárgya van, a filozófia, az pedig kétféle anyagot szol-
gáltat, a szabad művészetek és a Szentírás könyveit. Így végső soron
mind a szabad művészetek, mind pedig a Szentírás olvasása ugyan -
azt a célt szolgálja, az ember integritásának, istenképiségének hely-
reállítását. S mivel „két dolog állítja helyre az ember hasonlatosságát
Istenhez: az igazság szemlélése és az erények gyakorlása”,6 az olva-
sás célja — legyen az profán lectio vagy lectio divina — az erények és
a szemlélődés kialakítása az emberben.

Olvasás és értelmezés

Az olvasás tevékenységétől elválaszthatatlan értelmezés vagy ma-
gyarázat (expositio) taglalása keretet képez a Didascaliconban. Előbb
a mű elején, a szabad művészetek kapcsán merül fel, hogy aztán újra
felbukkanjon a Szentírás hármas értelmének bemutatása után az írás
legvégén. Talán nem tévedünk nagyot, ha az általában vett szöveg-
magyarázat és a biblikus egzegézis elveinek kidolgozásában két, ere-
detileg különböző hagyomány befolyását sejtjük. Hugó a Szentírás
hármas értelmezését Nagy Szent Gergelytől veszi át, míg az alább is-
mertetett magyarázat elveinek kidolgozására inkább a korszakban
éppen kiteljesedő és általánosan elterjedté vált lectio mint oktatási
forma lehetett hatással. E két hagyomány ténylegesen összekapcso-
lódott a 12. században, Hugó maga is igyekszik egységet teremteni
köztük tankönyvében.7
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Az értelmezés problémája azért megkerülhetetlen, mivel az olvasás
lényegét alkotja. Az olvasás betűk közvetítésével történik, de valójá-
ban nem magukkal a betűkkel van dolga, hanem az értelemmel, pon-
tosabban az értelmekkel: „Az értelmezés három dologból, a szó sze-
rinti értelemből (littera), az értelemből (sensus) és a mondanivalóból
(sententia) áll. A szó szerinti értelem a szavak megfelelő elrendezése,
ezért konstrukciónak is nevezzük. Az értelem az a könnyen felfogha-
tó és nyilvánvaló jelentés, melyet a szó szerinti jelentés első meg-
közelítésben támogat. A mondanivaló az a mélyebb értelem, mely-
re csak is magyarázat vagy értelmezés révén találunk rá. A helyes sorrend
az, hogy először a szó szerinti értelmet, majd az értelmet, végül a mon-
danivalót keressük. Ha ez megvan, az értelmezés teljessé válik.”8

Az idézett szövegrészt az olvasás (lectio) személyes élménye ih-
lette, de a középkori előadás (lectio) műfajához is illeszkedik, s ez az
egybeesés aligha véletlen.9 Az előadás a korszakban még az olvasás
élményszerű tapasztalatának, sőt egyenesen a lectio divinának talajá-
ban gyökerezik, még nem szakadt ki teljesen abból. Ez magyarázza,
hogy a középkor folyamán egyéni olvasás és „felolvasás” (egyetemi
előadás) két szervesen összetartozó tevékenységnek számított, így
többnyire terminológiailag sem különböztették meg azokat.10

A szövegrész alapján úgy tűnik, hogy Hugó az olvasásban egyfaj-
ta haladást, a közvetlen érzéki adottságtól való fokozatos elmozdulást
lát. A szentviktori apát a szabad művészetek olvasását lezáró fejezet-
ben „idegen földre” küldi az olvasót. Az olvasást zarándoklatnak te-
kinti, mely a megszokott, ismert vidéktől (érzékelhető világ) idegen föl-
deken (rejtett értelem) át a Bölcsességhez vezet.11 Az olvasás tehát egyfajta
spirituális gyakorlat, manuductio, „kézenfogva vezetés”. Ezzel a plasz-
tikus középkori kifejezéssel illették a bölcseleti erőfeszítést, mely a lát-
hatóból kiindulva kalauzol a láthatatlan Istenhez.12 A mai olvasó szá-
mára a betűtől az értelemig való átmenet szinte észrevétlen marad.
Amikor olvasunk, voltaképpen nem is a betűkre (azok úgyszólván nem
is tudatosulnak az elmélyült olvasásban), hanem kezdettől magukra
a jelentésekre irányul figyelmünk, így a betű és az értelem között el-
terülő határsáv fel sem tűnik már számunkra. A középkor könyvei azon-
ban másfajta olvasást követeltek. Az illuminált kódexek díszes kez-
dőbetűi, a betűk gondosan megformált egyedisége mintegy felragyogott
a fényben tündöklő lapokon, így a betű ellenállt annak, hogy az érte-
lem felé tovairamodó tekintet egyszerűen átlépjen rajta és az észre-
vétlenségbe süllyedjék. Továbbá ebben az időben — noha már hasz-
nálták a szóközöket — az írásjelek kezdetlegesek voltak, és a szavakat
rövidítették, ezért a szöveg tagolását a hangos artikuláció pótolta.
A szemnek előbb ki kellett bontania a teljes szóalakokat, melyek ismét
érzékelhető módon csendültek fel a hangos artikulációban. A szöveg
olvasásában tehát a test (testtartás, a száj izmainak, a hangszálaknak
a mozgása, a hallás) is részt vett.13 Mivel a test részvétele az olvasás-
ban segítette az olvasottak rögzítését, a kezdeti hátrány előnyre fordult:
a középkori ember gyakran kívülről — vagy inkább „szívből” — is-
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Deum című művével.
A manuductio hagyomá-

nyának bemutatását lásd
Bakos Gergely OSB:

On Faith, Rationality, and
the Other in the Late

Middle Ages. Pickwick
Publications, Eugene,

2011, 147–149.

13A középkori olvasáshoz
és a lectio divina gyakor-

latához lásd Jean Leclercq:

184

4_SzeilerZsolt_Bölcsesség_Layout 1  2018.02.14.  12:16  Page 184



mert teljes műveket, kiváltképpen igaz ez a Szentírásra. A középkor
emberének a szó szerinti értelmet tehát meg kellett alkotnia. De a mi
technicizált olvasásunk során is előfordul, hogy a hiányos mondatok
értelmét gondolatban ki kell egészítenünk, vagy a redundáns kifeje-
zéseket el kell hagynunk ahhoz, hogy ez a kezdeti értelem előálljon.
Hugó hasonlatával élve, a szó szerinti értelem az épület talapzatának,
a föld alatt fekvő, teherhordó alapnak felel meg. Az alap lerakásakor
a kövek gyakran nem illeszkednek pontosan, le kell faragni, gondo-
san egy sorba kell rendezni azokat (konstrukció). Azaz a szó szerinti
értelem keresésekor gyakran ellentmondásokat, elvárásainkhoz nem
illeszkedő, fals vagy egyenesen hamis értelmeket találunk.14 Ezért ah-
hoz a szavak jelentésének gondos vizsgálatával, a kifejezések alapos
grammatikai és logikai elemzésével jutunk.15 A Szentírás olvasásánál
mindennek a historikus értelem felel meg.

Az „értelem”, a sensus szó a latin nyelvben az érzékelni igéből ered.
A kifejezés jól mutatja, hogy a középkori ember számára valaminek
az „értelme”, „jelentése” nem független magától a dologtól. A dologhoz
a maga jelentése, értelme olyannyira hozzátartozik, hogy azt szinte
vele együtt találjuk, tapintjuk, érzékeljük. A dolog érthető volta tehát
nem idegen tőle magától, éppen hogy maga a dolog mutatkozik meg
benne, általa tárul föl valódi létezése. Mindezt a középkorban az is tá-
mogatta, hogy a korabeli olvasó a külvilágban is könyvet, jelentése-
ket, „rejtjeleket” látott.16 Mindez azonban nem jelenti azt, hogy az ér-
telem keresése során ne véthetnénk hibát. Az értelem mindig a szó
szerinti értelmen, így a helyesen felmért grammatikai és logikai kon-
textuson alapul. Figyelemreméltó továbbá, hogy amint a betűtől a szó
szerinti értelemig, úgy a szó szerinti értelemtől az értelemhez való át-
menetben is változás történik. A szó szerinti értelem oldalán a soka-
ságot találjuk. Szavak, kifejezések, önálló mondatok töredékes értel-
mét. Az értelem oldalán ezzel szemben megjelenik az egység, így
mintegy maga az olvasó is az egységesülés és leegyszerűsödés irányába
lép tovább. Az értelem ugyanis már az egészt tekinti. Annak feltárá-
sára irányul, hogy egy adott szakaszon belül az egyes részértelmek
(a mon datok) együtt, mint egész mit jelentenek. A sensus megtalálá-
sa a viktorinusok szerint az értelmet tökéletesíti, ahogy a neki meg-
felelő szentírási értelem (allegoria) is a doktrinális tartalmak, a „misz-
tériumok” jelentésének kibontását célozza.

Miután az olvasás során bejártuk a lélek zarándokútját a szó sze-
rinti értelemtől a szöveg értelméig, az út végén a szöveg mélyértelme
vár. A „mondanivaló” megtalálásával kapcsolatban Hugó meglepően
szűkszavú. Mielőtt hosszú és fárasztó Ágoston-idézetek mögé rej-
tőzne, csupán a következőt bocsátja előre: „Az isteni mondanivaló
nem képes abszurd, hamis lenni. Noha a [szó szerinti] értelem kap-
csán, mint azt kifejtettük, sok ellentmondást találunk, a mondanivaló
nem enged ellentmondást, mindig egybehangzó, mindig igaz.”17 Az
olvasás során végbement értelmezés tevékenysége a mondanivaló
megtalálásával jut teljességre. A háromrétű szentírási értelem vonat-

L’amour des lettres
et le désir de Dieu.

Cerf, Paris, 1957.

14Didascalicon VI. 10.

15Didascalicon VI. 9.
A középkori magiszter
előadásának kezdetén

szóról szóra, mondatról
mondatra értelmezte

az adott szakaszt. Lásd
Martin Grabmann: i. m. 14.

Sensus — értelem

16„Mert ez az egész érzé-
kelhető világ olyan, mint
egy Isten ujja által írott,

azaz isteni képességgel
megalkotott könyv,

az egyes teremtmények
pedig olyanok mintegy,

mint a szavak…, [melye-
ket] isteni döntés határo-

zott el Isten láthatatlan
bölcsességének kinyilvá-

nítására.” Szentviktori
Hugó: De tribus diebus

(PL 176. 814B). Idézi
Ivan Illich: A szöveg sző-
lőskertjében. (Ford. Tóth

Gábor.) Gond – Palatinus,
Budapest, 2001, 64.

17Didascalicon VI. 11.
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kozásában a mondanivaló a tropológiai jelentésnek felel meg, s az a
helyes életforma, a mores, a jellem, a lélek helyes rendjének kialakítá-
sát célozza. Hugó ennek kapcsán nyomatékosan jelenti ki, hogy „az
egész Szentírás erre a célra irányul”.18 Vagyis a lectio divina végső soron
— ahogy Hugó szerint a szabad művészetekhez tartozó olvasás is —
a helyes életforma és a lélek integritásának elnyerésére irányul. Szá-
mára az olvasás, a tudomány ugyanis nem neutrális, vagy éppen élet-
idegen ismeretek összegyűjtésének az eszköze. Hugó nem ismer el
érvényesnek olyan ismeretet, amely nem irányul valamiképp az
ember jobbá tételére.19 A lélek helyes rendjének (erények) kimunkálása
és az istenképiség lehetőség szerinti helyreállítása az olvasás és az ér-
telem keresésének végső célja. — De nem túl nagy terhet helyezett
ezzel az olvasás vállára? Miként kellene azt úgy végezni, hogy segít-
ségével az olvasó olyan értelemre leljen, mely képes megváltoztatni,
jobbá tenni őt?

Elmélkedés és szemlélődés

A Didascalicon bevezetőjében Hugó előrebocsátja, hogy „kiváltképp
két dolog vezet el a tudáshoz, tudniillik az olvasás és az elmélkedés
(meditatio)”. Művében csupán az előbbit tárgyalja, mivel „az ilyen
nagy dolog külön tárgyalást igényel”.20 Azt azonban világossá teszi,
hogy a gyümölcsöző olvasástól az elmélkedés elválaszthatatlan.21 Az
elmélkedésről a következőket olvassuk: „Az elmélkedés megfontolt,
lankadatlan gondolkodás, mely okosan fürkészi a dolgok okát és ere-
detét, természetét és hasznát. Az elmélkedés az olvasással veszi kez-
detét, de nem kötik az olvasás szabályai, előírásai. Abban leli ugyanis
örömét, hogy nyílt térségben nyargal, ahol szabad, átható tekintetét az
igazság szemlélésére függeszti, és a dolgok hol egyik, hol másik okát
érinti, máskor a mélybe hatol, semmit nem hagyva kétségben vagy
homályban. A tanulmányok kezdete tehát az olvasás, a tökéletessége
pedig az elmélkedés, melyet ha valaki megtanul meghitten szeretni,
kész lesz több időt szentelni rá. Az életét igen örömtelivé teszi, és
benne a megpróbáltatások közepette is a legnagyobb vigaszra lel. Leg-
inkább ez vonja el a lelket a földi tevés-vevés zajától, és valamiképp
már ebben az életben az örök nyugalom édességéből ad kóstolót.”22

A szakasz az elmélkedés dicsérete, sorai szinte himnikus magas-
ságokba emelik a meditációt. Hugó először az elmélkedés szabadsá-
gát hangsúlyozza. Nem kötik az olvasás regulái, de még magától a
szövegtől is képes elrugaszkodni, új értelmek, értelmezések felé el-
mozdulni. Ez mégsem jelenti azt, hogy ez a megfontolt vizsgálódás az
olvasástól merőben elkülönült, teljességgel önálló, külön tevékeny-
ség volna. Ellenkezőleg, Hugó szerint az elmélkedés az olvasás szer-
ves folytatása, végbevitele (consummatio), kiteljesítése, a mélyértelem
felfedésének legfőbb eszköze.

Az elmélkedés eredetileg a szent szövegeknek a korai monaszti-
kus szerzetesi regulák által előírt ruminálását és recitálását jelentette.23

18Uo. V. 9.

19Vö. uo. V. 6.: „Nihil enim
sine causa appeti debet,
nec desideria trahit quod

utilitatem non promittit.”

20Uo. VI. 13.

21Salisbury-i János hason-
ló szellemben beszél az

elmélkedésről: „A filozófia
és az erény gyakorlásához

a következők a legfonto-
sabbak: az olvasás, a

tudományos tevékenység,
az elmélkedés és a folyto-
nos alkalmazás. Az olva-

sás anyagát a szerzők
hozzáférhető művei alkot-

ják. A tudományos tevé-
kenység olykor írásos

anyagra irányul, olykor
azonban a nem leírt

anyagra is átrándul, mely
emlékezetünk rejtekhelye-
in van elraktározva, vagy a
szóban forgó kérdés fogal-

mában rejtőzik. Az elmél-
kedés viszont ismeretlen

területekig is eljut, s olykor
előrehatol egészen a fel-

foghatatlanig; a nyilvánva-
ló és a rejtett dolgokat

egyaránt vizsgálja.”
Ioannes Saresberiensis:

i. m. 87.

22Didascalicon III. 10.

23Duncan Robertson:
Lectio divina.

The Medieval Experience
of Reading. Cistercian
Publications, Liturgical

Press, Collegeville,
2011, 150.
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A középkori szerzetes életében a lectio divina nem korlátozódott ki-
fejezetten a lectio idejére, inkább fordítva: a szerzetes egész élete telt
a lectio közegében. A barát munkája, sétái során, vagy éppen nyu-
govóra térve is halkan „zümmögte”, „ízlelgette” a Szentírás szavait,
emlékezetébe vésve az olvasottakat.24 Hugó korára azonban a „me-
ditáció” kifejezés egyre inkább a megértésért végzett intellektuális
erőfeszítés általánosabb jelentését öltötte magára. Az elmélkedés
arra szolgált, hogy az olvasottak ne maradjanak holt szavak, hanem
értelemmel (sensus) teljenek meg, sőt az olvasottak valamiképp meg-
élt tapasztalattá változzanak át…

Hugó szerint az eszes (rationalis) emberi lélek háromféleképp
szemlélhet valamit. A gondolkodás, az elmélkedés és a szemlélődés se-
gítségével. A gondolkodás során az elme pusztán futólag érinti a dol-
gok benne felbukkanó fogalmait, míg az elmélkedés „egy gondolat
kitartó és éles elméjű megfontolása, hogy egy sokrétű problémát meg-
oldjunk, vagy egy homályos dolgot mélyrehatóan megvizsgáljunk”.25

Az elmélkedés gondos, megfontolt igyekezet, hogy egy keresett dol-
got a homályból, a sötétségből fáradságos munkával napvilágra hoz-
zunk. Egyfajta küzdelem a homály és a világosság között: „az elmél-
kedésben a tudás mintegy birokra kel a tudatlansággal, és az igazság
fénye a tévedés felhőjének közepéből szökik elő”.26 Hugó az elmélkedést
a szemlélődéstől is akkurátusan megkülönbözteti. Ez ugyanis „a lélek
olyan átható, szabad pillantása, mely teljes egészében kiterjed mindarra,
amit szemlél”.27 Az elmélkedés tehát a gondolkodástól főként abban
különbözik, hogy nem csapongó, hanem módszeres, vizsgálódó jellegű,
a szemlélődéstől pedig az különbözteti meg, hogy mindig egy bizo-
nyos tárgyra irányul, melyet kitartóan, fáradságos munkával, alapo-
san igyekszik körbejárni. A szemlélődés ezzel szemben képes egyet-
len pillantással sok dolgot átfogni. Nem diszkurzív, nem következtető,
érvelő gondolkodás, hanem intuitív — Hugó fordulatával élve
„kontuitív” — pillantása a léleknek, és ameddig az elmélkedés a ho-
mályos, nehezen átlátható dolgokkal birkózik, addig a szemlélődés át-
ható pillantásában a tárgyak világlón, világosan vannak jelen. „Ezért
amit az elmélkedés keres, azt a szemlélődés valamiképpen birtokol-
ja.”28 Hugó az elmélkedés szóval a ráció diszkurzív, lépésről lépésre ha-
ladó tevékenységét, míg a szemlélődés kifejezéssel az intellektus tisz-
tán intuitív működését kívánta jelölni. Röviden: a meditáció oldalán
a „keresés”, a kontempláció oldalán pedig a „megtalálás” áll. Az em-
beri értelem kétfajta működéséről van tehát szó, s ez felveti a kérdést,
hogy miként „érintkezik” egymással e kétfajta képesség?

A fenti idézet figyelmes olvasója számára feltűnhet, hogy az kap-
csolatot teremt az olvasás, az elmélkedés és a szemlélődés között.
A szövegben ugyanis az elmélkedés szinte észrevétlenül áttűnik a
szemlélődésbe. A középkor számára ugyanis a túlvilági színelátás
előképe, „kóstolója” nem a fárasztó elmélkedés, hanem a szemlélő-
dés! Vagyis az elmélkedés képes átalakulni szemlélődéssé, és volta-
képpen ez az olvasás valódi, végső tökéletessége. Ameddig a medi-

24Ivan Illich: i. m. 100–104.

Gondolkodás,
elmélkedés és

szemlélődés

25Szentviktori Hugó:
In Ecclesiasten homiliae,

PL 175. 116.

26Uo. 117.

27Uo.

28I. m. 117.
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táció fáradságosan, egyenként összegyűjti kincseit, addig a szemlé-
lődés egyetlen átfogó pillantásban gyönyörködik azokban, és vala-
miképp maga a szemlélődő is alakul, nemesebbé lesz a látottaktól.
A jól végzett olvasás tehát Hugó szerint elmélkedő, és az elmélkedés
a gyakorlott olvasó esetében képes áttűnni a szemlélődésbe. Ezzel
pedig az olvasás sajátos „morális” dimenziót nyer.29 Az olvasás mo-
rális természete több művében is központi jelentőségre tesz szert,
így Hugó belátásainak megismeréséhez a Bárka-traktátusok bemuta-
tása volna a legkézenfekvőbb út, ez azonban szétfeszítené e rövid
tárgyalás kereteit.30 Egy rövidebb utat kell választanunk tehát, ezért
Hugó egyik tömör, szemléletes hasonlatához fordulunk.

Az elmélkedés, a szemlélődés és a lelki formálódás összefüggéseit
a tudós apát a fát elemésztő tűz képével világítja meg. A nedves, zöld,
még nem kellően kiszáradt fa csak vesződséggel gyújtható meg, ám
ha a fuvallat is segít, az ágak zavaros, gomolygó füstfelhő kíséretében
végül tüzet fognak. Kisvártatva a lángok szétterjednek, körülfogják a
fát, amelynek ellenállása, hangos ropogása csendesül, míg végül a fa
természete átlényegülve a tűz képére formálódik. Felizzik, és immár
láng, lobogás és füst nélkül tisztán, csendesen ég. Az elmélkedést a
lángok és a füstfelhő küzdelme, a tűnődés (speculatio) átmenetiségét
a lángok szétterjedése ábrázolja, míg az elcsendesedett tiszta tűz a
szemlélődés allegóriája. „Az elmélkedésben — írja — az erőszakosan
feltörő testi szenvedélyek keltette vihar felhőt borít a tiszta áhítattól
lángra kapott szellemre. A tűnődésben egy nem várt újdonság látvá-
nya a lelket csodálkozásra készteti, a szemlélődésben a csodálatos
édesség ízlelése mindent kedvessé és örömtelivé változtat át.”31 Az
apát szemléletesen festi le, ahogyan az olvasás során teret nyer az a
változás, mely a lélek integritásának irányába tart. Az ember kezdet-
ben „testies szívvel” rendelkezik, vágyai, törekvései folyamatosan
egymás ellen fordulnak, s mintegy állandó megosztottságban, hábo-
rúban áll önmagával. Ám amikor Isten szeretete megérinti (a tűz-
gyújtás képében ennek felel meg a fuvallat), szíve tüzet fog, ám ren-
dezetlen vágyai, egymás ellen fordult törekvései mint a gomolygó,
sűrű füst akadályozzák a tűz térnyerését. Miután azonban a szellem
a tűnődés, a „spekuláció” gyakorlásában megerősödik, a lélek Isten
iránti áhítata kiteljesedik. E ponton azonban elbizonytalanodhatunk.
Hugó lapidáris soraiból ugyanis egyáltalán nem világos, mi is az
összefüggés spekuláció, áhítat, csodálkozás és újdonság között, s
mindez hogyan illeszkedik a szemlélődés folyamatába.

Fontos tisztáznunk, hogy itt nem három, egymástól merőben kü-
lönböző szellemi aktivitásról van szó. Az elmélkedés a szemlélődés egyik
fajtája,32 ahogyan a spekuláció is. Talán leginkább úgy érdemes tekin-
teni ezekre, mint a fokozatosan elmélyülő, egyre inkább teret nyerő
szemlélődés mozzanataira. Az elmélkedés még tisztán racionális te-
vékenység, amelynek a kapcsolatát a tiszta intuitív szemlélődéssel az
átmeneti jelleget mutató tűnődés teremti meg. Hugó szerint egy tel-
jesen váratlanul a szellem tekintete elé került új összefüggés alkalmas

29Moralitáson – Hugó
szóhasználatát követve –
nem pusztán az erényes
viselkedés szabályait kell

értenünk, hanem azt a
főképp a lectio divina

közegében kibontakozó
folyamatot, amely során
a lélekben egyre inkább
tért nyernek az erények,
és Isten képmása egyre
fényesebben ragyog fel
a szemlélődő lelkében.

A fát elemésztő tűz képe

30Lásd a De archa Noe és
a Libellus de formatione

archae című remekműveket.

31In Ecclesiasten
homiliae 118.

32Szentviktori Hugó:
De contemplatione et

eius speciebus 1.
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arra, hogy a lelket csodálkozásra késztesse. Ez a rácsodálkozás (ad-
miratio) összetett jelenség. Tisztelettel, áhítattal (devotio) vegyes, ennek
köszönhető, hogy a lélek feszült figyelme szinte rászegeződik az új-
donságra. Ez a koncentrált, áhítatos figyelem vezeti át a lelket az el-
mélyült szemlélődésbe.33 Hugó szerint — feltehetően — az olvasás so-
rán felbukkanó bármely új értelem-összefüggés kiválthatja a lélek
elmélyült csodálkozását,34 ám a választott kifejezések és a szakasz te-
matikája világossá teszik, hogy itt a lectio divina közegében mozgunk,
és leginkább Isten „misztériumai” képesek áhítatos csodálkozásban láng-
ra lobbantani a lelket. A lélek ezalatt egyre inkább megtisztul, felsza-
badul a szenvedélyek, vágyak szorításából, míg végül teljesen elme-
rül az igazság forrásának szemlélésében. A lélek eközben valamiképpen
az Igazság képére formálódik, átalakul, leegyszerűsödik. E ponton Hugó
kifejezései is megváltoznak. Már nem is a „vízió”, a látás kifejezéseit
részesíti előnyben, hanem egyfajta affektív nyelvre vált. A lélek egye-
nesen „ízleli” Isten édességét, mintegy közvetlenül „érinti” Istent, ez-
zel az „olvasás” élő tapasztalattá nemesül: Isten közvetlen jelenlétének
és a lélek átalakulásának együttes tapasztalatával ajándékoz meg.35

A Bölcsesség terében olvasni

Vajon mi, mai olvasók tanulhatunk-e bármit is az olvasásról egy kö-
zépkori iskolamestertől? Tökélyre fejlesztettük a gyorsolvasás tech-
nikáját, az olvasás olyan módszereivel és eszközeivel rendelkezünk,
amelyről a középkori ember nem is álmodhatott. Az olvasás percről-
percre a leghatékonyabb módon lát el minket temérdek adattal és in-
formációval. Mi szükségünk is volna a szentviktori apát porladó, do-
hos könyveire? Egy dolgot mindenképpen tanulhatunk a múlttól. Az
olvasás maga is történeti jelenség, mibenléte, lényege folytonos vál-
tozásban van, arcának nincsenek kőbevésett, örök, változatlan vonásai.
Az olvasásnak az a technicizált gyakorlata, mellyel ma rendelkezünk,
nem meríti ki teljességgel az olvasás lehetőségeit. Hovatovább, e le-
hetőségek a múlt újra-elsajátítása felől is gazdagodhatnak.

Talán éppen korunkban — amikor a „bölcsesség” kifejezés már ma-
gának a filozófiának az elnevezésében is kifakult — volna leginkább
sürgető visszatérni a bölcsesség komolyan vételéhez, és az olvasást újra
annak szolgálatába állítani. Hugó jól tudta, a szöveg mélyértelme nem
vezethető le semmiféle mechanikus olvasási vagy gondolkodási mű-
veletből. Megvilágosodásként ér minket, ajándékként, akkor, ha az ol-
vasás maga is a Bölcsesség terében zajlik. Hugó nyomatékosan fi-
gyelmeztet az olvasás kapcsán: „Isten együtt akar cselekedni veled. Nem
kényszerít, hanem segít téged.”36 Az apát tudatosítani szeretné bennünk,
hogy a valódi olvasás nem magányos tevékenység. Igaz, a csend, az
„idegen föld”, és az odaszánt, lassan pergő idő a közege, de az olva-
só nincs egyedül. Az elmélyült olvasásban Isten és a lélek együtt cse-
lekszik. Ez az Isten terében végzett olvasás segíthet el a mélyértelem
felfedezéséhez, vezethet közelebb valódi önmagunkhoz.

33A szemlélődés taglalása
kapcsán ezeket az

összefüggéseket Hugó
tanítványa, Szentviktori

Richárd mutatja be
részletesen Benjamin

major (De gratia
contemplationis) című

művében. Lásd PL 196.

34Szentviktori Richárd
alighanem Hugó szelle-

mében állítja, hogy a lélek
csodálkozását tulajdon-

képpen bármi (természeti
tárgy, esemény, értelem-
összefüggés vagy Isten
misztériuma) kiválthatja.

35Vö. In Ecclesiasten
homiliae 117–118.

36Didascalicon V. 9.
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