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MŰHELY

Szentviktori Richárd
A szemlélődés kegyelméről, I. könyv

Fordította: Kiss Eszter

Szentviktori Richárd, a XII. század kiváló Ágoston-rendi teológusa és misztikusa, 
a párizsi Szent Viktor apátság egyik neves gondolkodója volt. A theologia mysticában 
a megismerést szemlélődés (contemplatio) és elragadtatás (excessus mentis) kifejezé-
sekkel illették. A XVII. századtól önállósult a misztika kifejezés, és elszakadt a tiszta 
teológiától. A szentviktori iskola skolasztikus gondolkodói a világi tudást nagyra 
becsülték, de a legmagasztosabb dolognak mégis a misztikus ismeretet tekintették. 
Richárd a kontemplációról szóló írásában elemzését Mózes misztikus ládájával 
mint az isteni titkok kamrájával kezdi, annak allegorikus értelmét s annak a való-
sággal való kapcsolatát tárgyalja. 

A szemlélődés kegyelméről, avagy a nagyobb Benjámin
1. könyv

I. 1.
A kontempláció ajánlása

Nem habozunk nyilvánosan megmagyarázni, és a köz javára bocsátani azt, ami cse-
kélységünktől telik, ha Az, kinél a tudomány kulcsa van, kegyelmi ajándéka folytán 
megadja, hogy Mózes misztikus ládájáról éjszakai fáradozásaink gyümölcsét elő-
adjuk, abból valamit feltárjunk. S ha valami rejtőzik az isteni titkok emez elrejtett 
kamrájában és a tudományok e tárházában, nem habozunk azt mások hasznára ki-
ásni.

 E tárgyban már sok hasznosat elmondtak, de még maradt is hasznos elmon-
danivaló. Hogy e láda misztikus értelme allegorikusan mit jelent, illetve mi mó-
don jelöli Krisztust, arról előttünk már mesterek tanítottak, s nálunk fényesebb 
elmék már tárgyalták. Azért mégsem tűnik úgy, hogy vétkes meggondolatlanságba  
esnénk, ha ugyanerről valamit morális értelemben mondanánk. 

Mindazonáltal, hogy a tárgyunk iránti igyekezet édesebb legyen, s vágyunkat 
erősebben indítsa csodálkozásra,1 fontoljuk meg, amit a próféták e kiválósága abból 
megértett, amikor a megszentelődés ládájának mondta. Indulj – mondá –, Uram, 

1 In eius admirationem.
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nyugalmad helyére, Te és a Te megszentelődésed ládája.2 Az elnevezést („megszentelődé-
sed ládája”) a dolgokból merítjük, mikor azt a „megszentelődés ládájának” mond-
juk? Figyelj rá, és alaposan vésd észbe, hogy bármi is az, számotokra a megszente-
lődés ládája az. Számotokra, akikről tudós tanítónk beszélt, mondván: Szentek le-
gyetek, miként magam is szent vagyok!3 Ti tehát, akik megszentelődtök ma, holnap s a 
harmadik napon, ne mulasszatok el figyelmet szentelni annak, mit jelent számotokra 
az, ami a megszentelődés ládájának neveztetik. Ha bízvást hihetünk Mózesnek,  
akkor tudhatjuk, hogy aki csak megérintette, megszentelődött.4 Ha mindez így 
van, s ha a megszentelődés ereje kiárad belőle, akkor minden arra méltó ember a 
megérintésére törekszik majd. Ó, ha akadna közületek egy, aki olyan, mint a Ra-
mathaimból való, aki miután felöltötte a dicsőség palástját – miként az főpaphoz 
illő –, méltó volt belépni a Szentek Szentjébe, hogy ne csak lássa, hanem meg is 
érintse azt, amit megszentelődés ládájának hívunk – így tisztulva meg tisztátalan-
ságaitól! De mit is mondhatnék róla én? Hiszen a tudomány kulcsait talán neki adta 
Az, aki feltár – s amit feltárt, azt senki be nem zárja –, hogy lássa, mit tartalmaz a 
megszentelődés ládája. Bizony azt hiszem, valami becses található e ládában. Erő-
sen vágyom arra, hogy megtudjam, mi is ez, amely képes megszentelni a hozzá 
közelítőt, így szolgálva rá a „megszentelődés ládája” névre. 

A bölcsességről vitán felül áll azonban, hogy legyőzi a rosszat.5 Ugyanúgy 
tudom azt is, hogy akik meggyógyultak, kezdetektől fogva a bölcsességtől gyó-
gyultak meg.6 Az is világos, hogy senki nem képes Isten kedvére lenni, hacsak nincs 
vele a bölcsesség. Ki vitatná, hogy a megszentelődésre tartozik az, hogy megtisztít-
sa az embert minden tisztátalanságától, s hogy a szellemet megtisztítsa mindenféle 
rossztól és alávalóságtól? Ezek azok ugyanis, amelyek bemocskolják az embert. Az 
ember azonban megtisztul a bölcsesség által, amikor az még erősebben kiáradva 
legyőzi a rosszat, azaz mintegy a föld egyik sarkától a másikig kiterjed, és üdvösen 
elrendez mindeneket.7 Ilyen módon szemlélve megtisztulni ugyanaz, mint meg-
szentelődni. 

Amikor az Úr Mózest a sátor elkészítésére tanította, mindenekelőtt a láda elkészí-
téséről intézkedett, hogy aztán minden más amiatt8 legyen elkészítve. Úgy gondo-
lom, senki sem vitatja, hogy mindenekelőtt és főként a láda szentélye az, ami a Szö-
vetség Sátrában található. A kereső tehát – hacsak talán nem vitatja, hogy Mária az, 
aki a jobbik részt választotta – könnyen rábukkan, hogy e szentély miféle kegyelmet 
jelöl. De mi volna a jobbik rész, amit Mária választ, ha nem az, hogy kiüresedik és 

2 Zsolt. 132,8. A szentírási fordítások a latin Vulgatát követik.
3 Levit. 11,44.
4 Exod. 29,37.
5 Bölcs. 7, 30.
6 Bölcs 9, 19.
7 Bölcs 8,1 (disponens omnia suaviter).
8  A láda okán (propter illam caetera omnia esse facienda).
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látja, mily édes az Úr?9 Mármost Márta, miként az Írás mondja, aggodalmaskodik, 
miközben Mária az Úr lábánál hallgatja szavait. Mivel pedig Isten Bölcsességének 
foglalatát, amely testben rejtezik, testi szemekkel nem láthatta, hallgatván megértett 
és megértve látott, s ily módon ülve s hallgatva az Igazság teljességének kontempláci-
ójára szabaddá lett.10 Ez az a rész, amiből a kiválóság és a tökéletesség sohasem vész 
el. Csakugyan ez az a foglalatosság, ami semmiféle végtől nem határoltatik. Hiszen 
az igazság szemlélése ebben az életben kezdődik el, ám a következőben lesz örök-
ké ünnepeltté. Csakugyan, az igazság szemlélése által az ember az igazságosság-
ra nevelődik, és a dicsőséghez tökéletesedik. Látod már, hogy e szentséges dolog  
– amely kiválósága miatt Isten Sátrában mindenek elé helyeztetett – mily megfele-
lő, hogy a szemlélődés kegyelmét jelentse? Ó, mily különös kegyelem! Ó, mennyire 
érdemes az, ami által a jelenben megszentelődünk, s az eljövendőben boldogokká 
leszünk! Ha tehát a megszentelődés ládája helyesen jelöli a szemlélődés kegyelmét, 
akkor e kegyelemre méltán vágyakozunk, hisz általa nem csak megtisztulunk, ha-
nem meg is szentelődünk. Vitathatatlanul semmi nem képes a szívet minden világi 
szeretettől így megtisztítani, semmi sem képes a lélek szeretetét az égiek iránt így 
felszítani. Bizony ez az, ami megtisztít, s ez az, ami megszentel, hogy az igazság 
szüntelen szemlélésében tiszták legyünk a világ megvetése révén és szentek Isten 
szeretete által.11

                                

I. 2.
Hasznáról, avagy kegyelméről azokban, akik előrehaladtak benne

Ugyanazt pedig, amit Dávid a megszentelődés ládájának nevez, Mózes a szövetség 
ládájának hívja. De miért láda? Miért szövetség ládája? És miért nem akárkihez tar-
tozó, hanem az Úré? Tudjuk viszont, hogy minden becses dolgot – aranyat, ezüstöt 
és drágakövet – rendszerint ládában tárolnak. Ha tehát a bölcsesség és a tudomány 
ládáját tekintjük, hamarost belátjuk, miféle kincsestár is az. Miféle tevékenység ille-
ne hozzá, ha nem az emberi megértés? Ez a láda pedig az isteni tanítás által épül és 
aranyoztatik be, amikor az emberi megértést az isteni inspiráció és kinyilatkoztatás 
a szemlélődés kegyelmébe hívja. De mikor ezen kegyelemben, ebben az életben 
előrehaladunk, mi mást nyernénk, mint zálogát annak az eljövendő teljességnek, 
amelyben az örök szemlélődés során részesülni fogunk? Így tehát e kegyelmet 
mintegy az isteni ígéret, az isteni szeretet zálogaként, mintegy a szövetség köte-
lékeként és a kölcsönös isteni szeretet jeleként fogadjuk. Látod már, mily helyesen 

9 Zsolt 33,9.
10 A participiális szerkezettel a körkörösséget jelöli, és eljátszik a videbat-vacabat hangzással.
11 Ut per assiduam veritatis contemplationem fiat mundus per contemptum mundi et sanctus per 

dilectionem Dei. E befejező sorok Ágoston Isten városának allúziói: Ferunt itaque civitates duas amo-
res duo, terrenam scillicet amor sui usque ad contemptum Dei, celestem vero amor Dei usque ad 
contemptum sui. (XIV.28.)
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neveztetik az Úrénak a szövetség ládája, amelyben s ami által ekkora kegyelem nyer 
ábrázolást? Aki az ilyen nagyszerű szeretet zálogát hiszi, s vágyik azt elnyerni, kész-
séggel kötelezi el magát minden fáradságra. 

Nem kételkedem abban, hogy mindnyájan készséggel szolgálnátok hat évig 
ezért a kegyelemért, mint a héber szolga, hogy a hetedikben felszabaduljon, s így 
aztán készséggel szabaddá legyen az igazság szemlélésére. Ha valóban található 
köztetek Jákob, vagy aki érdemes e név viselésére, aki erős és hatalmas a küzde-
lemben, elszánt birkózó és oly túláradó erényekben, hogy egyeseket erőben, má-
sokat körültekintésben szárnyal túl, nos, az ilyen teljes készséggel szolgál hét évet 
és még hét újabbat ezért a kegyelemért olyannyira, hogy a napok rövidnek tűnnek 
számára a szeretet nagysága miatt, feltéve, hogy végül odaléphet Ráchelt12 átölelni. 
Mert szükséges, hogy aki meg akarja ölelni Ráchelt, hét évet szolgáljon és hét újab-
bat, hogy megtanuljon megnyugodni nem csupán a rossz cselekedetektől, hanem 
még a fölösleges gondolatoktól is. Bizony sokan vannak, akik noha tudják, hogyan 
kell szabaddá lenni testben, teljességgel képtelenek szabaddá lenni szívükben, nem 
tudván szombatot tartani szombaton, s ezért nem képesek teljesíteni azt, ami írva 
van a Zsoltárokban: Álljatok meg, és lássátok: én vagyok az Isten.13 Bizony szabadon 
a testben, de mindenfelé bolyongva a szívben semmiképp sem érdemesek látni, 
mily édes az Úr, mily jó Izrael Istene azokhoz, akik egyenes szívűek.14 Ezért történt, 
hogy az ellenség nevetett szombatjukon.15 [...]
 

I. 3.
A szemlélődés sajátosságáról, avagy arról, 
hogyan különbözik a meditációtól és a gondolkodástól

Azért, hogy megfelelőbben ragadjuk meg azokat a dolgokat, melyekről a szemlélő-
dés kapcsán szólnunk kell, és helyesebben jussunk megkülönböztetésekre felőlük, 
először a szemlélődés mibenlétére kell rákérdeznünk, s hogy mi módon különbö-
zik a gondolkodástól, illetve a meditációtól.

Tudnunk kell mármost, hogy egy és ugyanazon tárgyat másként ragadjuk meg a 
gondolkodásban, másként vizsgáljuk a meditáció révén, és ismét másként csodálko-
zunk rá a szemlélődés során. E három egymástól sokban különbözik, noha némely-
kor tárgyuk tekintetében megegyeznek, mivel egy és ugyanazon tárgyon másképp 
cselekszik a gondolkodás, másként a meditáció és egészen másként a szemlélődés. 

12 A tizenkét pátriárkában (Benjamin minor): (A) Jákob két felesége: Lea = a lélek törekvése a szeretetre 
(affectio divina); Rachel = a ratio törekvése a tiszta megértésre (ratio divina). (Vö. BM. 13. fejezete.) 
Ráchelnek meg kell halnia gyermeke, Benjamin (a kontempláció) születésénél. (B) A két szolga: Szilpa 
– immaginatio; Bilha – sensualitas.

13 Zsolt 45,11.
14 Zsolt 72,1.
15 Siralmak 1,7.
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A gondolkodás tévelygő és nehézkes léptekkel, a végbevitelre való tekintet nélkül ide-
oda csapong. A meditáció a lélek jelentős erőfeszítései árán, gyakorta meredeken fek-
vő és mostoha helyeken át törekszik céljához. A szemlélődés pedig szabad röptében, 
ahová csak lendülete viszi, csodás gyorsasággal körbenéz. A gondolkodás mászik, 
a meditáció menetel és sokszor fut, a szemlélődés pedig mindent körberöpül, és 
amikor csak akarja, a magasságban lebeg. A gondolkodás fáradság, és gyümölcs 
nélküli; a meditációban fáradság és gyümölcs együtt van, a szemlélődés fáradság 
nélküli és gyümölcsöző. A gondolkodásban bolyongunk, a meditációban vizsgáló-
dunk, a szemlélődésben rácsodálkozunk [admiratio]. 

A képzetből gondolkodás, az értelemből meditáció, a megértésből szemlélődés 
támad. E három közül a megértés a legmagasabb rendű, az értelem középütt, a 
képzet legalul foglal helyet. Mármost mindaz, ami egy alacsonyabb rendű érzékre 
tartozik, szükségképpen tartozik a magasabb rendű érzékre is. Ezt igazolja, hogy 
azokat, amiket a képzetben ragadunk meg – és persze sok mást is, ami efölött áll –, 
megragadhatjuk az értelem révén is. Hasonlóképp, amiket a képzetben vagy az 
értelemben megragadunk, a megértésben is felfogjuk, olyanokat is, amelyek meg-
ragadására azok nem képesek. Lásd hát a szemlélődés sugarát, mily messze terjed, 
ami mindeneket megvilágít! Gyakorta történik, hogy ugyanahhoz a dologhoz 
egyesek gondolkodva, mások meditációval, ismét mások szemlélődve közelednek, 
s noha nem különféle utakon, mégis különböző mozgással közelítenek. A gondol-
kodás bolyongó mozgással mindig az egyik dologról a másikra megy át, a medi-
táció kitartóan egy dologra irányul, a szemlélődés a látás egyetlen sugarával meg-
számlálhatatlan dologra terjed ki. Csakugyan, a megértés révén a szellem csúcsa 
mérhetetlenül kiterjed, és a szemlélődő lélek szeme kiélesedik, hogy képessé váljék 
sok dolog megragadására és a rejtett dolgokba való belátó behatolásra. Így tehát a 
szemlélődés nem lehet meg a megértés elevensége nélkül. 

Miként pedig a lélek tekintete a megértés által szegeződik a testiekre, ugyan-
azon képesség révén van az is, hogy a testi dolgok egyazon intuíciójában végtelenül 
sok tárgy megragadására terjed ki. Ezért a kontemplatív lélek némelykor az alacso-
nyabb dolgokra terjed ki, máskor pedig felemeltetik a magasságokba. Időnként a 
kifürkészhetetlenre tör, míg máskor bámulatos gyorsasággal ragadja meg végtele-
nül sok dolog. Mindezek vitathatatlanul bizonyos fajta megértés erejében történ-
nek. Ezeket azok miatt mondottam, akik az alsóbb dolgokat méltatlannak tartják 
arra, hogy a megértés hatókörébe essenek, vagy bármi módon is a szemlélődéshez 
tartozzanak.

Sajátos értelemben mindazonáltal azt nevezzük kontemplációnak, amikor a lé-
lek a magas dolgokról való tudását a tiszta megértésben szerzi meg. Mindazonáltal 
a kontempláció mindig a dolgoknál van, vagy azáltal, hogy a dolgok természetüket 
feltárják neki, vagy azáltal, hogy tanulás során ismerkedik meg velük, vagy hogy 
azok isteni kinyilatkoztatás révén válnak áttetszővé számára. [...]


