
Petrus Abaelardus
himnuszai
Bevezető a fordításokhoz

Petrus Abaelardus (1078–1142) filozófus, teológus és költő volt, aki
életében példátlanul nagy hírnévre tett szert. Dicsősége, hírneve te-
tőpontját Párizsban érte el 1128 körül. A kor körülményeinek meg-
felelően elsősorban előadóként, szóban fejtette ki gondolatait: né-
zeteit tanítványai adták tovább. Két könyve — eretnekség vádja
miatt — megsemmisült. Írásban is ránk maradt munkái: Sic et non,
Historiae calamitatum mearum, Hymnarius Paraclitensis. Himnusz-
gyűjteményét föltehetően élete utolsó évtizedében, 1129 és 1142 kö-
zött alkotta.

A himnuszköltészet a középkori egyház tevékenységéhez, mű-
ködéséhez szorosan kapcsolódott. Hatalmas anyag, nagy része
máig eleven az egyházi liturgiában. Többféle típusát lehet megkü-
lönböztetni. Abaelardus gyűjteménye a szerzetesi élethez kötődik.
Szent Benedek Regulájának középpontjában a zsolozsmázás napi
menetének előírása áll: az éjjeli officiumok (1. 2. 3. Nocturno) és
nappali officiumok, vagy hórák (Matutinum, illetve ad Laudes: haj-
nali, s utána háromóránként: prima, tertia, sexta, nona, este a ves -
pe ras, illetve completorium, valamint természetesen minden alka-
lommal étkezés után: post prandium). Ezek időpontját percnyi
pontossággal meghatározni nem lehetett, bizonyára kolostoronként
is változott, és évszakonként is valamelyest. Ezeknek az imádsá-
goknak, officiumoknak volt része az énekelt himnusz: olybá lehet
venni a megjelölést, mintha cím lenne (mai fogalmaink szerint): a
himnusz tartalmát is, formáját is jelezte, sőt meghatározta. A felso-
roltakon belül el lehet különíteni a vasárnapi (a Dominica) és hét-
köznapi (feria secunda, feria tertia, feria quarta, feria quinta, sexta:
hétfő–péntek) és sabbato: szombati himnuszokat; ezek az alaptí-
pusok, amelyek vasárnaponként, köznaponként, illetve óránként
váltották egymást és ismétlődtek: az év minden hétfőjére, keddjére
stb. érvényesek, használhatók voltak — ezeket tartalmazza Abae-
lardus kötetének első része, amely 29 darabból áll. Külön himnuszai
vannak azonban az ünnepeknek: Abaelardus könyvében a XXX–
LXXV, valamint a szentek tiszteletére mondandó himnuszoknak:
LXXVI–CXXXIII. Abaelardus könyve teljes gyűjtemény: tervsze-
rűen összeállított, megszerkesztett verskötet.

Abaelardus himnuszainak forrása, elsődleges anyaga, s ebben
követi a himnuszköltészet elfogadott, mindenkire érvényes hagyo-
mányát, akár szabálynak is mondhatjuk: a Biblia, megközelíthetőn
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egyforma arányban az Ó- és Újszövetség. Itt feltétlenül érdemes
megjegyezni, hogy a Bibliának kevés olyan alapos ismerője volt,
mint Abaelardus, hozzá mérhető talán Szent Jeromos, a fordító.
Sorok, szókapcsolatok, képek szinte nyomon követhetetlenül ke-
rülnek át a Bibliából a himnuszaiba. Mivel első himnuszai a terem-
tés történetéhez kapcsolódnak, itt fő forrása Mózes első könyve.
Utalnunk kell arra, hogy a bibliai anyagot Abaelardus, más him-
nuszköltőkhöz hasonlóan, realitásként kezeli: az átvett, újraköltött
anyag allegória, amelyhez a költői mondandó, az érzelem, az „amor
sanctus” kapcsolódik. Allegorikus költészet ez, párhuzamos a kö-
zépkori, ugyancsak allegorikus szobrászattal és festészettel. Az al-
legória itt nem eszköz, hanem maga a tartalom, amit a középkori
ember, főleg a középkori szerzetes pontosan értett, hiszen naponta
látta, hallotta. Olykor a mai ember számára kissé szokatlan, erre jó
példa a nagyszombati LIII–LVI. darab: az oroszlánról, illetve az
oroszlán kölykéről szólnak a Genezis 49,9, illetve Hoseás 5,14 és
Ezekiel 19,2 alapján. A hagyomány e bibliai képet Krisztus előké pé -
nek tekintette. Ha a mai magyar olvasó például Tompa Mihály alle-
gorikus verseire gondol: A madár, fiaihoz vagy A gólyához címűekre,
könnyebben érti ennek a költészetnek a technikáját. Elmondhatjuk,
hogy Abaelardusnak ez a versgyűjteménye a par excellence allego-
rikus költészet.

Himnuszgyűjteményének a Biblia mellett másik forrása a Szent-
hagyományt megőrző írások gazdag anyaga. A Sic et non könyv
második előszava (igazában bibliográfia) felsorolja ezeket a köny-
veket. Szent Gelasius pápa (492–496) állította össze a gyűjteményt,
amit az általa összehívott zsinat el is fogadott. Abaelardus ennek
az anyagnak alapos ismerője volt, mondhatni egyedülállóan alapos
ismerője. De forrásai között feltétlenül meg kell említeni a korábbi
himnuszköltőket is.

Végül néhány gondolat, észrevétel azzal kapcsolatban, ami a legkü -
lönösebb, mondhatni egyedülálló Abaelardus himnuszaiban. A kötet,
nevezzük verskötetnek, három prefációt, előszót tartalmaz. A költők
általában egy előszót se szívesen írnak: az előszót nem szokták elol-
vasni. Abaelardus mindhárom előszavában nyomatékos, ismételt s
így erőteljes hangsúlyt kap az a tény, hogy a gyűjtemény Heloysa és
társnői kérésére készült. Az első könyvhöz kapcsolódó kitételt érdemes
idézni: „a világi életben egykor kedves, és most Krisztusban még ked-
vesebb Helysa”. Neki szánta, kurta tehetsége (ingeniolum) kicsike aján-
dékául (munusculum): a tehetség is, az ajándék is kicsinyítőképzős alak-
ban szerepel. Minden darabja egy-egy virág, s az egész együtt csokor
Heloysának. Az „amor sanctus” ihlette a himnuszok költőit, de Abae-
lar dus verskötete, anélkül, hogy az „amor sanctus”-t sértené, sőt mel-
lőzné: a földi szerelem vallomása is. Talán ezzel magyarázható az
egész kötetet egyöntetűen átható öröm, életöröm. Ebből a szempont -
ból is egyedülálló ez a mű: a siralom völgyének tekintett világ egyik
legszerencsétlenebb sorsú alakjának a vallomása.
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