
SZENT ÁGOSTON VALLOMÁSAIBÓL

A Vellomeseknek Véi,n már több .p/agyar fordítása is. N agy
értékű. komoly mankék ezek, de a tökéletesség méctékétől mesz
szire járnak. Nem minthe a fordító k tudcmérujos és művészi ereje
hiányzott volna az interpretáció roppant föladatához, hanem azért,

.mett a Veilomosok tökéletes fordítása semmiféle nyelven sem ké
szülhet el. Magy'ar fordítása is csak akkor lehetne tokéletes, ha
Isten különös csodájából maga szent Agoston jelennék meg kö
zöttünk és ő végezné az átültetés munkeiét, Minden fordítás ne
héz. de a fordítók nehézsége ugyancsak megsokszorozódik szent
Agoston könyveinél. Ha mégis új fordítás lát napvilágat az elő

zők után, azért van ez, meet a Va/lomások hódolatra kényszerí
tik. magukhoz ragadják az örökkét'alókat vizsgáló szellemet, ma
sokkal inkább. mint valaha, s mert koronkint. aránylag rövid idö
közökben jelentkezik az igény, hogy a hippói Szent legismertebb
műve újabb köntösben lásson nepoiláqot anyanyelvünkön is. Az
itt kQ::::ölt rész éi tizedik könyv néhány fejezet ét ismerteti meg új
fordításban. * Szent Agoston csodálatos meqtérése, vagy inkább
annak irodalmi megörökítése a tizedik könyvig befejeződött már.
A szentséq útjain járó Agoston bemutatja itt embertársainak,
"akik majd imádkoznek érte az Úrnár', hogy kicsoda ő voltaké
pen a Va/lomások írása idején? Ember, aki az Isten közelébe ke
rült, de ember maradt mégis. Csodálatos pszichológia, alázatos
önelemzés. mqgávalragadó dokumentum. Kép. amelylől meqtie
dunk, mert kissé magunkra ismerünk benne s ugyanakkor uiqesz
taló örömmel nézegetjük, mert kissé - mondom - magunkra is
merünk benne. V. 1.

MEGVALL]A A TEST/Stf.GHEZ VALó VISZONYAT

Parancsba adod kétségtelenül. hogy őrizkedjem a testi kivánságtól.
a szemek kivánságától és a világi törtetéstől. Eltiltottál a paráznalko
dástól. Ami a házasságot illeti, valami jobbra figyelmeztettél engem.
amit egyébként megengedtél volna. És mivel ezt Te ajándékul adtad.
megtörtént valóban, mielött még a titkod sáfára lehettem.

Ámde élnek még az emlékezetemben, amelyrő! oly sok mindent
megvitattam, efféle dolgok emlék-képei, amelyeket a szokás rögzitett
beléje. Ha ébren vagyok és megrohannak engem, már hiányzik erejük.
Alvás közben mégis magukkal ragadnak, nem csak a gyönyörig, de az
igenlésig, sőt szinte az ilyen cselekedetig. Lelkemben-testemben olyan
erősek ezek a csalfa képek, hogy - hiábavaló látszatok csupán - rá
visznek álmomban olyasmire is, amire a valóság se tudna éberern Vaj
jon én akkor nem én vagyok Uram Istenem? Ilyen nagy a különbség
magam és magam között abban a pillanatban, amelyben álomba szen
derülök. vagy fölébredek abból? Hol marad a józan eszem akkor, amely
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éber voltomban az í.yen incselkedéseknek keményen ellcnál? Ha a való
ságban efféle dolgok vetődnek elém, megingathatatlan maradok. A sze
memmel együtt lecsukódott talán? Elalszik a testi érzékeimrnel együtt?
De ha igy van, míképen lehet, hogy gyakran ellenállunk még álom köz
ben is, rnert emlékezünk az eltökélésünkre. sőt sértetlen tisztasággal
megmaradunk ebben és semmiféle ilyen kísértéshez nem adjuk oda a
beleegyezésünk? Nagy a különbség mégis a két állapot között, mert ha
másképen esik a dolog, visszatérünk a nyugodt lelkiismerethez, mihelyt
fölébredünk. Ép ezt a különbséget vesszük mí szemügyre és azután le
szögezzük: nem cselekedtük azt.. amit, mcrt valamiképen rajtunk meg
esett. mégis Fájlalunk.

Míndenható Isten, nem elég hatalmas-e ahhoz a kezed, hogy meg
gyógyítsad a lelkem minden nyavalyáját és böséqesebben adott kegyel
meddel még álmaim buja vágyát is eloltsad? Gyarapítsad bennem Uram
egyre inkább ajándékaidat. hogy a lelkem kövessen Hozzád engemet,
minden kívánság tőrétől szabadon. Ne lázadozzék maga ellen többé.
Érzéki képek incselkedésére álmaimban se kövesse el e megejtő, csúf
aljasságokat, egészen a testi kíeléqülésíq, de még csak bele se egyezzék
ezekbe. Nem nagy ügy az Neked, mindenható Isten, hogy semmi ilyen
dolog még csak olyan parányit se tessék, amennyi tetszést alvásunk ide
jén is puszta intéssel vethet vissza bennünk. az érzés tisztasága, nem
csupán majd e földi életemben, de máris az én mcstaní koromban. Nem
nagy dolog ez Mindenható Neked, "ki megteheted ezt azon túl is, mint
rní kérünk vagy megértünk".'

Most föltártam tehát jóságos Uramnak, hogy az efajta gonoszsá
gomban még milyen is vagyok: "örvendezéssel s egyben rettegéssel"
abban, amit juttattál nekem és siránkozással bizony annyiban, arneny
nyiben még tökéletlen vagyok. Reménykedern, hogy irgalmadat bctetö
zöd bennem, egészen a teljes békesséqíq, amelyben része lesz majd Nálad
a belsőbb és a kűlsőbb emberemnek. mídőn "elnyelte a halált a diadal"."

A TORKOSSAGGAL VAL6 KüZDELEM

Van még a napnak másik baja is, bárcsak elegendő volna ez neki:
Testünk mindennapi megfogyatkozását étel'el-ítallal üdítjük ugyanis, míg
meg nem semmisited az ételt és a gyomrot, midőn majd szükségeinket
csodálatos kíeléqüléssel megölöd s "e halandó testet örök halhatatlan
ságba öltözteted" .' Most azonban e szükség még kellemes nekem és édes
sége ellen küszködöm, hogy rabságba ne ejtsen. Böjtökkel csatázok nap
ról-napra vele és gyakran -vetem a testem szolqasáqra." Ámde az éhsé
gem fájdalmát gyönyörüséggel űzhetern el csupán. Bizonyos fájdalom a
szomjúsáq és az éhség ugyanis. Égetnek s megölnének, akárcsak a láz.
ha az eledel orvossága segítségül nem jönne. De mert kéznél van ez
ajándékaid viqasztalásából, melyben a földet, a vizet és a levegőt is
esett mivoltunk szolgálatára szabtad, azért gyönyörnek mondjuk e
csapást.
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Arra tanítottál, hogy az eledelhez, mint orvossághoz nyúljak, ha
elérkezik az evés ideje. Mig azonban a szükség keserves kényszeréből

a nyugodt 'meqeléqedésíq eljutok, az úton rám a torkosság töre leskelő

dik. Gyönyörüség ugyanis ez az átmenet és nincs más út, amelyen oda
jussak, ahová a természet szava kényszerít. Evés-ivásunk oka az egész
ség. de mint valami csalafinta apród, társul a gyönyör és elöbbre fura
kodik többnyire, hogy amit a mondásorn vagy a szándékom szerínt az
egészségemért megteszek. annak oka ő maga legyen. Nem ugyanaz a
kettő mértéke sem, mert ami az egészségemnek ekg, a gyönyörnek pa
rányi. És nem egyszer bizonytalanná válik: a test gondja kér-e szüksé
ges seqede'rnet. vagy a kívánság csaló gyönyöre akarja-e, hogy a szol
gái legyünk? E tétovaságnak megörül a szerencsétlen lélek és mentő

védelmet szö belöle. magának. Boldog, mert nem derül ki: mennyi elég
az egészség mértékének, hogy így az egészség subája alatt leplezze a
gyönyör üzelmeit. Törekszem, hogy küzdjek napról-napra e kísértések
ellen és üdvösségemre a Jobbod hívom segitségemül. Habozásaimat
elibéd teszem, mert e dologban még eligazodásom nincsen.

Hallom parancsoló Istenem szavát: "EI ne nehezedjék szivetek tob
zódásban és részegeskedésben." 1 A részegesség tőlem mcssze van. Kö
nyörülj, hogy ne is lepjen meg engem. Ámde a tobzódás itt-ott szol
gádra tör alattomosan. Könyörülj, hogy távol legyen tőlem. Senki sem
lehet ugyanis önmegtagadó, hacsak Te ezt nem adod neki. Sokat aján
dékozol imáinkért nekünk s ha bármi jót nyertünk imáink előtt, azt is
Töled kaptuk. Sőt Tőled vettük azt is, hogy késöbb azután ráeszmél
jünk erre.

Iszákos sohase voltam, de ismertem már nem egy részegest, akit Te
józan emberré neveltél. A Te műved tehát, hogy részeges ne legyen,
aki sose volt ilyen. Te adtad, hogy ne maradjon örökre részeges, 'aki
ludas volt e bünben. Söt az is a Te műved, hogy megismerje ez is, amaz
is: ki tette ezt ve'ük.

Hallottam más kijelentésed is: "Ne indulj vágyaid után és tartsd
vissza kívánságodtól maqadat." A következőt is hallottam kegyelmed
ből és nagyon megszerettem: "Mert sem ha eszünk, nem fogunk bővel

kedni, sem ha nem eszünk, nem fogunk hiányt szenvedni."" E mondás
jelentése: az előbbi engem nem tesz vaqyonossá, de az utóbbi sem tesz
nyomorulttá. Ha'Icttam újra mást is: "Megtanultam, hogybeérjem azzal,
amim van. Tudok szükölködní és bövelkedni egyképen. Mindent meg
tudok tenni abban, aki erőt ad nekem." '0 Ime, az égi táborok katonája.
Ném olyan por, amilyen mí vagyunk. Emlékezz meg Uram, hogy porból
valók vagyunk és az embert porból teremtetted; II és "elveszett vala és
meqtaláltatott" ." Az apostol se tehetett mindent a maga erejéből, hiszen
ugyancsak por volt. Kiváltképen megszetettem őt, aki sugalmad szent
lehelletéböl mondott ilyeneket: "Mindent meg tudok tenni abban, aki
erőt ad nekem."

Erősíts meg, hogy így tehessek én is. Add, amit parancsolsz és pa-

1 Luk. 21, 34
, j é z , Sir , IH, 30.

• l. Korint. H. H.
Jű Filirr. 4, 11-13.

II Zsolt. 102, 14. és
Mózes l. 3, 19.

ra Luk. 15, 24, 32.
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rancsold, amit akarsz. Megvallja Pál apostol is. hogy Töled kapta ezt
és "dicsekszik bár. de az Úrban dicsekedik"."

Hallottam mást is. ki könyörgött. hogy kapjon: "Távoztasd tölem
- úgymond - a gyomor kivánságát." H Kítűník ebből szentséqes Iste
nem: Te adod. ha meglesz. aminek törtéritét megparancsolod.

Tanítottál, jóságos Atyám: "Minden tiszta ugyan. de ártalmára lesz
annak az embernek. aki botránkozással eszi." lG És hogy jó minden te
remtményed. "semmi sem elvetendő. amit hálaadással vesz magához az
ember"." Majd hogy "az étel nem tesz minket kedvessé Isten előtt"."

És "senki se mondjon itéletet rólunk étel vagy ital dolgában"." Végül:
"aki eszik. ne vesse meg azt. aki nem eszik; és aki nem eszik. ne kár
hoztassa azt. aki eszik","

Megtanultam mindezt. Hála és dicséret Néked. tanító Istenem. fü
lem nyitogatója és szivem fényessége. Ragadj ki minden kisértésből en
gem. Nem félek II tisztátalan ételtől tehát. hanem a tisztátalan kiván
ságtól félek. Tudom. hogy Noé engedélyt kapott minden fajta' állat evé
sére. ami eledelül szolgálhatott neki." Illést húsételerősitette meg." Cso
dálatos vo't Keresztelő János megtartóztatása; állati hús. mert sáska volt
étek és nem lett tisztátalan." Am tudom. hogya lencse vágya csalta meg
Ézsaut" és a vizital megkívánása miatt szernrehányást tett később Dávid
is magának." Királyunkat sem hússal, hanem kenyérrel kísértette az
ördög." A pusztaság népe sem azért érdemelt. elvetést, mivelhogy a húsra
fájt a foga. hanem rnert torkos étel vágy miatt az Úrra morqoódotr."

E kísértések között harcolok naponkint az evés és az ivás kíván
sága ellen. Nem tehetem. hogyelhatározom: megválok attól egyszer és
soha többé nincs közörn vele. amint ezt tehettem az ágyasság esetében.
A torok kantárát tehát mérséklettel kell meglazítanunk és azután ismét
szörosabbra fognunk. De aki'a szükség mesgyéjén kevéssé túl nem len
dül: akad-e ilyen valaki. Uram? Ha akad. nagy ember. bárki is legyen
és a Nevedet dicsérje. Én nem vagyok ilyen. hiszen bűnökben leledzem.
Am azért én is magasztalom Neved. Aki a világot legyőzte. közbenjár
Nálad a gonoszságomért" s odaszámlál a teste gyönge tagjai közé. mert
az Ő a'aktalanságát is meglátta szemed és a Könyvedbe be volt irva
mínden."

AZ ILLATOK CSABíTASA

A csalogató illatokkal nem sokat törődöm. Ha nincs. nem kívánom
s nem lököm el, ha épen körülfelhöz. de arra is készen vagyok. hogy tel
jesen nélkülözzem. Ilyennek látom magamat. bár lehet. hogy tévedek.
Szánalmas sötétség burkol körül ezen a téren is. nem ismerem föl miatta
a képességemet. amely rejtőzik bennem. A lelkem kérdezi magát ereje
felől, de úgy gondolom. hogy könnyen még a maga szavának se hihet.
Ami erő ugyanis benne van. rejtőzik többnyire. míq .a tapasztalás nap-

13 I. Korinth. I. 39, 31.
14 j éz, Sir. 23. 6.
15 Rom. 14. 20.
16 I. Timoth. 4. 4.
"I. Korinth. 8, 8.
18 Kolossz. 2, 16.
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fényre nem hozza. Senki sem lehet nyugodt abban az életben, melyet
egészen küzdelernnek nevezett az Irás." Aki gonosz létére megjavulha
tott, miért ne lehetne gonosszá a javulásból ismét? Egy a reményünk,
egy a bizodalmunk, egy a mi erős íqéretűnk: könyörületed.

A HALLAS ELVEZETERőL

A fülek élvezete már erősebben behálózott és leigázott engem.
Ámde föloldottál és megszabadítottál. Bevallorn, hogy az igéiddel ele
venített hangok valamennyire most is a kedvemre valók, ha édesdeden,
művészi dallamon zengenek. Annyira nem, hogy beléjük ragadjak. Ott
hagyom épen, amikor akarom. Ám az elevenítő gondolatokkal együtt
követelik nálam a bebocsáttatást. Szívemben nem .az utolsó helyre kí
vánkoznak s én alig jelölöm a méltó helyet nekik. Néha úgy látom
ugyanis, hogy nagyobb megbecsülést juttatok nekik, semmint ez illenék.
Tapasztalom azonban, hogy több melegséggel és jámbor kegyességgel
hajlít ják lelkünket az áhitat tüzéhez ezek a szent igék, ha így ének-szár
nyon zengenek, mintha ének nélkül. Meg azután a szívünk különféle
érzelmei dallamban s éneklésben a maguk sajátos módján törnek elő és
ez a mód, valami rejtett rokonság erején, életre kelti viszont az érzel
meket is.

Ámde az érzékek gyÖnyöre - amelynek józan eszünket átadnunk
nem illő, mert eszünk Illeggyöngül benne - gyakran léprecsal engem.
A gyönyörködéS az értelmet nem olyan módon követi bizony, hogy
türelemmel mögötte haladna, hanem az értelemnek elébe szalad és veze
tésre tör, holott csak ennek révén engedtük be őt is.

így ezen a téren észrevétlenül is vétkezem, később azonban ráesz
mélek erre.

Olykor azonban e csalódás tőrétől túlzásba menően őrizkedem és
mértéktelen szígorral tévedek. Néha olyannyira. hogy az énekek minden
édes dallamát, melyekben Dávid zsoltárait zengedezik gyakran, a Iülern
ből, sőt az Egyház füléből is eltávolitanám örömest. Elfogadhatóbbnak
tűnik föl nekem, amit emlékszem, Athanázról. Alexandria püspökéről

mcséltek nem egyszer: 30 a zsoltár-mondónak olyan csekélyke hanqárnya
lattal engedte az éneket csupán, hogy az fölolvasóhoz hasonlított inkább,
semmint éneklőhöz. Mégis, ha megemlékezem a könnyeimről. amelyeket
hitem visszanyerése első idején sírtam el Egyházad énekei közben és ha
továbbá szemügyre veszem, hogy most is nem annyira az ének maga
hat meg, inkább a tartalom, amit zengő hangon és igen megfelelő dalla
mon énekelnek: el kell ismernem újra e szokás roppant hasznosságát.

Igy ingadozom az érzéki élvezet s az ének tapasztalt üdvös mivolta
között. Ámde mégis csak odahallok inkább - bár nem visszavonhatat
lan ez a véleményem - hogy az ének szokását az Egyházban helyesel
jem. Hiszen a fül gyönyörüségével a gyöngébb lélek is jámborabb érzel
mekre serken. Ha mégis előfordul, hogy inkább az ének, mint az éne
kelt szöveg ragad magával engem, bevallom, büntetésre méltó módon

za Iób 7, t.
80 Szent Athanáz Alexandria püspöke, a világegyház egyik legnagyobb egyéni

sége. (29!>---373.)
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vétkezem. Jobb volna ilyenkor, ha nem hallgatnám az énekes szavát.
Íme, így állok ebben a dologban. Sírjatok velern és sírjatok értem

is, akik az eszetekbeh valami jót forgattok, amelyből majd tettek is szü
letnek. Akik nem forgattok ilyet az eszetekben, nem indítanak meg tite
ket ezek. Te pedig hallgass meg Uram Istenem. Pillants rám és láss meg
engemet. Könyörülj. rajtam és add vissza az egészségemet. Nehéz kér
dés lettem magamnak is a szemed előtt és ez az én betegségem.

Fordította Várasi István

Robert Browning:

A H l T E T L E N K É T S'ÉG E l
Mondd: mik vagyunk hát? csendes és nyugodt,
határozott hitetlenek, igen?
ma, holnap s rnindörökké, - gondolod?
És biztositasz róla engem is?
Ne hidd. Csak annyit nyertünk: most a hit,
mint rég hitetlenségünk, megrohan
s a lelkünk megzavarja. Nyertem-e?
Hitetlenségem hogy korlátozorn?
Gyümölcsöt hogy terem? Ezt kérdézem.
Magam biztosnak érzem.. -- de elég
a napfény, vagy halálhír, gyöngyvirág,
vagy Euripides egyetlen sora, -
elég, hogy ötven félelem s remény,
mely ősi-új. mint nagy Természetünk,
kopogjon s ajtót nyisson lelkemen;
hogy kéz a kézbe, körbe táncot járva
egy régi bálványt tápláljon megint ...
A nagy Talán! és senki sem segít, 
megint csak itt a régi kérkedés.
Akarva, Isten, tudna tenni tán ...
Tenné, ha tudna.·- mért nem eddig is?
Ha mégis ... hol? hogyan? és mikor? Kell. hogy
legyen rá mód ... - Kezed kinyujtva jársz
és egyszer oly igébe ütközöl,
amelyben "út, igazság, élet" is lehet.

John Milton:

SÁ T Á N Í T É L E T E A H Á B O R Ú R Ö L
Ó, szégyen, emberek! Az átkos ördögök,
a kárhozatnak népe, összetart:
ti . .. mindnyájan csak összekaptatok;
bár Isten áldást és békét igért!
Vad gyűlölség. dühöngés. lázadás
él köztetek. Borzalmas háborúk
embert és földet elpusztitanak.
Épúgy, -- hisz eljövünk majd még mi is --o

épúgy, mint hogyha ördög és pokol
nem törne romlástokra, emberek!

Székely György forditásai
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