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Péti Miklós

John Milton: Visszanyert Paradicsom  
– Bevezető tanulmány és fordítás

A Visszanyert Paradicsom (Paradise Regained) 1671-ben jelent meg Milton Sámson-
drámájával egy kötetben (Paradise Regain’d … to which is added Samson Agonistes).  
A mű valószínűleg az Elveszett Paradicsom befejezése (1667) után keletkezett, leg-
alábbis két független forrás, Edward Phillips Milton-életrajza és a kvéker1 Thomas 
Ellwood visszaemlékezései alapján is erre következtethetünk.2 Utóbbi Milton tanít-
ványa és felolvasó-segédje volt a restauráció utáni időszakban, s bizonyos mérték-
ben ösztönzője is a Visszanyert Paradicsom létrejöttének. Az Elveszett Paradicsom kéz-
iratát Milton először Ellwooddal olvastatta el, aki olvasmányélményét így foglalta 
össze a költőnek: „Sok mindent elmondott a Paradicsom elvesztéséről, de mit tud 
mondani a megtalálásáról?” („Thou hast said much here of Paradise lost, but what 
hast thou to say of Paradise found?”) Az anekdota szerint Milton nem válaszolt, 
csak merengve ült, néhány év múlva azonban újabb kéziratot, a Visszanyert Paradi-
csom négy énekét nyomta Ellwood kezébe.

Akármi is legyen a mű keletkezési ideje, annyi biztos, hogy műfaja, cselekmé-
nye és stílusa szempontjából sem könnyű elhelyezni a miltoni életműben. Milton a 
Reason of Church Government című 1642-es pamfletjében már azon töpreng, milyen 
„tanulságos és példázatos” műveket írjon: „vajon azt az epikus formát [válassza-e], 
amelyre Homérosz két költeménye meg az a másik kettő, Vergiliusé és Tassóé hosz-
szan áradó, Jób könyve pedig rövidre fogott minták?”3 Az utóbbi kitétel alapján 
Barbara Lewalski Milton „rövid eposzának” nevezi a Visszanyert Paradicsomot és 
amellett érvel, hogy Milton a bibliai Jób könyve mintájára építette fel költeményét.4 
Louis Martz azonban inkább Milton Georgicájának véli a Visszanyert Paradicsomot (a 
vergiliusi Georgica mintája alapján), amelyben a szerző az Elveszett Paradicsom kozmi-
kus témájához és epikus szárnyalásához képest földhözragadtabb tárgyat dolgozott 
fel szerényebb hangnemben, Stuart Curran pedig inkább az angol romantikában 

1 A kvékerek nonkonformista (azaz a Church of England szabályaihoz és szertartásaihoz nem al-
kalmazkodó) protestáns vallási közösség, amelynek eredete a 17. századra nyúlik vissza.

2 Heklen darbishire, szerk., The Early Lives of Milton, New York, Barnes and Noble, 1932, 75–76, és 
Barbara K. Lewalski, The Life of John Milton: A Critical Biography, London, Wiley, 2008, 444.

3 Szenczi Miklós, szerk., Milton, az angol forradalom tükre, Budapest, Gondolat, 1975, 39.
4 Barbara Lewalski, Milton’s Brief Epic: The Genre, Meaning, and Art of Paradise Regained, Providence, 

Brown University Press, 1966. A Visszanyert Paradicsom szövege többször is utal Jób történetére.
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divatos „hosszúversek” előfutának tartja a művet.5 A műfaji besorolási vita mind-
máig nem jutott nyugvópontra; a legbiztosabb álláspont talán Northrop Frye-é, aki 
már 1965-ben megállapította, hogy a szöveg műfajilag sui generis, azaz semmi más 
műhöz nem fogható.6 

A Visszanyert Paradicsom azonban nem csupán műfaji besorolhatatlansága miatt 
különleges alkotás, hanem azért is, mert nehezen felel meg az olvasók – különösen 
az Elveszett Paradicsom szövege felől közelítő olvasók – elvárásainak. Aki ebben a 
műben a korábbi nagyeposz fordulatokkal teli, szövevényes cselekményéhez ha-
sonló elbeszélésre vagy az egész univerzumot felölelő grandiózus eposzi víziók ra 
számít, bizonyára csalódik: a Visszanyert Paradicsomban ugyanis alig történik vala-
mi, s Milton többnyire még ezt a „keveset” sem igyekszik ravasz elbeszélői fogások-
kal fordulatossá tenni. A mű tárgya Krisztus megkísértése, az elbeszélő a szinopti-
kus evangélisták által röviden leírt kísértés történetet fejti ki, gyakran kiegészítve 
azt saját fantáziája alapján.7 A Bibliában szereplő próbatételek – a test (az éhség), 
a hatalom és az istenség kísértése – mellett Milton a tudás kísértését is beleszövi 
elbeszélésébe: a költemény negyedik énekében Sátán a klasszikus világ műveltsé-
gével próbálja Jézust rossz útra csábítani – sikertelenül. A helyszín a bevezető ének 
egy részét leszámítva mindvégig a pusztaság (desert), itt feszül egymásnak Jézus és 
a Sátán különböző napszakokban és helyeken, de mindig mélyenszántó párbeszé-
dekben. Más nem is nagyon történik a műben: Sátán8 provokatívan kérdez, Jézus 
megfontoltan és hosszan válaszol, s mégis: a fordulatok hiánya ellenére a szöveg tele 
van feszültséggel. Ennek elsősorban a főszereplő kilétének rejtélye az oka: Sátánt a 
kezdettől fogva fúrja a kíváncsiság, ki lehet ez az ember, akit az Atya hangja igazolt 
a Jordánnál való megkeresztelkedésekor, s a történet elején maga Jézus sincs telje-
sen tisztában kilétének és küldetésének pontos céljával. A mű tetőpontján azonban 
megoldódik ez a rejtély, s az elbeszélő ritka hasonlatainak egyike szerint Sátán a 
döbbenettől sújtva úgy zuhan alá, mint a Szfinx, miután Oidipusz megfejtette a 
nagy talányt. Az eposz hőse ezt a diadalt nem hőstettekkel vagy fizikai erejével, 
hanem állhatatosságával és csupán egyetlen velős mondattal éri el: nem hiába ha-
sonlítja Thomas Corns Milton Jézusának viselkedését a késő tizenhetedik századi 
kvékerek „agresszív kvietizmusához.”9

5 Louis Martz, Poet of Exile: A Study of Milton’s Poetry, New Haven, Yale University Press, 1980, 247–271, 
293–304. Stuart Curran, The Mental Pinnacle: Paradise Regained and the Romantic Four-Book Epic, 
in Calm of Mind: Tercentenary Essays on Paradise Regained and Samson Agonistes, szerk. Joseph Anthony 
Wittreich Jr., Cleveland, The Press of Case Western Reserve University, 1971, 133–162.

6 A különböző kritikai álláspontok alaposabb ismertetését ld. John Milton, The Complete Poetry and Es-
sential Prose of Jon Milton, szerk. William Kerrigan, John Rumrich és Stephen M. Fallon, New York, 
Modern Library, 632–633.

7 A mű alapjául szolgáló bibliai epizódok a következők: Mt 4,1–11, Mk 1,12–13, Lk 4,1–13.
8 az Elveszett és Visszanyert Paradicsomban Sátán karakterként jelenik meg, kvázi ez a neve, míg amikor 

határozott névelővel utalunk rá, akkor inkább a funkciójára vagyunk kíváncsiak.
9 Thomas N. Corns, Satan, the Son of God, and the Brief Epic, in A New Companion to Milton, szerk. 

Thomas N. Corns, London, Wiley, 2016, 517–527.
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A Visszanyert Paradicsom stílusa messzemenően illik talányos tárgyához. Jézus 
és Sátán kimért, filozófiai mélységű okfejtésekben fejtik ki alapvetéseiket, s a cse-
lekmény előrehaladtával szembenállásuk egyre világosabban artikulálódik. A mű 
voltaképpen utazás az ellenfelek tudatába, akiket – legalábbis az elbeszélés világán 
belül – egymás nélkül el sem tudunk képzelni: John Rogers kifejezésével élve a 
viszonylagosság és az összefüggések (the relative and the relational) költészete ez.10 
Nem csupán a két legfontosabb szereplő gondolatait vagyunk azonban kénytele-
nek egymáshoz viszonyítani: a Visszanyert Paradicsom gyakran láttat bizonyos epi-
zódokat több különböző perspektívából (jó példa erre az első énekben szereplő 
keresztelés-jelenet), ráadásul maga a szöveg is felszólít a korábbi remekművel, az 
Elveszett Paradicsommal való összehasonlításra. Ez utóbbi reflexió történhet nyílt 
elbeszélői utalás formájában (pl. az invokációban), a szereplők beszédeiben – pl. 
amikor Sátán arról morfondírozik, mi köze lehet Jézusnak a Mennyben látott Fi-
úhoz –, de a legelemibb szinten egyes fordulatok, félsorok átvételében is. A nagy-
eposszal való nyelvi párhuzamok egyrészt nosztalgikusak – valahogy úgy, ahogy 
Pilinszky is megidézi az „Apokrif” világát „Utószó” című versében –, másrészt 
komoly kritikai éllel is rendelkezhetnek, hiszen a visszhangzott nyelvi tartalom új 
kontextusba kerül.

A Visszanyert Paradicsom magyarul mindmáig csak Bessenyei Sándor 1796-ban 
kiadott, franciából készült prózafordításában volt elérhető. Bessenyei szövege – 
amint utóélete is bizonyítja – szép és olvasmányos, tény azonban, hogy nyelvezete 
elavult.11 Saját prózafordításom és a hozzá kapcsolódó kommentár elkészítésével az 
volt a célom, hogy olyan szöveget bocsássak a magyar olvasóközönség rendelkezé-
sére, amelyből fogalmat alkothat arról, pontosan miről is szól Milton műve. Fordí-
tásomban menthetetlenül elvesznek a szöveg mindmáig lefordítatlan (s többnyire 
lefordíthatatlan) szépségei – pl. a rímtelen ötös jambusok (a milton blank verse), az 
angol szintaxis szabályait feszegető mondatszerkesztés, az eredeti latin vagy görög 
jelentésüket is visszhangzó kifejezések, stb. –, de talán valami kárpótlást nyújthat 
szövegem feltétlen hűsége az eredeti tartalomhoz. Az Orpheus Noster jelen számá-
ban a költemény első énekének fordítását közlöm.

10 John Rogers, Introduction: Relation Regained, Huntington Library Quarterly 76.1 (2013), 1–9, 4.
11 Szigeti Jenő, Milton Elveszett paradicsom-a Magyarországon, Irodalomtörténeti közlemények 74.2 (1970), 

205–213.
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John Milton
Visszanyert Paradicsom

1. Könyv*

Én,1 aki régebben a boldog Kertről énekeltem, amely egyetlen ember2 engedetlen-
sége miatt elveszett, most arról énekelek, hogyan szerezte vissza a Paradicsomot az 
egész emberiség számára egyetlen ember3 kitartó és sok kísértésben próbára tett 
engedelmessége. Éneklem a Kísértő4 kudarcát is (5) minden fortélyával, vereségét5 
és bukását, és Éden teremtését6 a kietlen vadonban.7

Ó Lélek,8 aki ezt a dicsőséges remetét9 a pusztaságba vezetted, győzelmes csa-
tamezejére (10) lelki ellenségével10 szemben, és úgy hoztad el onnét, hogy bebi-
zonyosodott: kétségen kívül ő az Isten Fia, ihlesd, ahogy szoktad,11 sugalmazott 
dalomat, amely enélkül néma volna,12 és vigyél magasba és mélybe, ameddig csak a 

*  A fordításhoz felhasznált és a kommentárban idézett szöveg: John Milton, Complete Shorter Poems, 
szerk. Stella P. Revard (Chichester: Wiley-Blackwell, 2009). A fordítás és a kommentár elkészítését 
a Reformáció Emlékbizottság tudományos kutatási pályázata támogatta (REB-17-KUTATAS-0009). 
Ezúton fejezem ki köszönetemet Nádasdy Ádámnak, aki fáradságot nem kímélve lektorálta és javí-
totta a szöveget. A szövegben maradt minden hibáért természetesen a fordítót terheli a felelősség.

1 Én ...vadonban] A Visszanyert Paradicsom bevezetője az antikvitás óta hagyományosan az Aeneis kezde-
tére illesztett (nem vergiliusi) sorokat idézi (Ille ego, quondam gracili modulatus avena carmen), amelyek 
szembeállítják Vergilius pásztorköltészetét a hősi eposz által megkövetelt új hangvétellel. A kora mod-
ern eposzokban bevett kezdés: megtaláljuk Spensernél (Fairie Queene, Proem), illetve Zrínyinél is. 
Milton az Elveszett Paradicsomban megénekelt boldog Kertet azonosítja a pasztorál idilljével, amelyhez 
képest a Visszanyert Paradicsom tárgya minden hősiességet felülmúló (ld. 15. sor).

2 egyetlen ember] Ádám. A boldog Kert elvesztését Milton az Elveszett Paradicsomban dolgozza fel.
3 egyetlen ember ... engedelmessége] Jézus. Ld. Róm 5,18–19.
4 A Kísértő] Sátán.
5 vereségét ... vadonban] A Visszanyert Paradicsom szerint az Éden visszanyerése nem a megváltással 

( Jézus kereszthalálával) történik meg, hanem azzal, hogy Jézus ellenáll a sátáni kísértésnek.
6 teremtését] Az eredeti a növelést, nevelést, fel- és kiemelést is sugalló „raise” igét használja. Ld. 

még. Ézs 51,3: „[az Úr] Olyanná teszi [Sion] pusztaságát, mint az Éden, kopár földjét, mint az Úr 
kertje.”

7 a kietlen vadonban] Az eredetiben „wast Wilderness”, amely egyszerre utalhat hatalmas (vast) és el-
hagyatott (waste) helyre. Bessenyei Sándor 1796-os fordításában: „a kietlen puszta”.

8 Ó Lélek ... költemény nélkül] A mű invokációja a Máténál és Lukácsnál is szereplő Lélekhez fohász-
kodik (Mt 4,1, Luk 4,1). Kritikai vita tárgya, hogy Milton konkrétan a Szentlélekre vagy általánosab-
ban a keresztény istenségre utal-e.

9 remetét] A görög erémitész szó (amelyből a magyar „remete” kifejezés is származik) jelentése „pusz-
tai”, „sivatagi”.

10 lelki ellenségével] Az eredetiben „Spiritual Foe”, amely közvetlen visszautal az invokációban megi-
dézett Lélekre („Spirit”). 

11 ihlesd, ahogy szoktad] Milton az inspiráció sajátos folyamatát és égi Múzsájával való kapcsolatát az 
Elveszett Paradicsom 9. énekének invokációjában írja le részletesen (Elveszett Paradicsom 9.20–24).

12 néma volna] A Visszanyert Paradicsom Milton legutolsó alkotói korszakában készült; ha hihetünk az 
életrajzi anekdotáknak, az Elveszett Paradicsom befejezése után. Milton már az Elveszett Paradicsomban 
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természet engedi, érett röptű, üdvösséges szárnyakon, hogy (15) minden hősiessé-
get felülmúló13 tettekről szóljak: titokban14 végrehajtott, évszázadokon át feledésbe 
merült tettekről, amelyek méltatlanul maradtak ilyen sokáig költemény nélkül!

Már a nagy Kiáltó15 a harsonaszónál is megrendítőbb hangon (20) bűnbánatot 
hirdetett, s hogy közel a mennyek országa mindenkinek, aki megkeresztelkedik:16 
nagy kereszteléséhez megilletődve tódult a nép a környező vidékekről. Velük jött 
Názáretből a Jordánhoz József fia (így ismerték);17 jött, akkor még szerényen, (25) 
észrevétlenül, ismeretlenként.18 A Keresztelő azonban isteni intésre19 hamar felfi-
gyelt rá20 és meggyőződéssel hirdette, mennyivel érdemesebb, sőt, át akarta volna 
engedni neki égi tisztségét. Tanúsága azon nyomban megerősítést kapott: amint 
megkeresztelkedett a názáreti, (30) megnyílt21 az ég fölötte, és galamb képében a 
Lélek szállt le rá, miközben az égből Atyja hangja szeretett fiának nyilvánította őt.

Hallotta ezt az Ellenség,22 aki folyton a világban kódorogva23 ebbe a híres gyüleke-
zésbe is (35) időben megérkezett. Az isteni hang szinte villámcsapásként érte: csodál-
kozva vette szemügyre a felmagasztalt embert, akit ilyen magasról támogatnak, majd 
irigységgel és dühvel telítve a székhelyére száll, meg se pihen, hanem még röptében24 
(40) tanácsba rendeli25 egész vezérkarát egy tízrétegű, sűrű, sötét felhőgomoly belse-
jébe. A komor konzisztóriumban26 rémült, borús képpel így beszélt:

is panaszkodik fogyó erejéről és az őt körülvevő ellenséges környezetről, amelyeken csak Múzsája 
segítségével tud felülemelkedni (Elveszett Paradicsom 7.25–31).

13 minden hősiességet felülmúló] A hősi tárgy és általában a hősiesség és kérdésének újraértelmezése 
már az Elveszett Paradicsomra is jellemző; ott Milton a türelmet és a mártírságot jelöli meg hősi erények-
ként (Elveszett Paradicsom 9.31–40)

14 titokban ... tettekről] Három evangélista (Máté, Márk, Lukács) is megörökíti Jézus megkísértését, 
a titokban végrehajtott tettek tehát azokra a részekre vonatkozhatnak, amelyekben Milton kiegészíti a 
bibliai történeteket. Más értelmezés szerint a feledésbe merült (az eredetiben „unrecorded”, azaz „fel 
nem jegyzett”) tettek említése arra utal, hogy Milton előtt egyetlen eposzköltő sem énekelte meg ezt 
a tárgyat (szemben pl. a kereszthalállal, amely megtalálható Vida 1535-ös Christias c. eposzában).

15 Kiáltó] Keresztelő Szent János. Az eredetiben „Proclaimer”, azaz „hirdető”. Ld. Ézs 40,3; Mt 3,1–3; 
Mk 1,1–5; Lk 3,3–7.

16 megkeresztelkedik] Az eredetiben Milton következetesen az alámerítésre utaló „baptize” igét 
használja. A magyarban szükségképpen anakronizmussal kell fordítanunk; Bessenyei Sándor is 
„keresztelkedésre” utal 1796-os fordításában.

17 József fia (így ismerték)] Ld. Lk.3,23.
18 ismeretlenként] Jézus csak megkísértése után válik ismertté, ld. Lk. 4,14–15.
19 isteni intésre] Ld. Jn 1,33.
20 felfigyelt rá ... tisztségét] Ld. Mt 3,11,14.
21 megnyílt ... nyilvánította őt] Ld. Mt 3.16–17.
22 az Ellenség] Sátán. A héber szatan szó jelentése „ellenség”.
23 a világban kódorogva] Ld. Jób 1.7.
24 röptében] Az eredetiben „in mid air”, azaz „a levegő közepén”. Vö. Ef 2,2: Sátán mint a „levegő bi-

rodalmának fejedelme”.
25 tanácsba rendeli] A tanács Homérosz óta állandó eposzi elem, amelyet Milton már az Elveszett Paradi-

csomban felhasznált (a 2. énekben a bukott angyalok, a 3. énekben a mennyei hatalmak tanácsát írja le).
26 komor konzisztóriumban] Az eredetiben „gloomy consistory”. A protestáns Milton a római pápa 

bíborosi tanácsadó testületének elnevezését (konzisztórium) használja a bukott angyalok tanácsára.
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„Ó ti, a levegő és e tágas világ ősi fejedelmei!27 – (45) mert sokkal szívesebben 
említem a levegőt, régi hódításunkat,28 mint hogy a Poklot, gyűlölt lakhelyünket 
felidézzem – jól tudjátok, hány évezreden át (ahogy az emberek mérik az időt) bir-
tokoltuk ezt a mindenséget és kormányoztuk (50) kedvünk szerint a földi ügyeket, 
amióta Ádám és könnyelmű társa, Éva elveszítette a Paradicsomot, mert rászedtem 
őket. Igaz, azóta azt is rettegve várjuk, mikor mér29 halálos sebet (55) fejemre Éva 
utódja. Hosszan késnek az ég végzései, mert Neki30 a hosszú idő is rövid. És most, 
nekünk túl korán, a perdülő órák31 kimérték ezt a rettegett időt: viselnünk kell a 
régóta fenyegető sebet – (60) ha elviselhető egyáltalán, és fejünk bezúzása nem azt 
célozza, hogy megszakadjon minden hatalmunk, szabadságunk és létünk a Föld és 
a levegő e szép birodalmában, amelyet elnyertünk magunknak.

Mert ezt a rossz hírt hozom: a Nő-utód,32 (65) akit erre rendelt a végzet, nemrég 
meg is született egy nőtől,33 és születése bizony komoly okot adott jogos félelmünk-
re. De most megsokszorozza félelmemet, hogy már ifjúkora virágába ért, és mutat-
kozik minden erénye, szépsége és bölcsessége, hogy a legmagasabb, legnagyobb 
dolgokat érje el! (70) Egy nagy prófétát küldtek elé hírnöknek, hogy hirdesse jö-
vetelét; ez mindenkit elhív és a megszentelt folyóban állítólag lemossa bűneiket 
és felkészíti őket arra, hogy így megtisztítva fogadják őt, a Tisztát, sőt, (75) úgy 
tiszteljék, mint királyukat. Mindenki odamegy, és ő maga is megkeresztelkedett 
közöttük, nem azért, hogy ettől tisztább legyen, hanem hogy megkapja a Menny 
tanúságtételét, hogy attól fogva a nemzetek ne kételkedjenek abban, ki ő. Láttam, 
(80) ahogy a próféta hódol neki; amikor pedig a vízből kijött, a Menny kitárta a fel-
hők fölött kristálykapuit, egy hófehér galamb ereszkedett a fejére (bármit is jelent-
sen ez34) és hallottam a mennyből a királyi hangot: (85) »Ez az én szeretett fiam, 
akiben gyönyörködöm.«

Anyja tehát halandó, de Atyja az, aki a Menny királyaként uralkodik, és ő vajon 
mit nem tenne meg, hogy támogassa fiát? Elsőszülöttjét ismerjük, és keservesen 
szenvedtünk is,35 (90) amikor ádáz mennykövével a mélybe kergetett. Meg kell 
tudnunk, hogy ez kicsoda, hiszen a külseje alapján embernek tűnik, noha arcán 
felfénylik Atyja dicsősége. Látjátok hát, milyen veszélyes, milyen végletesen (95) 

27 a levegő ... fejedelmei] Ld. Ef 2,2. 
28 régi hódításunkat] Sátán Ádám és Éva sikeres megkísértésével szabadítja a teremtett világra az addig 

a Pokolba zárt bukott angyalokat. Ld. Elveszett Paradicsom 10. ének.
29 mér ... utódja] 1Móz 3,15 (az ún. protoevangélium) szerint Éva utódja a kígyó fejét tapossa majd. Az 

Elveszett Paradicsomban Milton a kígyót Sátánnal és a nő utódját Jézussal azonosítja (Elveszett Paradi-
csom 10.178–192, 1048–1054).

30 Neki ... rövid] Istennek. Vö. Zsolt 90.4.
31 perdülő órák] Eposzi fordulat, vö. Elveszett Paradicsom 6.3.; Aeneis 1.234; Odüsszeia 1.16.
32 a Nő-utód] Jézus.
33 egy nőtől] Máriától.
34 bármit is jelentsen ez] Sátán egyre növekedő zavara, értetlenkedése Jézussal kapcsolatban a Visszany-

ert Paradicsom egyik fő motívuma.
35 szenvedtünk is ... kergetett] Ld. az Elveszett Paradicsom 6. énekét (a mennyei háború és Sátán bukása). 
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kockázatos helyzetben vagyunk! Nincs idő hosszú vitára: valami gyors ellenlépés 
kell, nem nyers erő,36 hanem jól-álcázott csalás, szorosra-szőtt csapda, még mielőtt 
a nemzetek élén37 királyként, vezetőként, a Föld legfőbb uraként jelenne meg. (100) 
Amikor senki más nem mert, én egyedül vállalkoztam38 a veszedelmes küldetésre, 
hogy megtaláljam és megrontsam Ádámot, és sikerrel vittem véghez a hősi tettet.39 
Most szelídebb szelek szárnyán indulok; egyszer már szerencsével jártam ily mó-
don, (105) főként ezért remélek hasonló sikert.”

Befejezte, és szavai hatalmas megdöbbenést keltettek a pokol bandájában; fel-
zaklatta és mély félelemmel lepte meg őket a szomorú hír, de most nem volt idő 
arra, (110) hogy hosszan dédelgessék félelmeiket és keserveiket: egyhangúan őrá, 
nagy vezérükre40 bízzák e sorsdöntő vállalkozás gondját és megvalósítását; az ő első 
merénylete az emberiség ellen oly remek sikerrel járt (115) Ádám elbuktatásában, az 
vezette ki41 őket a Pokol mélyöblű barlangjából, hogy fényben élhessenek mint feje-
delmek,42 nagyurak, királyok, sőt: istenek, sok szép királyság, sok tágas tartomány 
fölött. Sátán tehát kígyó-fortéllyal felövezve43 a Jordán partja felé veszi (120) köny-
nyű lépteit, oda, ahol leginkább megtalálhatja ezt az embert az emberek között, 
Isten igazolt, újonnan-kijelölt fiát, hogy megkísértse és minden ármányt kipróbál-
jon rajta. Így akarta tönkretenni azt, aki – gyanúja szerint – arra jött létre, (125) 
hogy véget vessen az ő régóta élvezett uralmának a Földön. Ám mit sem sejtve, saját 
szándékával ellentétben éppen a Fenségesnek előre elrendelt és rögzített akaratát 
töltötte be, az Atyáét, aki az angyalok ragyogó gyülekezetében mosolyogva szólt44 
Gábrielhez:45

(130) „Gábriel, ma bizonyítékát látod majd, te és minden angyal, akik ismeritek 
a Földön az embert és az emberi dolgokat, hogyan kezdem valóra váltani azt a ma-
gasztos ígéretet, amivel nemrég Galileába küldtelek46 a tiszta szűzhöz (135): hogy 
fiút fog szülni, akinek nagy híre lesz, és Isten fiának fogják hívni. Akkor elmondtad 
neki, mert kételkedett, hogyan történhet ez meg vele szűz létére: a Szentlélek jön 

36 nem nyers erő ... csapda] Az erő/harc és az ész/cselvetés szembeállítása klasszikus eposzi dilemma, 
amely az Elveszett Paradicsom pokoli zsinatában is felmerül (vö. Elveszett Paradicsom 1.123, 652; 2.39, 
49–52).

37 a nemzetek élén] Az eredetiben „in the head of Nations”, azaz a „nemzetek fejében” vagy a „nemzetek 
élén”. Vö. Dán 7,13–14, Ézs 9,6–7.

38 egyedül vállalkoztam] Ld. Elveszett Paradicsom 2.455–464.
39 hősi tettet] Az eredetiben „exploit”.
40 nagy vezérükre] Az eredetiben „their great Dictator”; Milton a dictator római tisztségére utal.
41 vezette ki ... barlangjából] Ld. Elveszett Paradicsom 10. ének.
42 mint fejedelmek ... fölött] Az Elveszett Paradicsom seregszemléjében (enumeratio, 1. ének) Milton a bu-

kott angyalok vezéreiről felsorolja, milyen istenségek voltak a pogány világban.
43 kígyó-fortéllyal felövezve] A boszorkányság ikonográfiai hagyományában jellemző motívum; vö. Ézs 

11,5: „Igazság lesz derekának öve, csípőjének öve pedig a hűség”.
44 mosolyogva szólt] Az Atya zavartalan derűje előrevetíti a cselekmény kimenetelét. Vö. Zsolt 2,4; vö. 

még Elveszett Paradicsom 2.187–188; 5.727.
45 Gábrielhez] Arkangyal, az Elveszett Paradicsomban a Paradicsom őre (4. ének). 
46 Galileába küldtelek ... hívni] Az angyali üdvözlet; Ld. Lk 1, 26–38. 
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majd le rá és a Fenségesnek ereje (140) árnyékolja be. Ezt az embert, aki megszü-
letett és már fel is nőtt, mostantól kiteszem a Sátánnak, hogy megmutassa: méltó 
isteni születéséhez és mindazokhoz a magasztos dolgokhoz, amiket jövendöltek 
róla. Hadd kísértse, hadd próbálja meg a Sátán minden fortélyával, hiszen arról 
szokott hencegni (145) és kérkedni hitehagyott csürhéjének, mennyire ravasz. Meg-
tanulhatta volna, hogy kevésbé kevélykedjen, mióta Jóbbal47 kudarcot vallott; Jób 
kikezdhetetlen állhatatossága legyőzött mindent, amit ez kegyetlen rosszindulatá-
val kieszelt. (150) Most megtudja majd, hogy a nő magjából olyan embert tudok te-
remteni, aki Jóbnál is sokkal rátermettebb, hogy ellenálljon minden ajánlatának,48 
sőt, irdatlan erejének is, és visszaűzi a Pokolba, diadalmasan visszanyerve mindazt, 
amit az első ember elveszített, (155) amikor óvatlanul hagyta magát becsapni. De 
előbb még meg akarom edzeni49 a pusztaságban, ott fogja először lefektetni nagy 
hadviselésének alapjait, mielőtt kiküldöm, hogy (160) megaláztatással és tűrő ki-
tartással leigázza két nagy ellenfelünket, a Bűnt és a Halált.50 Gyengesége51 lebírja 
majd a sátáni erőt, az egész világot és a bűnös test koloncát is, hogy minden angyal 
és mennybeli hatalmasság megértse most, amit az emberek majd később fognak 
fel: (165) tökéletes erénye miatt választottam ki ezt a tökéletes embert, akit megér-
demelten52 hívnak fiamnak, hogy az emberek fiainak megszerezze az üdvösséget.”

Így szólt az örök Atya, és az egész menny ámulva állt kis ideig, majd himnuszok-
ban (170) törtek ki és égi ritmusban táncoltak a trón körül, énekelve, s hangszereik53 
együtt zengtek hangjukkal. Így énekeltek:

„Diadal és dicsőség az Isten Fiának, aki most indul nagy párviadalára, de nem 
fegyverrel, (175) hanem bölcsességgel győzi le a pokoli fortélyt. Az Atya ismeri a 
Fiút,54 ezért nyugodtan teszi ki próbálatlan55 fiúi erényét minden kísértő, csábító, 
csalogató, rémítő vagy veszélybe húzó erőnek. (180) Dőljetek össze mind, ravasz 
pokoli tervek; ördögi mesterkedések, valljatok kudarcot!”

47 mióta Jóbbal ... kieszelt] Milton a Reason of Church Government című prózai művében (1642) a bibliai 
Jób könyvét jelöli meg a rövid epikai művek mintájának. A Visszanyert Paradicsom szövege a továbbiak-
ban négyszer utal még Jóbra.

48 ajánlatának ... erejének] Ld. 36. jz.
49 meg akarom edzeni] A De Doctrina Christiana című, posztumusz megjelenésű művében Milton „jó 

kísértésnek” írja le az isteni próbatételt (1.8).
50 a Bűnt és a Halált] Az Elveszett Paradicsomban Milton a Sátántól származó allegorikus alakokként je-

leníti meg a Bűnt és a Halált (Elveszett Paradicsom 2.638–833).
51 Gyengesége ... erőt] Vö. 1Kor 1,27.
52 megérdemelten] Az érdem („merit”) az Elveszett Paradicsom egyik kulcsfogalma, amelyet Isten és Sá-

tán is magának követel, ld. pl. Elveszett Paradicsom 2.5; 3.182.
53 hangszereik ... hangjukkal] Az eredetiben „the hand / Sung with the voice”, azaz a „kéz [amely a 

hangszert pengette] együtt énekelt a hanggal”. A miltoni menny jellemző ünneplési formája a dic-
shimnuszok zengése (ld. Elveszett Paradicsom 3.358–387).

54 Az Atya ismeri a Fiút] Vö. Jn 10,15.
55 próbálatlan] A himnusz szövege szerint az angyalok itt nem azonosítják Jézust a Fiúval, akinek erénye 

a mennyei háborúban azonban már megpróbáltatott (ld. Elveszett Paradicsom 6. ének). Iréneusz és 
Ambróziusz szerint a megtestesülés még az angyalok számára is misztérium volt.
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Így zengtek ők ódákat és himnuszokat a mennyben éjjel és nappal: eközben pe-
dig az Isten fia, aki néhány napig még Béthabarában56 maradt, ahol János keresztelt, 
(185) egyre tűnődött és sokat forgatta keblében, miként kezdhetné legjobban a nagy-
szerű munkát, az emberiség megmentését, és hogyan jelentse be isteni megbízatását, 
amelyre immár megérett. Egy nap elindult egyedül, a Lélek vezette57 (190) és mély 
gondolatai, hogy csak a magány legyen társa, mígnem messze került az emberek ös-
vényeitől; gondolatai, mint léptei, követték egymást, s már a közeli néptelen puszta-
ságba58 ért. Ott sötét árnyékok és sziklák között (195) így folytatta szent elmélkedését:

„Ó, a gondolatok milyen sokasága ébred egyszerre és nyüzsög bennem, miköz-
ben figyelem, mit érzek belül és hallom, ami kívülről gyakran fülembe jut, (200) 
s bajosan illik jelen állapotomhoz. Amikor még gyerek voltam, nem leltem kedve-
met a gyerekjátékokban, egész elmém arra állt, hogy komolyan tanuljak, tudjak, 
és ezáltal tegyem is, ami mindenkinek jó. Azt gondoltam, (205) erre a célra szület-
tem: azért jöttem a világra, hogy előmozdítsak minden igazságot,59 minden jogos 
és erkölcsös dolgot. Ezért ifjú koromat megelőzve Isten törvényét olvastam, és édes-
nek találtam, egyetlen örömömmé tettem, és benne olyan tökéletességre nőttem, 
hogy mielőtt (210) kétszer hat esztendőt számláltak éveim, nagy ünnepünk idején 
a Templomba mentem,60 hogy ott hallgassam törvényünk tanítóit, s hozzátegyem61 
mindazt, ami az én vagy az ő tudásukat javíthatná. Mindenki csodált akkor, de 
(215) lelkem ennél többre törekedett: győzelmes tettek lángoltak szívemben, hős-
tettek: egyszer az, hogy megmentsem Izráelt a római igától, majd az, hogy szerte 
a földön leverjem és kipusztítsam az erőszakot és a kevély zsarnoki hatalmat, (220) 
míg felszabadul az igazság, s helyreáll a méltányos rend. Ám emberibbnek, meny-
nyeibbnek tartottam, hogy előbb meggyőző szavakkal hódítsam meg a fogékony 
szíveket, és a meggyőzésre bízzam a félelem munkáját – vagy legalább megpróbál-
jam – és tanítsam a tévelygő lelket, (225) ha nem szándékosan vét, csak óvatlanul 
rossz útra tért, és csak a dacost verjem le. Anyám, miután elszórt szavaimból hamar 
felfigyelt így növögető gondolataimra, ujjongott magában, s félrevonva így szólt:

»Magasztosak a gondolataid, (230) ó Fiam, tápláld csak őket és hagyd, hogy 
szárnyaljanak olyan magasra, ahová a szent erény és az igaz érdem emelné őket, 
akár magasztos példák fölé is; páratlan tettekkel fejezd ki páratlan Atyádat! Mert 
tudnod kell: nem halandó ember fia vagy, (235) bár az emberek alacsony szárma-
zásúnak vélnek, Atyád az Örök Király: a Föld és a menny egészén, minden angyal 
és ember fölött ő uralkodik. Isten követe62 jósolta meg születésedet, s hogy szűz-
56 Béthabarában] A Jordántól keletre fekvő terület a mai Jordánia területén.
57 a Lélek vezette] Ld. 8. jz.
58 néptelen pusztaságba] Azonosítatlan sivatagos terület; Milton valószínűleg egyetlen egységként kez-

elte a bibliai pusztaságokat (ld. a későbbiekben Sátán utalásait Illésre és az Izraelitákra). 
59 előmozdítsak minden igazságot] Jézus szavai megelőlegzik Pilátusnak adott válaszát: Jn 18,37.
60 a Templomba mentem] Ld. Lk 2.46–50. 
61 hozzátegyem ... javíthatná] Az írástudók tanítása Milton kiegészítése az eredeti bibliai történethez.
62 Isten követe] Gábriel arkangyal, ld. 45. jz. Mária elbeszélése Lukács és Máté evangéliumát követi, ld. 

Lk 1,26–35; 2,1–18; Mt 2,9–11.
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méhemben megfogansz, megjósolta, (240) hogy nagy leszel és Dávid trónján ülsz 
majd, és országodnak nem lesz vége.63 Születésedkor angyalok dicsőséges kara 
énekelt Betlehemben a mezőn éjjel a nyájukat őrző pásztoroknak. (245) Elmond-
ták, hogy megszületett a Messiás,64 s hogy hol találják. A pásztorok el is jöttek, az 
angyalok a jászolhoz küldték őket, ahol feküdtél, mert a fogadóban nem volt már 
jobb hely. Csillag jelent meg, melyet soha nem láttak azelőtt a mennybolton, (250) s 
odavezette a bölcseket is keletről, hogy tömjénnel, mirhával és arannyal tiszteljenek 
meg. A csillag fényes égi pályája vezette őket, s ők megtalálták a helyet, s kijelentet-
ték, hogy ez a te újonnan-égre-vésett csillagod, melyből tudták: Izráel királyának 
születtél. (255) Az igaz Simeon és a prófétanő, Anna65 látomástól intve a Templom-
ban megtaláltak téged, s az oltár előtt a díszruhás pap hallatára hasonló dolgokat 
mondtak rólad az ott jelenlévőknek.«

Miután ezt hallottam, nyomban újra forgatni kezdtem (260) a törvényt és a prófé-
ták iratait, kutatva, hogy mit írtak a Messiásról – őróla a mi írástudóink tudtak egyet 
s mást – és hamar rájöttem, hogy akiről beszéltek, én vagyok,66 s főként arra, hogy 
utam67 sok nehéz megpróbáltatáson át egészen a halálig visz, (265) mielőtt megszer-
zem a megígért királyságot, vagy megváltom az emberiséget, kinek bűnei teljes sú-
lyukkal fejemre kell szálljanak. Ám ettől nem rendült meg a bátorságom, s nem is 
csüggedtem el, vártam csak a megjelölt időt, mikor, lám, (270) eljött a Keresztelő 
(kinek születéséről sokszor hallottam, de őt magát sosem láttam), akinek a Messiás 
előtt kellett jönnie, hogy előkészítse útját. Elmentem keresztelésére, ahogy minden-
ki más, mert hittem: hivatala az égből jön; de ő (275) rögtön felismert és fennhan-
gon kihirdette, hogy én vagyok az (mert így mutatták neki az égből), én vagyok az, 
akinek ő az előhírnöke; s először nem is akart megkeresztelni, mivel jóval fölötte 
állónak vallott, és csak nehezen győztem meg. (280) Ám amint a tisztító folyóvízből 
kijöttem, a menny kitárta örök kapuit, ahonnét a Lélek galamb képében leszállt rám, 
és végül, betetőzésképpen Atyám hangja a mennyből tisztán hallhatóan a magáénak 
vallott, (285) szeretett fiának, akiben egyedül gyönyörködik. Ebből tudtam, hogy 
már beteljesedett az idő,68 s többé nem kell ismeretlenségben élnem, hanem nyíl-
tan kezdhetem munkámat, méltón a felhatalmazáshoz, melyet a mennyből kaptam. 
(290) S most valami erő ide vezetett,69 ebbe a pusztaságba; mi célból, nem tudom 
még, talán nem is kell tudnom; hiszen Isten70 feltár mindent, ami rám tartozik.”

63 országodnak nem lesz vége] Ld. Dán 7,27, Lk 1,32–33
64 Messiás] A héber masiah szó jelentése „felkent”; görögül khrisztosz (Krisztus).
65 Simeon és Anna] Ld. Lk 2,25–38.
66 én vagyok] Isten e szavakkal azonosítja magát Mózesnek, ld. 2Móz 3,14; ld. még Mk 14,61–62.
67 utam ... halálig visz] Ld. Ézs 53,2–12.
68 már beteljesedett az idő] Ld. Gal 4.4
69 valami erő ide vezetett] Az eredetiben „by some strong motion I am led”. A Visszanyert Paradicsom-

mal eredetileg egy kötetben kiadott Samson Agonistes (A küzdő Sámson vagy Sámson) című tragédiában 
Milton hasonlóan ábrázolja Sámson elhívatását: a hős „lelkesítő indulatokat” (Dybas Tihamér) vagy 
„pezsdülést” ( Jánosházy György – „rouzing motions”, 1382. sor) érezve indul végső útjára.

70 Isten ... tartozik] Vö. De Doctrina Christiana 1.5 és Mk 13,32.



IX. évf. 2017/4.IX. évf. 2017/4.

114

Így szólt éppen-kelő hajnalcsillagunk,71 (295) majd szertenézett és körös-körül 
úttalan sivatagot látott, amely borzongató árnyaktól homálylott. Nem jegyezte 
meg, hogyan jutott oda, így nehéz lett volna visszatérnie: a visszaútat nem jelölte 
ösvény. Ment egyre tovább, de keblében olyan gondolatok (300) kísérték elmúlt 
és eljövendő dolgokról, amelyek bizony kívánatosabbá72 teszik az ilyen magányt 
még a legkiválóbb társaságnál is. Negyven73 teljes napot töltött ott, homály fedi, egy 
dombon-e vagy árnyékos völgyben, s hogy éjszakánként (305) egy öreg tölgy vagy 
cédrus lombja alatt vagy barlangba húzódva védekezett-e a harmat ellen. Emberi 
ételt nem evett, de éhséget sem érzett, amíg ez az idő véget nem ért, akkor végül 
megéhezett (310) a vadállatok között:74 ezek látására megszelídültek, sem álmában, 
sem ébren nem bántották, menekült útjából a tüzes kígyó és a mérges csúszó-má-
szók is, az oroszlán és a bősz tigris messziről meresztette rá szemét. De most egy 
öregembert látott közeledni pásztorgúnyában, (315) aki talán75 egy elkóborolt ju-
hát kereste, vagy száraz gallyat gyűjtött télire, amikor hidegen hasít a szél, hogy 
megmelegedjen, miután átázva tér haza este a földekről. Az öreg először kíváncsian 
(320) szemügyre vette, majd ilyen szavakkal szólt hozzá:

„Uram, milyen balszerencse hozott e helyre, oly messzire az emberjárta utak-
tól, ahol az emberek csapatban vagy karavánban haladnak – mert egyedül egy sem 
mert soha – már aki visszatért, s nem esett össze (325) holtan itt, kiéhezve s kitik-
kadtan? Azért is kérdezem, s annál inkább csodálkozom, mert úgy tűnik, te az az 
ember vagy, akit nemrég új prófétánk, a Keresztelő a Jordán gázlójánál úgy meg-
tisztelt és (330) Isten fiának nevezett. Láttam és hallottam ezt, mert néha mi is, akik 
e pusztaságban élünk, a szükségtől hajtva bejövünk a közeli városba vagy falvakba 
(a legközelebbi is messze van), ahol sok minden a fülünkbe jut, s kíváncsian halljuk 
is, mi újság; a hír hozzánk is elér.”

(335) Így válaszolt neki az Isten fia: „Aki ide hozott, majd el is visz innen, nem 
kívánok más vezetőt.”

„Csodával talán,” válaszolt a pásztor, „nem tudom, hogyan tehetné másként, 
hiszen mi itt rágós gyökereken és hajtásokon élünk, a tevénél is jobban hozzászok-
tunk már a szomjúsághoz, (340) s hosszú utat járunk be italunkért; sok nélkülözés-
re és bajra születtünk. De76 ha te vagy az Isten fia, parancsold meg, hogy e kemény 
kövek kenyérré változzanak neked; így megmented magadat és nekünk is segítesz 
(345) az étellel, amelyet mi nyomorultak csak ritkán kóstolunk.”

71 hajnalcsillagunk] Ld. Jel 22,16.
72 kívánatosabbá ... társaságnál] Vö. Elveszett Paradicsom 9.252: „Olykor magány a legjobb társaság”.
73 Negyven ... ott] Milton Máté evangéliumát követi (Mt 4,2–3); Lukácsnál (Lk 4,2) és Márknál (Mk 

1,13) a kísértésre a negyven nap alatt kerül sor.
74 a vadállatok között] Ld. Mk 1,13 és az ének befejező mondatát.
75 talán] Az eredetiben „as seemed”, azaz „úgy tűnt”. Lehetséges, hogy Jézus már itt felfigyel a sátáni 

látszat és valóság különbségére?
76 De ... kóstolunk] Milton kiegészíti Máté (4,3–4) és Lukács (4,3–4) elbeszéléseit: a Visszanyert Paradi-

csomban Sátán mások éhét is enyhíteni akarja. 
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Befejezte, és az Isten fia válaszolt: „Ilyen nagy erőt vélsz a kenyérben? Hát nincs 
megírva77 (mert szerintem más vagy, mint aminek látszol) nem csak kenyérrel él az 
ember, de minden igével, (350) amely Isten szájából származik? Isten mannával 
etette atyáinkat itt, Mózes78 negyven napig volt a hegyen étlen-szomjan, és Illés79 
negyven napig bolyongott e meddő pusztaságban étel nélkül, úgy, ahogy most 
én is. (355) Miért sugallod akkor, hogy ne bízzak,80 hiszen tudod, én ki vagyok,81 
ahogy én is tudom, te ki vagy?”

Így válaszolt az Ősellenség, most már álca nélkül:82 „Igaz, én vagyok az a sze-
rencsétlen szellem, aki milliókkal szövetkezve vakmerő lázadásban (360) nem tar-
tottam meg boldog helyemet, hanem velük együtt az örömből a feneketlen mélybe 
űzettem. Ám a kérlelhetetlen szigor nem úgy szorított arra a rémséges helyre, hogy 
keserves börtönömet gyakran elhagyva ne élvezhetnék (365) nagy szabadságot: 
körbejárhatom a földgolyót vagy a levegőben kóborolhatok; bizony, néha még a 
mennyek mennyébe is beengedett. Az istenfiak közé akkor jöttem, amikor kezem-
be adta Jóbot83 Úz földjéről, (370) hogy próbára tegye és bemutassa, milyen kiváló 
ember; amikor meg minden angyalának feladatul adta, hogy tévesszék meg a gőgös 
Aháb királyt,84 hogy elbukjon Rámothnál, ők tétováztak, én pedig vállaltam a tiszt-
séget, (375) és a király talpnyaló prófétáinak nyelvét hazugságokkal kentem meg, 
hogy elpusztuljon: ez volt a feladatom. Mert amit ő85 parancsol, megteszem: bár 
sokat vesztettem eredeti fényemből,86 és elvesztettem Isten szeretetét is, azt még 
nem vesztettem el, (380) hogy szeretni tudjak, vagy legalábbis hogy szemléljem és 
csodáljam mindazt, amit kitűnőnek látok a jó, szép vagy erényes dolgokban; más-
képp minden érzés kiveszett volna belőlem. Hogy kívánhatnék hát kevesebbet87 
annál, hogy lássalak és megközelítselek téged, akiről tudom, (385) hogy Isten fiá-
nak nyilvánítottak, hogy figyelemmel hallgassam bölcsességedet és lássam Isten-
hez méltó tetteidet? Az emberek inkább ellenségnek tartanak, az egész emberiség 
ellenségének: de miért lennék az? Ők soha nem ártottak nekem, nem bántottak, én 
nem általuk (390) vesztettem el, amit elvesztettem, inkább általuk szereztem meg, 
amit szereztem, és velük élek társukként a világ e tájain, sőt gondviselőjükként: 
77 nincs megírva] Ld. 5Móz 8,3.
78 Mózes ... étlen-szomjan] Ld. 2Móz 24,18. 
79 Illés ... étel nélkül] Ld. 1 Kir 19,8.
80 hogy ne bízzak] Milton Kálvint és a protestáns teológusoklat követve nem a falánkság, hanem az Isten-

be vetett hit és bizalom próbájának tartja az első kísértést. Éva kísértése hasonlóképpen értelmezhető 
az Elveszett Paradicsom 9. énekében.

81 ki vagyok] Ld. 66. jegyzet.
82 álca nélkül] Sátán többé nem játssza azt, hogy öregember.
83 kezembe adta Jóbot] Ld. Jób 1,1–6, ld. még 47. jz.
84 a gőgös Aháb királyt] Ld. 1Kir 22,19–35. Az Aháb megtévesztésére küldött „hazug lelket” hagy-

ományosan a Sátánnal azonosítják.
85 ő] Isten.
86 vesztettem eredeti fényemből] A Sátánt hagyományosan Luciferrel (fényhozó) azonosítják; vö. Ézs 

14,12.
87 kevesebbet] Az eredetiben is: „What can be then less in me then desire” – Sátán freudi nyelvbotlása?
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gyakran segítséget és tanácsot adok nekik megérzésekkel, jelekkel, (395) válaszok-
kal,88 jóslatokkal, előjelekkel és álmokkal, hogy jövőbeli életüket irányíthassák. Azt 
mondják, az irigység hajt, hogy így társakat89 nyerjek nyomorult bajomban. Először 
lehet, hogy így volt; de mivel már régóta (400) közelebbről ismerem a bajt, most 
tapasztalatból érzem: nem osztja fel a kínt, ha fájdalmadban társra lelsz, kicsit sem 
könnyíti kinek-kinek saját terhét. Sovány vigasz lenne hát, ha az ember csatlakozna 
hozzám; leginkább az fáj (hogy fájhatna kevésbé!), hogy az ember, (405) a bukott 
ember visszaszerzi majd helyét, én már soha.”

Üdvözítőnk keményen így válaszolt: „Megérdemelten bánkódsz, hazugságból90 
vagy összeróva a kezdetektől fogva és hazugságban lesz majd véged is. Kérkedsz,91 
hogy kiengedtek a pokolból és (410) a Mennyek Mennyébe szabad jönnöd: jössz is 
bizony, mint nyomorult rabszolga jön oda, ahol korábban a legjelesebbek közt ült 
ragyogva, de most bukott alak, kitaszított, kisemmizett, csak bámulják, megvetik, 
elkerülik. (415) A romlás nevetséges képmása vagy az egész mennyei sereg szemé-
ben. A boldog hely nem részesít örömben, se boldogságban, inkább feltüzeli kíno-
dat, hiszen az elveszett boldogságot jelenti, amelyből neked többé nem jut (420) 
akár pokolban, akár a mennyben vagy: soha. De, állítod, hasznos szolgálatot teszel 
a menny királyának. Csak nem számítod engedelmességnek azt, amire félelmed 
szorít, vagy rossztevésben lelt gyönyöröd ösztökél? Mi más, mint rosszindulatod 
késztetett arra, hogy lebecsüld (425) a derék Jóbot, s aztán kegyetlenül meg is kí-
nozd minden fájdalommal? Ám türelme győzött. A másik szolgálatot92 te magad 
választottad, hogy négyszáz szájból hazudhassál,93 mert a hazugság tart életben, 
az a táplálékod. (430) Mégis magadnak követeled az igazságot, minden jóslatot te 
adsz – s a jóslatoknál mit tartanak igazabbnak a nemzetek? Ez a te fondorlatod: 
bekeversz egy kis igazságot, hogy még több hazugságot terjessz. De milyenek a 
válaszaid? Homályosak,94 (435) zavarosak, kettős értelemmel kecsegtetők, csak rit-
kán érthetők – s amit nem jól értenek, az gyakorlatilag ismeretlen marad! Volt-e 
valaha valaki, aki szentélyednél jóslatot kérve bölcsebben vagy készültebben tért 
haza, (440) hogy kerülje vagy kövesse, ami fontos neki, s lassabban rohanjon vég-

88 válaszokkal ... irányíthassák] A keresztény tanítás szerint a pogány jósdák a Sátán és követői üzeneteit 
közvetítették; ld. Elveszett Paradicsom 1.363–374.

89 társakat ... bajomban] A nyomorúságot enyhítő barátságról szóló klasszikus közhelyet (ld. Cicero, 
Laelius a barátságról 7.23 és Seneca De Consolatione ad Polybium 12.2) a középkorban és a reneszánszban 
a Sátán kísértésére is alkalmazták. Ld. Elveszett Paradicsom 4.382–387. 

90 hazugságból ... véged] Jézus szavai megelőlegzik a farizeusokkal kapcsolatos ítéletét, ld. Jn 8,44.
91 Kérkedsz ... soha] Bár Jézus eddig nem adta jelét annak, hogy tisztában lenne saját fiúi mivoltával, 

ezek a sorok arra engednek következtetni, hogy ez a Sátánnal való beszélgetésben fokozatosan vi-
lágosodik meg előtte. Más értelmezés szerint Jézus itt képzelőerejére hagyatkozva alkotja meg a Sátán 
mennyei megalázásának jelenetét. Lehetséges forrásként ld. még Ézs 14,16.

92 a másik szolgálatot] Ld. 84. jegyzet.
93 négyszáz szájból hazudhassál] Ld. 1Kir 22,6,12,23.
94 Homályosak ... érthetők] A jóslatokkal kapcsolatos közhely. Ld. pl. Hérodotosz, A görög-perzsa háború, 

1.53–91.
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zetes csapdájába? Isten joggal engedte át a nemzeteket szemfényvesztésednek; jog-
gal, hiszen bálványimádásba estek, ám amikor a célja az, (445) hogy kinyilvánítsa 
előttük gondviselését, amelyet te nem ismersz, honnét máshonnét kapod akkor az 
igazságodat, mint tőle vagy a minden tartományban elnöklő angyalaitól,95 akik, mi-
vel gyűlölnek templomaid közelébe menni, parancsba adják (450) az utolsó betűig, 
mit mondhatsz imádóidnak? Te reszkető félelemmel, vagy mint pipogya talpnyaló 
engedelmeskedsz, majd magadénak vallod a megjövendölt igazat. De ez a dicsősé-
ged hamar eltöröltetik; (455) többé nem fogod jósolgatással rászedni a pogányokat; 
mostantól vége a jósdáknak,96 s többé nem kérik tanácsodat ünneppel, áldozattal se 
Delphoiban,97 se másutt, s ha igen, hiába, mert azt találják majd, hogy néma vagy. 
(460) Isten most elküldte élő jósszavát98 a világba, hogy megtanítsa végső akaratát, 
és elküldi az igazság szellemét,99 hogy ezentúl a hívő szívekben éljen, belső jósda100 
legyen minden olyan igazságra, ami az emberekre tartozik.”

(465) Így beszélt Üdvözítőnk, ám a ravasz ellenség, bár belülről harag és gyűlö-
let fullánkja csípte, színlelt, s ezt a választ adta mézesmázosan:

„Szigorúan szidtál és olyan dolgokat hánytál szememre, amelyeket nem az aka-
ratom, (470) hanem a nyomorúság csikart ki belőlem. Hol találnál könnyen olyat, 
aki nyomorúságában ne kényszerülne gyakran elhagyni az igazságot, ha jobban 
jár a hazugsággal, kettős beszéddel, képmutatással, hízelgéssel vagy esküszegéssel? 
(475) De téged fölém helyeztek, Úr vagy, tőled alázattal el lehet és el kell tűrnöm a 
feddést és a megrovást; örülök, hogy ennyivel megúszom. Rögösek az igazság útjai, 
nehéz rajtuk járni, de kellemes róluk beszélni, örömteli a fülnek, (480) fülbemá-
szó, mint a pásztorsíp vagy a pásztorének. Csoda hát, ha gyönyörködve hallom az 
igazság parancsait szádból? A legtöbb ember csodálja az erényt, bár nem követi ta-
nítását: engedd, hogy hallgathassalak, amikor idejövök (hiszen senki más nem jön), 
(485) és legalább beszélhessek, bár sikerre nincs reményem. Atyád, aki szent, bölcs 
és tiszta, eltűri, hogy képmutató vagy istentelen pap101 tapossa felszentelt udvarát 
és oltáránál szolgáljon, miközben szent dolgokat fogdos, (490) imádkozik vagy ál-
dozatot mutat be. Még a kárhozott Bálámnak102 is odaadta hangját és ihlette, mint 
prófétát; ne tiltsd meg, hogy így közelítsek hozzád!”

95 elnöklő angyalaitól] Ld. De Doctrina Christiana 1.9.
96 mostantól vége a jósdáknak] Ld. Mik 5.11–12; a korai keresztény írók Plutarkhoszra is hivatkoztak a 

jósdák megszűnésével kapcsolatban (De Defectu Oraculorum). Milton korai „Óda Krisztus születésé-
nek reggelén” című versében Jézus születésekor elnémulnak a jósdák.

97 Delphoiban] Homályos jóslatairól híres antik görög jóshely. 
98 élő jósszavát] Az eredeti szöveg jóslatra és jósdára is utalhat: „living Oracle”. Fordításom alapja Jn 1.14.
99 az igazság szellemét] Ld. Jn 16,13.
100 belső jósda] Az eredeti szöveg jóslatra és jósdára is utalhat: „inward Oracle”.
101 istentelen pap] Ld. Elveszett Paradicsom 1.493, ahol Milton a papok istentelenségét az egyik bukott 

angyal, Beliál művének tulajdonítja.
102 a kárhozott Bálámnak] Ld. 4Móz 23. Bálám Bálák parancsa ellenére megáldja Izráelt; megítélése 

csak a keresztény írók között volt negatív (kárhozott), a zsidó hagyomány egyes részeiben prófétának 
tekintették.
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Neki üdvözítőnk változatlan arccal válaszolt: (495) „Nem parancsolom, se nem 
tiltom, hogy idejöjj, bár ismerem célodat; tégy úgy, ahogy fentről engedélyt kapsz, 
többet úgysem tehetsz.”103

Nem folytatta, Sátán pedig szürke álcájában mélyen meghajolva eltűnt, szétosz-
lott a levegőben,104 mert a (500) sötét szárnyú éj mély árnyat kezdett bocsátani a 
pusztaságra. A madarak földi fészkükben gubbasztottak, s már előkóboroltak az 
erdőből a vadak.105

103 többet úgysem tehetsz] Jézus szavai a Pilátushoz intézett válaszát előlegzik meg, ld. Jn 19,11.
104 szétoszlott a levegőben] Vö. Aen. 4.278.
105 a vadak] Ld. 74. jz.


