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Szent Ágoston Vallomások című művének olvasása közben 

Rizmayer Péter 

Szent Ágoston Vallomások című művének 

olvasása közben  

A következő rövid írás (ahogy azt a cím is jelzi) 

nem a Vallomások című műnek egy átfogó 

elemzése, inkább gondolatokat, impulzusokat 

rögzít, amelyek a mű olvasásakor, vagy azzal 

egyidőben keletkeztek.  

Ágoston 354-ben született, a Vallomásokat megtérés után 11 év-

vel kezdte írni, 397 és 400 között írta meg. Ahogy olvassa az ember 

a Vallomásokat, megdöbbentő az a koncentráltság, mélység, át-

fogó látásmód, ami a szövegben tapasztalható. Szent Ágoston 

már istenhívőként vet számot a saját múltjával. Platón barlangha-

sonlatához hasonlítva olyan az író nézőpontja, mint aki már kijutott 

a fényre, és most visszatekint vágyaktól lekötözött barlangban töl-

tött éveire. De talán még pontosabb az a kép, hogy Ágoston már 

egy földről elrugaszkodott isteni SAS, aki visszanéz abba a földben 

lévő vékony, jelentéktelen és nem túl mély „furatra”, amelynek 

mélyén eddig élt és amelyet  –  amíg ki nem jött onnan –, a világ-

nak gondolt. Isteni SAS-ként már olyan hatalmas, hogy bele sem 

férne ebbe a „furatba”, amelyet korábban az egész világgal azo-

nosított. A következő három bekezdésben a műhöz kapcsolódóan 

a loglocalról (ennek eredetéről és jelentéséről a következő bekez-

désben olvasható), Istenről, mint az egyetlen szilárd pontról és a 

személyiség megszületéséről lesz szó.  

 

Loglocal 1 

A „loglocal” szót Pável Márta alkotta meg, jelentése hasonló a 

„májá” vagy „maya” szanszkrit szóhoz, azt fejezi ki, hogy „…az 

egész világ felfogható úgy is, mint egy káprázat, mert igazából 

semmi, csak a tudatom illúziója.”  A Vallomásokat olvasva úgy 

képzelem el ennek az illúziónak a működését, mint egy óriási fának 

a leveleit, amelyek elállják a napfény (amit azonosíthatunk az is-

teni fénnyel, az igazsággal) útját, és amikor a szél elmozdít egy-

egy levelet, akkor előtör mögüle a napfény, az Isten fénye. A Val-

lomásokban úgy látom, hogy Ágoston az életrajzi eseményekben 

valójában ezeket az „elmozdulásokat” írja meg, ahol minden 

egyes esemény egy ilyen „falevél”, amely elmozdul, és amely mö-

gül Isten fénye bevilágít az életébe. A megtérés végül magának 

a fának a részben történő eltűnése, megváltozása. Az egyik rész-

ben jóbarátjának elvesztéséről így ír: „Láz emésztette a 

jóbarátomat. Sokáig hevert halálos verítékben eszméletlenül. Mi-

dőn már tűnőfélben volt fölötte reménységünk, megkeresztelték 
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őt, bár erről már semmit sem tudott. Én sem törődtem ezzel. Vak-

merően bizakodtam, hogy a tőlem kapott tanítás menti meg in-

kább a fiú életét és nem az ő tudtán kívül a testét érintő keresztvíz. 

Ámde másképpen történt egészen a dolog. Ugyanis magához tért 

és meggyógyult. Mihelyt szóba elegyedhettem vele (hamar volt 

ez, alig hogy hangra nyitotta ajakát, hiszen egy pillanatig sem 

hagytam őt magára), csúfolódással kísérleteztem nála az ájultan 

és eszméletlenül fölvett keresztség miatt. Már megtudta a keresz-

telést, és biztosra vettem, hogy együtt kacag majd ő is velem. 

Azonban visszaborzadt tőlem, mintha ellensége volnék és hamar 

keletkező, csodálatos nyíltsággal arra intett, hogy hagyjam abba 

az efféle beszédet, ha barátságra még adok valamit. Meghök-

kentem és iszonyú zavarba jöttem, de béklyót vertem minden ér-

zésemre. (…) Pár nap múlva, mikor éppen nem voltam nála, föl-

éledt a láz és a fiú meghalt.”  Ebben a részben látható, ahogy ba-

rátja halálakor Isten belevilágít Szent Ágoston „életébe”.  

 

Loglocal 2 

Az illúziónak nem lehet szilárd pontja, hiszen ha lenne, akkor nem 

lenne illúzió. Visszautalva Pável Márta fent idézett loglocal definí-

ciójára, az egész világ illúzió, a tudat illúziója. Ha az egész világ 

egyetlen illúzió, amelynek nincs szilárd pontja, akkor minden egyes 

legkisebb változás a tudatban az egész világ illúzióját „átrendezi”, 

hiszen nem beszélhetünk „szilárd” részről, ami állandó volna és el-

lenállna bárminek is. Vagyis minden egyes rezdülés átrendezi az 

egész univerzumot. A tévedés és szenvedés forrása az, hogy az 

ember hamis módon az illúziót hiszi a valóságnak („Tehát a hamis-

ság olyankor fordul elő, midőn úgy vélik az emberek, hogy létezik 

a nem létező…”.), és ebben szeretne szilárd pontra lelni, ami lehe-

tetlen. Ennek a megtapasztalása átjárja a Vallomásokat: „Íme, mi-

lyen betegen sínylődik a lélek, ha nem tapadt még oda a szilárd 

igazsághoz. Ahogyan a szó szellői fújdogálnak a vélekedők mellé-

ből-szívéből, úgy röppen a lélek, hajladozik, csetlik-visszabotlik, vi-

lágosságát köd és felhő rejti s az igazságot meg nem pillanthatja. 

Pedig íme, előttünk van az igazság.”  „Bolyongó lehelet én, még 

mindig nem tértem vissza hozzád. Csavargó utaimon sem ben-

ned, sem bennem, sem az anyagi világban nem létező dolgokra 

lestem. Nem is igazságod alkotta ezeket nekem, hanem csupán 

hiú képzelgésem költötte valamennyit az anyagi világ nyomán.”  

Az egyetlen szilárd pont, ami van, az egyedül Isten. A Vallomások 

nemcsak egy életút, egy megtérés története, hanem annak a le-

írása is, hogy egyedül Istenben vagyunk képesek megismerni ön-

magunkat. Önmagunkhoz Istenen keresztül vezet az út.   
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A Vallomások utolsó (XII.) könyvének XVI. fejezetében arról ír, hogy 

egyedül az Isten ismeri magát teljes mivoltában: „Egyedül Te isme-

red Magadat teljesen olyannak, amilyen vagy, Uram. Változatla-

nul létezel, megismerésed örök és akarásod is örökre változatlan. 

Léted ismer és akar változatlanul, tudásod örökre létezik, s akar és 

akarásod van és ismer változatlanul. Nem látszik igazságos dolog-

nak előtted, hogy amint a változhatatlan világosság ismeri magát, 

éppen úgy ismerje Őt a világosságot csupán tőled nyerő változó 

teremtény. Ezért a „lelkem utánad, mint a szomjas föld eped”, 

mert amint magától meg nem világosulhat, éppen úgy magából 

meg sem elégülhet. Úgy van ugyanis nálad az élet forrásvize, aho-

gyan világosságoddal majd világosságot látunk.”  A fenti részben 

szenvedélyesen ír Szent Ágoston arról, hogy mennyire vágyik arra, 

hogy Istenben végre tökéletesen megismerje önmagát. Ágoston 

a Vallomásokban már kívülről látja saját korábbi énjét, képes 

szembenézni vele, kívülről szemlélni, megfogni, megragadni. A mű 

végén olvasható fenti idézetből azonban az is világos, hogy az az 

én, aki szembenéz korábbi énjével, tisztában van azzal, hogy ön-

magát még nem ismeri tökéletesen, és – ahogy fent is írtam – to-

vábbra is töretlenül vágyik annak még teljesebb megismerésére.  

 

A személyiség megszületése 

Redl Károly a Vallomásokhoz írt Utószóban többek között ezt írja: 

„Ez a mű mintegy határkőként magaslik az ókor és az újabb kor 

között, s jelzi a nagy fordulatot, a szubjektivitás, az emberi szemé-

lyiség megszületését. Az európai irodalomban első ízben tekinthe-

tünk bele az emberi lélek mélységeibe…”  Szent Ágoston abban 

a zűrzavaros időszakban, mikor „az egyén már szervetlennek érzi 

a közösséghez, az államhoz, a világhoz fűződő kapcsolatait” , utat 

mutat. Megmutatja, hogy az ember mennyire törékeny, sebez-

hető, de Isten mindig jelen van, és ha a lélek kész rá, és akarja, 

akkor a segítségével eljuthat Őhozzá, az egyedül biztoshoz, és 

benne újjászülethet. 

 A Vallomások olyan, mintha Ágoston a saját életét feláldozná, és 

kitárulkozna annak érdekében, hogy a saját példájából mások 

erőt meríthessenek. A Vallomások – ahogy Redl Károlytól fent már 

idéztem – a személyiség megszületése. Ez azt jelenti, hogy – kö-

vetve Szent Ágostont – egyedül Istenben lehetséges az igazi sze-

mélyiség megszületése.  Egyedül Istenben lehetséges az igazi va-

lónkat megtalálni és leszámolni az „illúzióval”, a hamis énnel. Minél 

mélyebben adjuk át magunkat Istennek, annál közelebb kerülünk 

az igazi valónkhoz.  Ennek tükrében (is) érthetetlen az az újabb kori 

törekvés, amely megpróbálja Európa keresztény gyökereit megta-

gadni, hiszen ez azt jelenti, hogy megfosztanák (vagy legalábbis 
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messzire taszítanák) a mindenkori egyént attól, hogy megtalálja 

önmagát és önálló, autentikus személyiséggé váljon.  

 

Nehéz lenne felmérni azt az óriási hatást, amit a Vallomások gya-

korolt a későbbi korokra. Ezért – befejezésként – álljon itt egyetlen 

példa, a szintén szent és szintén egyháztanító Avilai Szent Teréz pél-

dája. Ő Önéletrajzában így ír: „Ó, Uram! mennyire el kell szörnyű-

ködnöm, hogy a szívem, Istennek annyi kegyelme ellenére oly ke-

mény volt! Rémülve gondolok arra, mennyire tehetetlen voltam, s 

milyen bilincsek tartottak vissza attól, hogy egészen odaadjam 

magamat Istennek! Mikor elkezdtem olvasni a Vallomásokat, 

mintha csak a saját lelki állapotomat láttam volna bennök; s buz-

gón kezdtem magamat ezen dicső szent pártfogásába ajánlani. 

Mikor eljutottam megtéréséhez, s olvastam arról a szózatról, ame-

lyet a kertben hallott: mintha csak hozzám intézte volna azt az Úr; 

a szívem egészen úgy érezte; s hosszú ideig sírtam és zokogtam: 

annyira áthatotta egész bensőmet a bűnbánat és a fájdalom. Ó 

mit nem szenved az emberi lélek, Uram! ha egyszer elvesztette sza-

badságát; ha nem ura többé önmagának, amint illenék lennie! 

Micsoda gyötrelmeket kell elviselnie! Én igazán csodálom, hogy 

miképen voltam képes túlélni azokat a kínokat! Áldott legyen az 

Úr, aki életre támasztott ebből a halálnál is halálosabb állapotból! 

Azt hiszem a lelkem akkor igen nagy erőt kapott Ő Szent Felségé-

től! Meghallotta segélykiáltásomat, és megesett a szíve könnyei-

men. Elkezdett nőni bennem a vágy, hogy minél több időt tölthes-

sek Ővele.”  
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