
HIPPO PÜSPÖKE
(ARCKÉP)

IRTA: RÉVAY JÓZSEF

Hatalmas alakja úgy emelkedik ki a negyedik század meddő sivatagjából, mint
óriási piramis. Az alkonyuló római pogányság rőtvörös esti derengésében három
ilyen piramis komor körvonalai tornyosulnak elénk: Itáliában Szent Ambrus,
Afrikában Szent Ágoston, a Keleten Szent Jeromos. Csodálatos háromság,
aminőt azóta sem látott a világ!

Van-e valami törvényszerűséga történelemben, mint elméletek szerkesz
tői mondják, ki tudja? De megdöbbent az olyan találkozás, hogy a haldokló
óvilág e három nagy szellemének másfélezeréves világtörténelmi életét akkor
ünnepeljük, amikor a világ éppen úgy vajudik, mint az ő napjaikban. Akkor
Pán haldoklott, most az európai kultúra vergődik a haláltusa deliriumában.
Ebben a fájdalmas vergődésben új világtörténelmi korszak születik, mint
ahogy az Ambrusok, az Ágostonok, a Jeromosok napjainak vajudásából új
korszak született.

Legszomorúbb, hogy akkora emberekről,mint Jeromos és Ágoston, alig
esik máskor szó, mint jubileumok alkalmából, pedig eleven és szerves elemei
kulturánknak ma is és az volna hozzájuk és az úgynevezett művelt emberiség
hez méltó, ha hivatalos alkalom híján is forgatnák, élveznék, tanulnák, élnék
műveiket, gondolataikat és lángolásaikat. Mert minden soruk örök aktualitás.

Ennek az örök aktualitásnak adott hangot Babits Mihály nagyszeru
Szent Ágoston-tanulmánya, amelynek nem utolsó érdeme, hogy napi aktualitás
híján jelent meg, IgI8-ban, amikor a vértől és je1szavaktól mámoros emberiség
ködös fejjel tántorgott még a nagy dáridó után és talán senki sem tudott fel
figyelni a költő avatott szavára. A nagy Megértő, a nagy Ismerő járt Szent
Ágoston vizének mélységei felett és ez a ragyogó tanulmánya nemcsak irodalmi
érték, hanem kortörténeti is: nemes gesztussal mutat rá a humanisztikus
kultúra töretlenül felfelé ívelő folytonosságára.

Szinte következetlenségnek tűnhetik, hogy utána én is tollamra veszem
Szent Ágoston nevét. Mégis megteszem, egyrészt, hogy belekiáltsam az írás
tudók mementóját a közömbösek fülébe, másrészt, hogy a mai irgalmatlan élet
rideg zakatolásában Hippo Regius királyi fényességében, a Vallomások könny
záporában, az Isten Városának magaslati levegőjében egészségessé és boldoggá
fürösszem a lelkeket.

És ha belenézek életébe és halálába, mindjárt nagyszeru szimbolum
ragad meg: halála napján (430 aug. 28.) a vandálok az utolsó rohamot intézték
Hippo falai ellen, lángolt a tűzvész, bömbölt a csataordítás és benn a városban,
kicsiny cellájában haldoklott a püspök. A vandálok a várost vívták. ő a
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mennyei várost ostromolta, a bűnbánat zsoltáraival. Felhangzott bágyadó
ajkain bensőséges szép imádsága: <<Ú, ne vesd meg öregségemet. hanem
újítsd meg azt, mint a sasét s majdan a sírban porladó csontjaim is örökre
Benned ujjongjanak ll)

És a Sas valóban új életre kelt és diadalmasan szárnyalt át a századokon!
Hippo égése új világ hajnalhasadása, a tűzvész lángjai felperzselik a

multat és belevilágítanak a kereszténységben megifjodott emberiség új törté
nelmi korszakába. A hippói tűz mindent elemésztett, csak Szent Ágoston
könyvtárat kímélte meg, mintegy szimbolikus bizonyságául annak, hogy élete
művét a századok semmi vihara sem tudja elpusztítani. És valóban: amit
alkotott, vérévé vált az emberi szellemnek és csodálatos, hogy ezt már kortár
sai közvetlen utódai is megérezték. Valentinus hadrumetumi apát írja neki
427-ben: «Szentséged tiszteletreméltó levelét és könyvét remegő szívvel vettük
és riadt szemeinket befedeztük, mint egykoron Illés próféta eltakarta arcát,
mikor nagy fényességben megjelent az Isten barlangjának nyílása előtt».

Placidia császárné követe, Darius, aki azért ment Afrikába, hogy békét sze
rezzen Placidia és a lázadó Bonifacius között, ezt írja a hippói püspöknek:
(<Ú, háromszor, négyszer, nem ezerszer és százezerszer boldog volnék, ha meg
adatnék nekem, hogy lássam mennyei arcodat, halljam istenien csengő és
isteni igéket zengő hangodat és elragadtatva csodálatos beszédeidtől. élvezzem
szellemed gyümölcseit ll) A rideg és szűkszavú Gennadius, az irodalomtörténet
író, lelkendezve mondja, hogy nincs ember, aki annyit el tudna olvasni életé
ben, amennyit Szent Ágoston egymaga írt. Egyetemes tudományosságát, szel
lemének hatalmas átfogó erejét híven kifejezi az az ismeretlen szerzőtől való
distichon, amelyet Szent Ágostonnak a Lateránban felfedezett képe alatt
találtak:

Diversi diversa patres, sed hic omnia dixit:
Romano eloquio mystica sensa tonans.

.Mindegyik egyházatya más és más bölcs dolgokat mondott: de ö egymaga
megmondott mindent: zengő latin nyelven világgáharsogta a keresztény igaz
ságokat.s A művelt világ tudatában legelevenebben mint a Vallomások szer
zője él, a humanisták is elsősorban a könnyes bűnbánót látták benne, Petrarca
a vigasztalás kimeríthetetlen forrásának mondja a ValIomásokat (in eis solamen
ac refugium non medioere reperies) és ezt írja Gerardónak : «Olvasás közben
hullani fognak könnyeid és olvasván sírsz és sírván örvendezel». Mégis ez az
eomnia dixit» mutat rá legtalálóbban hatásának titkára: egyetemességére.

Szent ]eromosnak minden izében tragikus élete mellett Ágostoné elejétől

végig egyetlen robajló iramban végigviharzó romantika. Életének folyására
döntő hatása volt a szülői háznak: a kedélyes, bővérű, mulatős apa és a szelíd,
szentimentális, nagyszívű anya, a pogány férfi és a keresztény nő között nehéz,
szinte lehetetlen volt határozott, egyenes irányban nekiindulnia az életnek.
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Rábízta hát magát a hullámokra, hadd hányják-vessék kényük kedvük sze
rint. A thagastei gyermekkor csínyei, a madaurai és a karthagói diákévek
dorbézolásai, léhaságai és könnyelműségei, egész viharos ifjúsága: mind a
szűlői házban gyökeredző és már ott belérögzött kettősségnek a természetes
következménye. Jellemző, hogya legdurvább züllés idején sem hanyagolta el
egy pillanatra sem tanulmányait. Mindig első, mindig szívósan dolgozik, szel
leme nem pihen, végigolvassa a klasszikusokat és a szépirodalom után vég
képpen a filozófiához szegődik. A pun nyelvet kifogástalanul beszéli, a görögöt
nem szereti, de latin stílusát annál jobban ápolgatja és csiszolja. Katolikus
korából való műveíben ugyan tudatosan mellőzi a klasszikus idézeteket, de
nem tudja soha nélkülözni a metaforákat, az antitéziseket, a szójátékokat, a
körmondatokat, a rétori stílus díszítő elemeit: ezek egyszer s mindenkorra
befészkelték magukat nyelvébe és a klasszicitás bélyegét nyomták stílusára.
Hiába mondja egyik munkájában, hogy az afrikaiak ugyan édes-keveset
törődnek a stílus szépségével és zengzetességével és bizony ő szívesen eldobja
a klasszicizmus aranykulcsát és egyszerű fakulccsal, dísztelen hétköznapi nyel
ven közeledik hozzájuk, hogy megnyissa értelmüket: ezt a fakulcsot Ágoston
nem használta soha!

Karthagói tanárkodása a siker jegyében indul: nemcsak tanítványai
rajonganak érte, hanem költői és írói sikereket is arat. Neve népszerű, iskolája
híres. Nyugodtan élhetne, most, hogy anyagilag független és vére is megcsil
lapodott, egyetlen szerető nő oldalán, imádott kisfia mellett. De most a szellem
követeli a magáét. Nem elég neki a kűlső dísz, az elismerés, a siker, a pénz,
a család: érzi, hogy nagyobbakra rendeltetett és szelleme megindul a magas
ságok meghódítására. A pogány filozófiában nem találja meg a megnyugtató
igazságot; a pogányság kora különben is lejárt, nemcsak hivatalosan, az akkor
már majdnem százéves milanói türelmi rendelet révén, hanem érzelmileg és
hangulatilag is. Szakít vele és Mani tanításához csatlakozik. Úgy érzem, hogy
ebben az állásfoglalásában nem kis része van annak az exotikumnak, amely
Mani tanításaiban lépten-nyomon felcsillan. A manicheizmus perzsa eredetű

dualizmusa, misztikus szimbolikája és szimbolikus erkölcstana leginkább az
újság varázsával hódította meg ezt a tétova és kereső lelket. Egy darabig
fanatikusan harcol új hitéért, amelyben, úgy hiszi, megtalálta a filozófia végső

igazságait. De jön az elkerülhetetlen csalódás és ekkor kompromisszumra gon
dol : az újplatonikusok igazság-eszményét próbálja összeegyeztetni a manicheus
istenfogalommal. Ez a kísérlete is kudarcot vall. Ellenállhatatlan erővel, szinte
végzetesen sodródik a kereszténység karjaiba. Monica szuggesztív ereje, forró
imádsága csodát tett: a könnyek gyermeke nem veszett el.

Most világosan tudja már, hogy az igazság Isten keresése és megismerése.
Erről az igazságról mondja a Vallomásokban: «Ö, igazság, igazság, mennyire
lelkem mélyéböl vágyódtam már akkor utánad, mikor azok folyton és minden
vonatkozásban emlegettek előttem, - üres szóval és temérdek vastag könyv-
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ben !» (lA lelkem, én édes Igazságom, alapjában mégis csak a Te belső össz
hangod zenéjét kereste !» Ez hajtja Rómába, ez hajtja Milanóba, Ambrus
lábaihoz, ez hajtja a cassiciacumi remeteségbe, hogy élvezze az Istennel, a meg
ismert és megtalált Igazsággal való magányos beszélgetés édességét.

Innen kezdve egyetlen fölfelé lendülés az élete és a pályája, egyetlen
hatalmas és csodálatosan zengő himnusz az oeuvreje. Már nincs benne semmi
kétség, semmi keresés, semmi tétovázás: a belső megtérés. a keresztség és
Monica szent halála hármas pecséttel zárja le addigi életét. Háta mögött a
mult, örökre eltemetett vergődéseivelés gyötrelmeivel, lábai alatt a leküzdött
tévelygések kígyóival, lelkében Cassiciacum békéjével és anyja áldásával meg
indul újra Afrikába, vissza a forró földre, amelyből szakadt. Nem papnak ment
haza, nem püspöknek, nem professzornak, hanem remetének, szerzetesnek,
hogy az eretnetségek csapkodó tengerárjában bástyafokokat teremtsen az
igaz hitnek, új Cassiciacumot, az ötszáz afrikai egyház keresztényeinek meg
dönthetetlen fároszát, amelyen megtörnek majd a donatisták és pelagiánusok
rohamának vad és szennyes hullámai.

A Nagy Igazság másképpen végzett felőle.

Megtérésének, tudományának, roppant műveltségének, szónoki képes
ségeinek híre hamarosan eljut a legkisebb egyházba is : a neve jelszó, minden
szava, írása, tanítása ígéret, erő, bíztatás, pajzs és kard. Hamarosan pappá
szentelik és 395-ben, hiába minden tiltakozása, Hippo püspöki székébe ültetik.

Negyvenegyéves és micsoda mult van mögötte! Quantas per terras, heu,
, quanta per aequora vectus - jutott el idáig! Tomboló fiatalság, kielégíthetet
len, telhetetlen, szenvedélyes érzékiség, írói sikerek, tanári népszerűség, hű

barátság, manicheus nagyképűsködés, vergődő és lázas napok és éjszakák
fanatikus igazságkeresése, Monica önfeláldozó és könnyes szeretete, Ambrus
szigorúsága, fönsége és jósága, Cassiciacum édessége, az apostolok küszöbe s az
ostiai sír: mind-mind mögötte volt márs most itt állt, megtisztultan és erősen, a
szó pallosával és a hit lángj ával, hogy sujtson és gyuj tson, harcoljon és szeressen.

Jelleme, egyénisége, egész nagysága a hippói püspöki székben teljesedik
ki. Nyugtalan szelleme megtalálja azt a teret, amelyen fáradhatatlanul dolgoz
hatott és gyakorlatilag is érvényesíthette a megismert igazságot. Prédikációi,
nyugodt és tárgyilagos lelkipásztori iratai, értekezései, az eretnekek ellen írt
vitairatai nemcsak az afrikai egyház belső építésének munkáját végezték el,
hanem az egész akkori világegyházban a tekintély szavát jelentették. Az egy
házakban mindenütt ünnep volt Szent Ágoston egy-egy új írása és különös
örömmel fogadták leveleit. 363 prédikációja mellett 217 levele maradt ránk, ez
pedig óriási szám az akkori közlekedési viszonyok mellett! Hippo püspöke
szakadatlanul dolgozott, csodálatos fizikuma nem ismerte a fáradságot és
emellett még arra is volt ideje, hogy választott szerzetestársaival a szemlélődő

életnek is áldozzon. Talán ez a folytonos befelé fordulás, a cassiciacumi napok
örökre felejthetetlen édességének emléke adta neki az erőt emberfeletti mun-
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kájához, Levelezése, mint akár Ciceróé, akár Symmachusé, maradéktalanul
feltárja egyéniségét, minden vágyát, gondját, tervét, erejét és gyengeségét,
még apró és szent hiúságát is, amellyel szüntelenül hangoztatja, hogy nincs
oka szerénykedni a ráhalmozott dícséretek miatt, hiszen ezek csak annyit
jelentenek, hogy Isten nagyobb mértékben áldotta meg őt tehetséggel, mint
másokat s végső eredményben, ha őt dícsérik, csak az Isten jóságát magasztalják.

Levelezésének emberileg legérdekesebb része a Szent Jeromossal váltott
levelek sorozata. Emberileg is, irodalmilag is. Ez a két óriás sohasem ismerte
egymást személyesen, ami majdnem csodálatos és szinte el sem hinnők, ha nem
maga Ágoston mondaná. Mikor Ágoston Milanóból hazatérőben megállt egy
évre Rómában, ugyanakkor Jeromos is ott tartózkodott. A pápai udvar nagy
hírű bíbornokának ismert és jóhangzású volt már akkor a neve, Ágoston pedig
nemcsak híres író és professzor volt, hanem megtérése is bizonyára nagy szen
zációt keltett. Hogyan történhetett, hogy nem találkoztak? Igaz, hogy Ágoston
ekkor még nem volt pap, az is igaz, hogy Jeromos meglehetősenszűk körben
mozgott Rómában, mégis valahogy sajnálnunk kell, hogy ennek a két nagy és
kivételes szellemnek nem esett találkozása akkor és ott, az örök városban,
igazi indulásuk idején. Nem szabad felednünk, hogy Róma társadalma akkori
ban már egészen keresztény volt és Ágostonnak nem igen volt jogcíme, hogy
a nagytekintélyű és előkelő állású Jeromoshoz közeledjék. Ki tudja, mit nyer
vele az utókor, ha egy éven át együtt élhettek és vitatkozhattak volna? Vagy
ki tudja, mit veszít, ha nem iródnak meg azok a levelek, amelyek olyan mély
és olyan emberi vonásaikat örökítették meg?

Ágoston leveleinek gyüjteménye Symmachus és Nagy Szent Gergely
levelesládája mellett az ókor alkonyának egyik legbecsesebb emléke, éppen
emberi közvetlenségével és őszinteségével. Vannak ugyan olyan levelei is,
amelyek erkölcsi, elvi, egyházfegyelmi kérdéseket tárgyalnak, értekező modor
ban, de nem ezekre gondolok elsősorban, hanem a személyes jellegűekre, ame
lyekböllegjobban megismerhetjük Ágostont, az embert és a papot. Ebben a
tekintetben egészen páratlan Jeromossal folytatott levelezése. A Szentírás új
fordításának bírálatával kezdődik a dolog és folytatódik a személyes invek
tívák, gúnyolódások, sértődések, udvariasságok, bocsánatkérések, önérzetes
kedések és szerénykedések változatos skáláján keresztül. Ágoston nem aggresz
szív, inkább szerény, halk, de mindig határozott, szókimondó és a maga igazát
az egykori rétor tökéletes művészetével tudja a végsőkig védelmezni. Jeromos
szenvedélyes, kemény, nem tűr ellentmondást, szeret csúfolódni, ironizálni, sőt
szidalmazni is. De ez csak temperamentum dolga: nyilván látszik a levelekből,

hogy fenntartás nélkül sokra becsüli egyik a másikat és mindegyiknek egyetlen
célja van: a katolikus igazság és egység szolgálata. Ezért túlnő alakjuk az
emberi kicsinyességeken és gyöngeségeken s úgy érezzük, hogy ezekről csak
azért kellett tudomást vennünk, hogy titáni alakjuk annál fönségesebben föl
magasodjék előttünk.
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Jeromos ekkor már a tragikus meghasonlás évtizedeit élte ; makacs ter
mészete ezekben a levelekben nyitott szelepet a benne felgyülemlett sok keserű

ségnek. Ezzel szemben Ágoston kiegyensúlyozott lélek, akiben már tökéletes
harmóniába olvadt a rétor, a keresztény, az író. Egyéniségében nincs törés,
nincs tragikus szakadás. Bár jelleme bonyolult, bár lelkének lebirhatatlan
kettőssége imitt-amott még felüti fejét, bár elsősorban nem a kemény tettek,
hanem a döntő és világos szavak embere, tettekre gyujtó és nem cselekvő:

mégis minden disszonanciát elmos benne az egyetlen cél, tisztult filozófiájának
végső, győzelmes állomása: az Isten. Ennek a végső célnak szolgálatába állí
totta minden tudását, minden forró érzését úgy, hogya szavak is tettekké
válnak nála, mert mindent összefog, eggyé kovácsol, sodró erejűvé acéloz leg
nagyobb lelki hajtóereje: a hivatás tudata.

Irásainak is ez a faculté maitresse-e. Korai irataiban még csak mint vágy,
mint szomjúság, mint vergődés jelentkezik, a későbbiekben öntudatossá válik.
Minden írásán egyformán ott csillog a stílus eleganciája s mégis mindegyik más.
Bár stílusművészetetudatos, mint maga elárulja egyik művében (de doctrina
christiana IV), ahol elemzi az egyszerű és a fenséges stílus szabályait, mégis
hiba volna csak a stílus alapján ítéletet mondani róla. A Vallomások barokk
ornamentikája ép olyan tudatos nála, mint az Isten Városának értekező tör
téneti prózája; a prédikációk és a levelek könnyed hangja épúgy az egyetlen
célt szolgálja, mint a dialógusok cicerói ridegsége. Mindenütt ugyanaz a lélek
lobog: Ágoston csodálatosan meleg, lírikus lelke ez.

Ennek a léleknek legszebb hajtása a Vallomások szívbemarkoló gyónása.
Mert valóban gyónás, verbum cordis, a szív szava. Örök bánat, örök sóvárgás,
a szeretet örök lángolása, örök könnyek forró zuhataga. Még a stílus barokk
sallangjai sem zavarnak: mindenütt érzik az őszinteség, a lélek kitárásának
forró vágya, az igazság belső feszítő ereje, amely átüt a retorikai ékességeken
és a réteron túl a maga meztelenségében megmutatja a síró, vezeklő, bűnbánó

embert. A bensőségnek ez a pátosza az egész ókorban ismeretlen és nincsen
párja egészen Assisi Szent Ferencig. Az ókor nem ismerte a szív szavát, Ágoston
tanította meg rá. A középkor számára újra meg kellett találnia ezt a hangot a
Poverellonak. És Ágostonnak éppen ezen a ponton legnagyobb a jelentősége:

aranyhíd, amely a pusztulás és hanyatlás századaiból merész íveléssel, mennyei
lendülettel áthajlik az új világba, amelynek már ez a bensőséges keresztény
szeretet az uralkodó csillaga. Ugyanez a mélység és melegség csillan fel még
egyszer az Elmélkedések (Soliloquia) remegő soraiban s mégis a Vallomások
írója marad Agoston mindörökre: mert ez a hatalmas lírai áradás nemcsak
önéletrajz, az életrajzi adatok mindig érdekes és mindig izgató szenzációival,
nemcsak gyónás, a gyónás megdöbbentő őszinteségével, hanem legfőképpen

egyetlen zengő imádság, dicsőítés és hálaadás, egyetlen hatalmas iramu meny
nyekbe lendülés a lélek és a líra szárnyain.

Másik arcát plasztikusan mutatja az Isten Városa, az a munka, amely az
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egész középkor filozófiáját döntően befolyásolja, amely nélkül Aquinói Szent
Tamást el sem tudjuk képzelni, amelyben együtt van az ókor minden tudása,
ez a roppant enciklopédia, amelyre igazán ráillik az «omnia díxit.i Hatalmas
erőfeszítés ez a munka, az első keresztény állambölcselet, az egyetemes tudás,
a nagy koncepció, a biztos összefoglalás valóságos csodája, a belső pátosz és
a monumentális kűlső arányok páratlan harmóniája. Itt a tudós Ágoston
beszél, a lírikus hallgat.

Pedig a művelt emberiség tudatában az ember, a vergődő, bűnbánó,

Istenhez sóvárgó ember s a lírikus költő, Ágoston él ma is, nem a filozófus, nem
a rendszeralkotó, nem az eretnekek kalapácsa. Mindenkinek szívében ott él az
az Ágoston, aki sírt az iskolában, mikor a szerencsétlen Dido királyné tragikus
szerelmét olvasta, az az Ágoston, aki gyakran rajtakapta magát, hogya szent
énekek szövegére nem figyelt, csak a dallamok édességét élvezte, aki az Isten
szeretetében való felolvadás, a könnyes imádság, a zokogó bűnbánat örök lelki
formáit megteremtette. És minden ízében lírikus a Vallomások stílusa is:
igazi keresztény stílus, hiába gyökeredzik minden eleme a klasszikus retoriká
ban. Klasszikus értelemben az első keresztény stiliszta Ágoston, mert Ter
tullianus még kemény és merev, Lactantius hidegen cicerói, Cyprianus pedig
nem klasszikus, csak keresztény: Ágoston klasszikus és keresztény. Most már
nincs szükség a pogányokkal szemben polémiára és apológiára, most elkövet
kezett a belső építés kora, itt az egyház egységesítésének nagy problémája.
Az új idők s az új feladatok új hangot és új stílust követeltek. Ezt Ágoston
teremtette meg, aminthogy a Vallomásokban ma is élő új műformát is terem
tett: a lírai önéletrajz műformáját, amely előtte teljesen ismeretlen volt a latin
irodalomban. Ha a latin irodalmat a latin irodalmi elméletek mértékével rnér
jük, amely szerint az irodalom önállósága új műfajok alkotásával kezdődik,

akkor Ágoston valóban korszakot nyit.
Azzal pedig, hogy megértette kora lelki és irodalmi szükségleteit és elő

készítette a jövőt, hogy magában és műveiben csodálatos összhangba olvasz
totta a keresztény hitet és a pogány műveltséget, ő lett a humanisták őse, az
első modern ember, az, akivé Seneca lehetett volna, ha a kereszténységéről az
első században elterjedt hiedelem nem volna csupán legenda.
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