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Kend effy Gá bor

JELZÉS, ELÔREJELZÉS, TÁRSADALMI REFORM
Egy gondolatmenet Szent Ágos ton A ke resz tény taní tás ról cí mû mû vé ben*

1. JEL HASZ NÁ LAT A TÁR SA DA LOM BAN

Szent Ágos ton sze rint az em be rek kö zöt ti je lek meg egye zé sen ala pul nak, a je lek ben va ló meg ál la po dás 
és a tár sa dal mi szer zô dés egy és ugyan az az ak tus, a kö zös ség ben te hát min den tett jel zés. A tár sa dal-
mi „in téz mé nyek” (in sti tu ta) egy ré sze hasz nos és szük sé ges. Ezek azok, me lyek egy sze rû en a kö zös 
élet, a köz ha szon fenn tar tá sá ra szol gál nak (a hominibus cum hominibus insti tu ta), s nem az a cél juk, 
hogy örö mün ket lel jük ben nük. Ilyen pél dá ul az írás, a pénz, a nem és a rang jel zé se a ru há za ton, vagy 

– és itt vi lág lik ki leg job ban köz lô és prak ti kus funk ció egy sé ge – a súly- és mérték egységek.1 Ezek a 
kö zös em be ri al ko tá sok mind ad dig, amíg nem vál nak ön cél lá va la ki szá má ra, nem csak hogy nem aka-
dá lyoz zák az egye dül él ve zet re mél tó leg fôbb jó el éré sét, ha nem esz köz ként ép pen azt szol gálják.2 

A kö zös ség te rem tô kom mu ni ká ció pél dá ja a dé mo nok kal fenn tar tott kap cso lat is.3 A má gia, az aszt-
ro ló gia és a jós lás dé mo nok kal foly ta tott kom mu ni ká ció, mely nek je le i ben az em be rek meg egyez tek 
a dé mo nok kal, ez ál tal ha lál ho zó kö zös sé get, tár sa dal mat (pes tifera soci etas) lé te sít ve ve lük. Ezek nek 
a je lek nek (pél dá ul, ha ci pôn ket meg rág ták az ege rek) ön ma guk ban sem mi lyen üze ne tük ninc s, csak 
a dé mo nok kal va ló aka rat la gos és tu da tos meg ál la po dás ru ház ta fel ôket je len tés sel. Dé mo ni jel zés 
a jel zés meg erô sí té se is, pél dá ul ami kor egy jós lat – ami ter mé sze te sen dé mon mû ve – be tel je sül. De 
nem csak a dé mo nok je lez nek, ha nem az em be rek is, ami kor a dé mo ni jel zés re re a gál nak, va gyis az zal 
a tet tel, ami a monst rum ál tal elôre jelzett ese mény vagy bár mely más, a dé mo nok nak kö szön he tô baj 
el há rí tá sá ra szol gál.4 A kö zös sé gi tett kom mu ni ká ció, te hát a kom mu ni ká ció a kö zös ség fenn tar tó ja. De 
nem jött vol na lét re a szer zô dés a dé mo nok kal, ha nincs meg az em ber ben elô zô leg a ke vély ség (prae-
sump tio), ami nek lé nye ge a sa ját ra, a csak az enyém re va ló tö rek vés. Ágos ton élet mû vén vé gig vo nul 
va la mi fé le – G. Madec sza va i val él ve – spi ri tu á lis kom mu niz mus, mely sze rint csak an nak él ve ze té re 
sza bad tö re ked nünk, ami nek él ve ze tét nem csök ken ti, sôt in kább nö ve li, ha má sok kal meg oszt juk, 
és a ke vély ség ép pen ab ban áll, ha a magánosítható, a pri vát fe lé for du lunk.5 Te hát a dé mo nok, no ha 
va ló sá gos lé nyek, má sod la gos je len tô ség gel bír nak a vét kes em be ri aka rat tal szem ben, in kább bün-
te tés-vég re haj tók. Rá adá sul tet te ik el sô sor ban a bû nöst, mint bû nöst, és nem mint tö ré keny em bert 
sújt ják, mert a kül sô rossz mel lett, ami mond juk egy bal jós jós lat be tel je sü lé se, je len tô sebb kár, hogy 
a bál vány imá dó meg erô sít ve ér zi ma gát, és még job ban be le bo nyo ló dik té ve dé sé be.

* Elô adá som ap ro pó já ul szol gál – a kon fe ren ci án kí vül –, hogy nem ré gi ben je lent meg a De doc t ri na Chris tiana (A 
ke resz tény ta ní tás ról) új, ki vá ló ma gyar fordítása. (For d.: Böröcz ki Ta más (a to váb bi ak ban BT), Vá ro si Ist ván ré geb-
bi for dí tá sá nak fel hasz ná lá sá val (Paulus Hun garus. Kairosz Ki adó, Bu da pest, 2001.). Idé ze te im ben ezt a for dí tást 
kö ve tem – oly kor ki sebb-na gyobb mó do sí tá sok kal. A kön  nyebb vis  sza ke res he tô ség ér de ké ben az el té ré se ket je lö-
löm.)Er re is ala poz va meg pró bá lok fel tár ni egy gon do lat me ne tet, ami a jel hasz ná lat kö zös ség te rem tô funk ci ó já tól a 
tör té ne ti ség fo gal mán ke resz tül a tár sa dal mi elô re jel zés és a tár sa dal mi re form le he tô sé gé nek prob lé má já ig ível.
1 A ke resz tény ta ní tás ról 2.25,39. (126. o.) A to váb bi hi vat ko zá sok ban, ha cí met nem adok meg, er re a mû re uta lok. 
2 2.26,40. 126. o. (ad quas adip is cen das servire deben t). A „hasz ná lat” (uti ) és az „él ve zet” (frui ) kö zöt ti 
megkülöböztetéshez Vö.: 1.1,3.; 2.7,11.; 1.3,3-3,4.; 1.23,22.; 3.5,9-10,14.; 3.11,16.
3 2.20,30–31, 114–115. o.; 22,34–25,39, 119–126. o.
4 Vö. 2.29,46.
5 Lib. arb. II.13,35-14,37.; vera rel. 46,86.; en. Ps. 33,26. trin. XII.9,14.; 11,16.. Lásd MADEC 1987.
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2. TÖR TÉ NE TI SÉG ÉS ELÔ RE JEL ZÉS

A De doc t ri na Chris tianában Ágos ton négy fé le, a Szent írás meg ér té sé hez töb bé vagy ke vés bé fon tos 
meg is me ré si és egy ben be széd mó dot kü lön böz tet meg az ér zé kek kel fel fog ha tó tár gyak kal kap cso lat-
ban: a tör té ne ti el be szé lést (nar ra tio his tor i ca), a nem tör té ne ti el be szé lést (nar ra tio demon stra tioni 
sim il is), a le írást (demon stra tio) és a ta pasz ta lat alap ján tör té nô kö vet kez te tést (con icere, coniec tura), 
az az elô re jel zést (prae nun ti a tio) 6. Az utób bi nem szo rul ma gya rá zat ra, a tör té ne ti el be szé lés – leg-
alább is el sô meg kö ze lí tés bôl néz ve – az el múlt idô ket be szé li el, a nem tör té ne ti el be szé lés je len be li 
dol gok ról szá mol be, de azok kal kap cso lat ban ál ta lá no sabb tud ni va ló kat kö zöl (pl. egyes ál la tok, 
nö vé nyek, kö vek ter mé sze té rôl, sôt azok vár ha tó ha tá sa i ról az em be ri szer ve zet re), a le írás pe dig 
ál ta lá no sí tás nél kül szá mol be bi zo nyos ér zé kelt (pl. égi), a köz lés sel egy ide jû jelen ségekrôl.7 

A his to ria szó több je len tést hor doz a mû ben. 
Je len ti egy részt a le jegy zett tör té nel met, mely az idôk rend jé rôl árul el, mu tat meg valamit.8 

En nek az Evan gé li um mal va ló ös  sze ve té se alap ján kö vet kez tet he tünk ar ra, hány éve sen halt meg 
Jé zus, és ez a kö vet kez te tés, egye bek kö zött, az zal a ha szon nal is jár, hogy meg tud juk: a je ru zsá le mi 
temp lom épü lé sé nek 46 éves idô tar ta ma nem er re utal, ha nem – s ez lé nye gibb je len tés – Krisz tus 
em be ri tes té nek felépítésére.9

Ez a his to ria el be szél (nar rat) 10, s azo nos a tör té ne ti el be szé lés sel (nar ra tio his tor i ca). Ám a szó 
je len té se, mint azt a most idé zen dô szö veg rész bôl lát hat juk, oly kor el to ló dik.

 „Ma ga a tör té ne lem (his to ri a) ak kor sem so rol ha tó az em be ri al ko tá sok kö zé, ha a tör té nel mi 
el be szé lés (nar ra tio his tor i ca) rég múlt em be ri al ko tá sok ról is beszél.” 11 „Hi szen azt, ami már el múlt 
és amit nem te he tünk meg nem tör tént té, az idôk rend jé ben kell te kin te ni, melyeknek12 al ko tó ja és 
irá nyí tó ja nem más, mint Is ten. Más ugyan is tet te ket el be szél ni, és más meg szab ni, hogy mi nek kell 
tör tén nie. A tör té ne lem hû sé ge sen és nagy ha szon nal be szé li el a tet te ket, míg a bél jós ok köny vei, 
meg az ezek hez ha son ló írá sok ar ra tö rek sze nek, hogy meg szab ják, mit kell ten nünk vagy meg fi -
gyel nünk, s te szik ezt nem az el be szé lôk hi te lé vel, ha nem az út mu ta tók önhittségév el.” 13

A his to ria szó te hát egyes elô for du lá sa i ban a le jegy zés ré vén elô állt tör té ne lem re, más kor vi szont 
ma guk ra a le jegy zett ese mé nyek re utal. Eb ben az ér te lem ben a tör té nel mi ese mény lé nye gi leg nem 
em be ri al ko tás, még ak kor sem, ha el sô lá tás ra an nak tû nik, mint pél dá ul a kon zu lok meg vá lasz tá sa 
vagy Pla tón egyip to mi uta zá sa. Egye di sé gé ben néz ve per sze em be ri tett mind a ket tô, de kon tex tu sá ban, 

„az idôk ben” te kint ve Is ten al ko tá sai, az is te ni ordo ki fe je zôi. Ez az ordo el sô rá né zés re kro no ló gia, s 
ezt kell a le jegy zés sel elô ál ló tör té ne lem nek, az az a tör té ne ti el be szé lés nek hû sé ge sen kö vet nie. Ed-

6 2.27,41-30,47. 127–133. o. A ma gyar for dí tás a demon stratiót oly kor a fel mu ta tás szó val ad ja vis  sza (127. o.), 
ami kis sé fél re ve ze tô.
7 Vö. a Bib lia be széd mód ja i ról 3.10,15. (a for dí tás 168. ol da lán lé vô mon dat he lyes bít ve): „A múlt tör té né se i re vo-
nat ko zik az el be szé lés (nar ra tio), a jö vô re az elô re jel zés (prae nun ti a tio), a je len re a le írás (demon stra tio).”
8 2.28,41: „Quidquid igi tur de ordine tem po rum trans ac to rum indi cat ea qua appel latur his to ri a.” Vö. 2.28,41.; 
28,43.: his to ria gen tium.
9 Ti. Ádám ne ve a gö rög be tûk szám ér té ke sze rint 46-ot tesz ki, és Krisz tus Ádám tes tét vet te fel. Vö. Io. ev. 
tr. 10.12.
10 2.28,44.
11 „Narratione autem his tor i ca cum prae teri ta etiam insti tu ta nar ran tur, non inter humana insti tu ta ipsa his to ria 
numeran da est.” (2.28,44.) Itt fon tos el té ré sek kel idé zem BT for dí tá sát (129.o.), aki vé le mé nyem sze rint ép pen 
a szó ban for gó jelen tésel tolódást mos sa el.
12 „...in ordine tem po rum haben da sunt, quo rum...” BT-nál sze rin tem pon tat la nul: „...az idôk rend jé be tar to zik, 
amely nek...”
13 2.26,44. (130. o.) Az utol só mon dat („Historia facta nar rat fi deliter atque utiliter, libri autem harus picum et 
quaque sim i les lit ter ae facien da vel obser van da inten dunt docere mon i toris auda cia non indi cis fi de.”) for dí tá-
sá ban el tér tem BT-tól, aki új mon da tot kezd: „Rá adá sul ezt még csak nem is az el be szé lôk hi te lé vel, ha nem az 
út mu ta tók ön hitt sé gé vel te szik.” Ez az ön hitt ség nem „rá adás”, ha nem ma ga a lé nyeg.

Világosság
2002/4–5–6–7

Kendeffy Gá bor:

Jelzés, elôrejelzés, 

társadalmi reform



189

Te o l ó g i a i  v o n a t k o z á s o k  –  m e t a f i z i k a

dig tart a tör té ne ti el be szé lés ha tás kö re. Az így ér tett his to ria ava tott fel hasz ná ló ja szá má ra azon ban 
– ilyen nek tart ja Ágos ton pél dá ul Szent Amb rust – az ordo gond vi se lés sze rû ös  sze füg gé se ket je lent. A 
his toriá nak mint el be szé lés- és meg is me rés mód nak, úgy néz ki, csak az idô rend és a té nyek al kot ják 
tár gyát. Ez te szi azon ban le he tô vé a gond vi se lés sze rû ordo ívé nek fel vá zo lá sát a múlt ra néz ve. 

Ha a his toriá nak csak a tör té ne ti el be szé lés je len té sét néz zük, azon be lül is több fé le el be szé-
lés- (és meg is me rés-) faj tát kü lön böz tet he tünk meg egy más tól. Lát tuk a fen ti idé ze tek bôl, hogy az 
em be ri, kö zös sé gi al ko tá sok kal (in sti tu ta) kap cso lat ban a tör té ne lem mint ese mény sor egye di sé ge 
kap hang súlyt, és no ha az ese mé nyek va la mi fé le rend be (ordo tem po rum) il lesz ked nek, a tör té ne ti 
el be szé lés szá má ra ez pusz tán idô rend, mely nek re giszt rá lá sa Ágos ton sze rint a nar ra tio his tor i ca 
egyik leg fôbb fel ada ta, a tet tek hû sé ges el be szé lé se mel lett vagy ép pen an nak se gít sé gé vel. „Bár-
mit árul is el az el múlt idôk rend jé rôl a his toriá nak ne ve zett tu do mány, az igen sok ban se gít min ket 
a Szent írás megértésében” 14, de – te szem hoz zá már én az idé zet hez – sem mi kép pen nem fel ada ta, 
hogy ál ta lá nos sza bá lyok ra kö vet kez tes sen.

A his to ria har ma dik, az an tik elôz mé nyek nek meg fe le lô, ál ta lá no sabb je len té se sze rint olyan 
meg is me ré si és be széd mód, mely egy aránt vo nat ko zik a múlt bé li, a je len ide jû és a jö vô ben vár ha-
tó dol gok ra: „...az el múlt és je len va ló dol gok tör té ne te, ide ért ve a hasz nos, tes tünk kel vé gez he tô 
mes ter sé gek bôl me rí tett ta pasz ta la tot és kö vet kez te tést is.” 15 Itt fel kell fi  gyel nünk egy fon tos 
kü lönb ség re egy fe lôl az em be ri tár sa da lom ra vo nat ko zó, más fe lôl a re á li á ra irá nyu ló „tör té ne ti” 
be széd-, il let ve meg is me rés mó dok kö zött. A nem-em be ri szfé rá val kap cso lat ban Ágos ton több ször 
ki je len ti, hogy a múlt ra, a je len re és a jö vô re irány zott meg is me rés mind egyi ke el kép zel he tet len a 
má sik ket tô nél kül. A csil la gok vizs gá la tá ban min dig van va la mi, „ami a már meg tör tént ese mé nyek 
el be szé lé sé hez ha son ló: hi szen a csil la gok je len le gi ál lá sa és moz gá sa alap ján az ál ta luk ko ráb ban 
be járt pá lyá ra néz ve szin tén le von ha tunk sza bály sze rû következtetéseket” 16. De ez zel egyidôben 
elô re jel zést is tar tal maz: „Sôt, ezek (ti. az elôbb em lí tett kö vet kez te té sek) még jö vô be li ek re néz ve 
is sza bály sze rû ma gya rá za tot nyúj tanak.” 17 A két ke zi mes ter sé gek nél is el vá laszt ha tat lan egy más-
tól a há rom idô re irá nyult ság: „...az ös  szes ilyen mes ter ség re ér vé nyes, hogy a ko ráb bi tör té né sek 
ta pasz ta la tá ból kö vet kez tet ni le het a jö ven dôk re is; hi szen nem akad olyan mes ter, aki ne úgy vé-
gez né fá rad sá gos mun ká ját, hogy ne kap csol ná ös  sze a már meg tör tén tek re vo nat ko zó em lé ke it 
a jö vô be li ek re irá nyu ló elvárás sal.” 18 De még az em lí tett nem-tör té ne ti el be szé lés tár gya lá sá ba is 
be csú szik olyan pél da, mely ben az ál ta lá no sí tás elô re jel zést fog lal ma gá ban: „Ha meg iszod ezt a 
szét mor zsolt nö vény bôl ké szült fô ze tet, nem fog fáj ni a gyomrod.” 19

Per sze, Ágos ton más hol is ír ja, hogy a lé lek múlt, je len és jö vô ide je, az em lé ke zés, a fi  gye lem és a 
vá ra ko zás el vá laszt ha tat la nok egymástól.20 Ami itt, a ke resz tény ta ní tás ról szó ló írá sá ban fel tû nô, az 
ép pen az, hogy a kö zös sé gi al ko tá sok kal (in sti tu ta hominum), va gyis az em be ri tár sa da lom mal kap cso-
lat ban nem hang sú lyoz za ezek nek a lel ki ak tu sok nak az egy más ra utalt sá gát. Épp el len ke zô leg, tilt ja az 
elô re jel zést épp úgy, mint az ál ta lá no sí tást, és – mint lát tuk – a tör té ne ti el be szé lés egyet len fel ada tát a 
le zá rult egye di té nyek rög zí té sé ben és a kö zöt tük fenn ál ló kro no ló gia fel de rí té sé ben lát ja. A tör té ne ti 
meg is me rés szét vá lik az em be ri és a nem em be ri vi lág gal fog lal ko zó meg is me rés re. Ez nem azt je len ti, 
hogy az em be ri tör té ne lem nek, mint fo lya mat nak ne len ne ér tel me, hi szen a té nyek idô rend je Is ten 

14 2.28,42. BT-nál (128. o.): „...az idô be li tör té né sek rend jé rôl...”
15 2.39,58. BT. (145.o.) kö vet kez te tés he lyett ta nul sá got ír. A coniec tura azon ban a mû ben rend sze re sen jö vô re 
vo nat ko zó kö vet kez te tést, elô re jel zést je lent.
16 2.29,46. 132. o.
17 Uo.
18 2.30,47. 133. o.
19 2.29,45. 131. o.
20 Conf. 11.20,26.; 27,36.; Gn. litt. 12.16,33.; trin. 11.2,3.
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aka ra tát ké pe zi le, mi vel ô az idôk al ko tó ja és irá nyí tó ja. Csak ép pen eb bôl a jö vô re néz ve a vi lág ide jén, 
a saecu lu mon be lül sem mi fé le ten den ci át nem ál la pít ha tunk meg és sem mi lyen kö vet kez te té se ket nem 
von ha tunk le, pél dá ul ami a ke resz tény ál lam fej lô dé sét vagy az egy ház vi lág kar ri er jét il le ti.

Ez a meg fi  gye lé sem egy be cseng Robert Markus nak az zal a hí res fel fe de zé sé vel, hogy Ágos ton 
éret tko ri mû ve i ben „ket tôs gond vi se lés rôl” van szó: az is te ni tör vény két kü lön bö zô ágon ér vé nye sül 
a te rem tett vi lág ban. Lé te zik egy ter mé sze tes rend (ordo nat u ral is) vagy ter mé sze tes gond vi se lés 
(prov i den tia nat u ral is), mely a min den ség ér te lem mel nem ren del ke zô ré szé ben és a min den ség 
on to ló gi ai hi e rar chi á já ban fe je zô dik ki, és mel let te, de ugyan csak az is te ni tör vény nek alá ren del ve, 
egy aka ra ti gond vi se lés, mely az em be rek aka rat la gos tet te in ke resz tül nyil vá nul meg és a ter mé-
sze tes rend meg ôr zé sét ír ja elô.21 A gond vi se lés nek ez az ága a kacs ka rin gó sabb. 

Az ed di gi ek egy ben a tár sa dal mi szfé ra meg vál toz ta tá sá tól, re for má lá sá tól va ló hú zó do zást is 
imp li kál ják. Em lék szünk: Ágos ton, ami kor a his toriá nak azt az ágát, mely az em be ri tár sa da lom mal fog-
lal ko zik, meg kü lön böz tet te ma guk tól a vizs gált em be ri al ko tá sok tól, így ér velt: „Más ugyan is tet te ket 
el be szél ni, és más meg szab ni, hogy mi nek kell tör tén nie. A tör té ne lem hû sé ge sen és nagy ha szon nal 
be szé li el a tet te ket, míg a bél jós ok köny vei, meg az ezek hez ha son ló írá sok ar ra tö rek sze nek, hogy 
meg szab ják, mit kell ten nünk vagy meg fi  gyel nünk, s te szik ezt nem az el be szé lôk hi te lé vel, ha nem az 
út mu ta tók önhittségév el.” 22 Mint ha a ke resz tény ség nem hoz hat na lét re új institú tumokat. Ágos ton a 
Ki vo nu lás Köny vé nek azt a pas  szu sát, mely sze rint a ki vo nu ló zsi dók ma guk kal vit ték az egyip to mi ak 
ara nyát, ezüst jét és ru há it, al le go ri ku san így ér tel me zi: az arany és ezüst a ke resz tény ta ní tás sal ös  sze-
egyez tet he tô po gány fi  lo zó fi  át és tu do má nyo kat jel ké pe zi, a ru ha pe dig a ke resz tény hit szol gá la tá ba 
ál lít ha tó olyan em be ri al ko tá so kat, me lyek a tár sa dal mi együtt élést se gí tik elô.23 Va gyis, az em ber ne 
akar ja ki ta lál ni, hogy mi Is ten cél ja a tár sa da lom mal, az in téz mé nyek je len tôs ré sze vi szont, mely nem 
kap cso ló dik a po gány is te nek kul tu szá hoz s rég óta jól el mû kö dik, ma rad jon csak meg vál to zat la nul. A 
ke resz tény ség nek te hát nem cél ja a po gá nyok tól örö költ tár sa da lom gyö ke res meg re for má lá sa. Fé lô 
ugyan is, hogy a re for mer va ló já ban önös am bí ci ók tól, ke vély ség tôl hajt va cse lek szik, nem is a köz jó ra, 
ha nem a pri va tum ra, a magánosíthatóra tör, s mi köz ben az em be rek kö zöt ti tár sa dal mi szer zô dé sen 
mó do sít, dé mo nok kal fû zi még szo ro sabb ra sa ját és em ber tár sai szer zô dé sét. 

FEL HASZ NÁLT IRO DA LOM 

21 Gn. litt 8.9,17.; C. Fa ust. 12.27–29. Lásd MARKUS 1970, 75. skk. A ma gyar szár ma zá sú ku ta tó ar ra is fel hív ja a fi  gyel-
met, hogy Ágos ton ko rai írá sa i ban a gond vi se lés fo gal ma még nem vá lik ily mó don ket té (lib. arb. 1.5,13; 6,15.).
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