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 Augustinus Aurelius – A pogány filozófia
 keresztelője, teológus vagy autentikus
 keresztény filozófus?

Augustinus Aureliust (354–430) a legnagyobb és leghatásosabb egyháztanító-

nak tartják a katolikus egyház történetében. E tanulmány fő kérdése a keresztény 

tanító gondolatrendszerének hitelessége a késői antik világ konkrét kulturális 

feltételei között, amikor a kereszténység és a klasszikus pogány kultúra civi-

lizációs körei kölcsönösen konfrontálódtak és kiegészítették egy mást. Augus-

tinus csupán interpretátora és közvetítője volt a görög filozófiának, amit fel-

használt a Bibliában feltűnt keresztény dogmák kifejtése számára, vagy eredeti 

keresztény filozófusnak tarthatjuk? Milyen mértékben volt tudatában a keresz-

tény teológia tudatos függőségének azon interpretációs és argumentá ciós esz-

közöktől, amelyeket az ő idejében csak a pogány görög filozófia nyújthatott? 

Ez a tanulmány két részre oszlik. Az elsőben, amit az „Augustinus és 

gondolkodása a pogány kultúra kontextusában” címmel foglalhatnánk össze, 

Szent Ágoston művének és gondolkodásának általános jellemzése lesz a figye-

lem középpontjában (az életrajzi és történeti körülmények említésére csak a 

konkrét művel vagy gondolatrendszerrel kapcsolatban kerül majd sor). Három 

fő vonásra koncentrálunk: Ágoston művének progresszivitása, a filozófia és a 

teológia viszonya és a három nagy kulturális kör beolvadása művébe.

A második részben Ágoston filozófiájára összpontosítunk. Kísérletet te-

szünk azon élet- és művelődési kiindulópontok elemzésére, amelyek Ágos tont 

determinálták saját filozófiája kialakításában, amit minden, tehát teo lógiai, 

exegetikai és történelmi munkájában alkalmazott. Végül Ágoston filozófiájá-

nak fő vonalaival foglalkozunk, keresztény filozófiai gondolkodása legsajá-

tabb jellemzőinek körülhatárolásával keresztény filozófiai gondolkodásának 

kapcsolatában a pogány filozófiával.

Progresszivitás. Ágoston gondolkodásának egyik legjellegzetesebb vonása 

az, hogy állandó fejlődésben volt, az életkörülmények vagy folytonosan 
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különböző teológiai-filozófiai viták hatása alá került.1 Maga Ágoston nyilat-

kozta, hogy ő olyan férfi, aki úgy ír, ahogy halad, és úgy halad, ahogy ír,2 tehát 

néhány nézetét idővel elveti, módosítja, vagy új felismeréssel egészíti ki. 

Gondolkodásának fejlődése nyomon követhető munkáinak egybevetésével 

a kronológiai sorrend alapján. Cassiciacumi Dialógusai, amelyeket közvetle-

nül a megtérés3 után írt, optimista hitéről tanúskodnak, hogy filozófiai kon-

templáció segítségével megközelíthető az igazság, míg a későbbi munkákban 

inkább az ember és Isten közötti leküzdhetetlen különbség hangsúlyozása 

vehető észre, valamint a kegyelem, az alázat és a hit szükségessége.

Ágoston gondolkodásának fejlődésében három mérföldkövet4 találunk. 

Az első áttérése és megkeresztelkedése 386-ban, amit cassiciacumi tartóz-

kodása és működése követett;5 a második, amikor 391-ben Hippói Valerius 

püspök pappá szentelte, ami után a Biblia intenzív tanulmányozása és a kolos-

tori élet következett; a harmadik a válasz Simplicianusnak (Szent Ambrus 

utódjának) 396-ban, aki Pál a rómaiaknak írt levelének6 magyarázatát kérte 

Ágostontól. A feleletet Simplicianusnak7 már püspökként írta, vázolva a taní-

tást az üdvözülésről és az eredendő bűnről. Mindezek a mérföldkövek jelentős 

eltolódást mutatnak Ágoston hozzáállásában felismerésének forrásaihoz, azaz 

a Bibliához, pogány és keresztény szerzőkhöz.

Néhány kutató állítása szerint igen nagy különbség létezik a korai és a ké-

sői alkotások között.8 Ez a legnagyobb és legfeltűnőbb változás 388–389-ben 

következett be. Addig Ágoston kis értelmiségi-tudós köröknek írt elméleti 

filozófiai kérdésekről. Saját örömére alkotott, és hogy előrehaladjon a megis-

1  Ágoston püspökként számos eretnekséggel konfrontálódott. Közülük a pelagianizmus és a donatiz-

mus volt a legsúlyosabb. Ágoston életének ezzel a vonásával általában foglalkozik Bonner monográ-

fiája: BONER, G., St. Augustine: His Life and Controversies (Norwich 1986; reprint: Morehouse 

Publishing Co. 1995).
2  Ep. 143.
3  De pulchro et apto című írása, ami megtérése előtt készült, nem maradt fenn.
4  Vö. RIST, J. M., Augustine: Ancient Thought Baptized (Cambridge 1994) 14–16.
5  Ágoston gondolkodásának megtérése előtti fejlődéséről eddig a legjobb munka: O’MEARA, J. J., 

The Young Augustine: The Growth of St. Augustine’s Mind Up to His Conversion (Longman, Gree 

& Co. 1954).
6  Róm 9,1-29. Szent Pál itt arról beszél, miért vonta meg Isten jóindulatát a zsidóktól, szól Isten akara-

tának szabadságáról és a pogányok üdvözüléséről.
7  De diversis quaestionibus ad Simplicianum 1, 2.
8  Vö. NEUMANN, U., Augustin (Praha 1998) 53.
9  A késő antik korban a filozófia nemcsak a Római Birodalom keleti részében volt a műveltség alapja, 

hanem a nyugatiban is. Cassiodorus megőrizte számunkra a filozófia fogalmának hat meghatározását, 

amiket a késő antik iskolai oktatásban használtak: 1) a lét megismerése és a lét módja; 2) az isteni
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merésben. De 390 után, amikor fia, Adeodatus meghalt, Ágoston úgy döntött, 

hogy kifelé terjeszti gondolatait és harcol a helytelen koncepciók ellen. Egy-

szóval olyan kereszténység terjesztését kezdte az egyszerű nép között, amit 

maga képzelt el.

Filozófia-teológia. Ágoston tanításának támasztó eleme a teológiai irány a 

filozófián keresztül. Itt merülnek fel az alapkérdések – mit értett tehát Ágos-

ton filozófián, és miként különbözik az ő filozófiaértelmezése a szó mai értel-

mében.9 A filozófia szeretet a bölcsességhez, és Ágoston tudatában van, hogy 

ezt a terminust először Püthagorasz használta.10 Ágoston igyekezett meghatá-

rozni a bölcsességet, hogy a filozófia szó konkrét értelmet kapjon. A Contra 
academicosban (386) a bölcsesség definícióját az emberi és isteni dolgok 

tudományaként11 használta. Egyik későbbi művében – De Trinitate (399–419) 

– Ágoston már megkülönbözteti a bölcsességet (sapientia) és a tudományt 

(scientia). Míg a sapientia az örök dolgok ismerete, a scientia a mulandó dol-

gok ismerete.12 Hogy mit értett pontosan Ágoston a mulandó dolgok ismerete 

alatt, ismét a Contra academicosban találjuk: „Az emberi dolgok ismerete az, 

amivel felismerhető az okosság fénye, a mértékletesség szépsége, a bátorság 

ereje, az igazságosság tisztasága.”13

Ágoston nem a mulandó és emberi dolgok ismeretében látta a filozófia 

lényegét, hanem az örök Isten három személyének megismerésében. Ezt az 

Isteni államban fejtette ki legjobban és legvilágosabban, ahol az Ó- és Újszö-

vetség által inspirálva ezt írta: „Ha a bölcsesség Isten, aki mindent alkotott, 

10  és emberi dolgok megismerése; 3) előkészület a halálra; 4) az ember Istenhez hasonlítása; 5) minden 

művészet művészete és minden tudomány tudománya; 6) szeretet a bölcsességhez. „Philosophia et 

divinarum humanarumque rerum, inquantum homini possible est, probabilis scientia: aliter, philo-

sophia est ars artium et disciplina disciplinarum. Rursus, philosophia est meditatio mortis, quod 

magis convenit Christianis, qui saeculi ambitione calcata, conversatione disciplinabili, similitudine 

futurae patriae vivunt, sicut dicit Apostolus: In carne enim ambulantes, non secundum carnem 

militamus (2Kor 10,3); et alibi: Conversatio nostra in coelis est (Flp 3,20). Philosophia est assimi-

lari Deo secundum quod possibile est homini.” De artibus ac disciplinis liberalium litterarum 3, 
Philosophie divisio. 

10  Arról, hogy a filozófia terminust először Püthagorasz használta, Ágoston Cicero Tusculanae 
disputationes c. művéből hallott (5, 8-10).

11  Contr. ac. 1, 6, 16: „Sapientiam esse rerum humanarum divinarumque scientiam.”
12  De Trin. 14, 1, 3: „Verum secundum hanc distinctionem qua dixit Apostolus, Alii datur sermo 

sapientiae, alii sermo scientiae; ista definitio dividenda est, ut rerum divinarum scientia proprie 

sapientia nuncupetur, humanarum autem proprie scientiae nomen obtineat.”
13  Contr. ac. 1, 6, 17: „Illa est humanarum rerum scientia, qua novit lumen prudentiae, temperantiae 

decus, fortitudinis robur, iustitiae sanctitatem.”
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miként azt az isteni tekintély és igazság megmutatta, az igazi filozófus Isten 

kedvelője.”14 Isten Ágoston figyelmének középpontja egész írói munkás-

sága alatt, és ennek rendeli alá egész intellektusát, a filozófia és a teológia 

elválaszthatatlanul összekapcsolódik úgy, hogy az ész támogassa a hitet és 

fordítva. Ágoston mindezt utánozhatatlan lelkesedéssel tölti meg, ami szívé-

ből árad ki, és ezzel műveiben ötvöződik a görögök spekulatív tehetsége, a 

rómaiak praktikus szelleme és a maga vonzó érzékenysége és égő lelkesedése 

az igazságért.

Itt találjuk a különbségeket a filozófia értelmezésében, ahogy azt Ágoston 

gondolta és a mai filozófia meghatározása között. Míg Ágoston és keresztény 

kortársai számára (a pogányoknak is) a filozófia életmód volt, a jó és az élet 

boldogságának keresése, a 21. században a filozófia konkrét akadémiai disz-

ciplína, amelyben az igazság keresése gyakran indifferens módon, az életstí-

lustól elválasztva folyik.15

A filozófia, a teológia és a retorika egybeolvadása jelentős mértékben nem 

ellenőrizhető, mivel Ágoston nem különböztette meg a pontos határokat e tudo-

mányok között, miként azt ma a modern tudomány teszi.16 Ágoston bi zonyára 

nem értene egyet sem a „filozófus”, sem a „teológus” címmel, mi vel nem is 

ismerte ezt a felosztást, miként az a világ sem, amelyben élt. Az antik világ-

ban az volt „filozófus”, aki bizonyos, az embernek értéket és célt adó teóriák 

szerint igyekezett felfogni a világot és az életet. A „teológus” az volt, aki az 

„isteniről” elmélkedett és beszélt, és ez az isteni bármi örök és változhatatlan 

lehetett, de legalább valami hosszan tartó és erősebb, mint az ember. A „teoló-

gus” lehetett metafizikus, mitológiával foglalkozó, asztrológus. Ennek ellenére 

is vizsgálhatjuk Ágoston filozófiáját vagy teológiáját, ám azzal a feltétellel, 

hogy e terminusokat nem kifejezetten modern kontextusban értelmezzük. 

Két kultúra összeforrása. Ágoston további kifejező erejű jellemzése, hogy 

életében három nagy világ találkozott a maga kulturális és gondolati gaz-

dagságával, amiből azt, amit a legjobbnak gondolt, transzformálta (bizonyos 

módosítások után) a keresztény világba. Ez volt a római-latin világ, amely-

ben született, növekedett, művelődött és élt, azután a keleti (orientális) világ, 

14  De civ. Dei 8, 1: „Porro si sapientia Deus est, per quem facta sunt omnia, sicut divina auctorita 

veritasque monstravit, verus philosophus est amator Dei.”
15  Ágostont filozófusként érdekesen jellemzi: TESKE, R., Saint Augustine as Philosopher: The Birth of 

Christian Metaphysics, in Augustinian Studies 23 (1992) 7–32.
16  Az Ágoston felfogása szerinti filozófia-teológia kapcsolatról szóló klasszikus munka a 20. század 

egyik legjelentősebb katolikus teológusának tollából jelent meg: GILSON, E., The Christian Philo-
sophy of Saint Augustine (New York 1960).
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amellyel megismerkedett és a manicheizmus közvetítésével bizonyos időre 

azonosult, végül a görög világ, amit a szkeptikus és az újplatonista filozófia 

tanulmányozásán keresztül ismert.

Ágoston nem volt valami teljesen új felfedezője a keresztény doktríná-

ban. Előtte már teológusok és apologéták generációi öntöttek formába egyes 

problémákat és oldották meg őket, de Ágoston volt az első, aki kialakította a 

keresztény doktrína szilárd és egységesített rendszerét, amit a nyugat-európai 

középkor átvett, és a már korábban definiált dogmák többségét „világos fény-

be” helyezte. Ezzel Ágoston a katolikus egyház legjelentősebb és legnagyobb 

hatású dogmatikusává és egyben az emberiség egyik legnagyobb géniuszává 

vált. Ágoston géniusza éppen az antik pogány kultúra és a keresztény hagyo-

mány mesteri egyesítésében rejlik egy összetartozó egységbe.17 Jeromos is 

az antik kultúra zseniális örökösei közé tartozott, de az ő jelentősége koránt-

sem olyan látványos, mint Ágostoné. E két szellemóriás összehasonlítása 

rendkívül érdekes témánkkal kapcsolatban. Curtius irodalomtudós olyan 

egybevetést nyújt számunkra, ami szerintünk kiválóan megragadja a köztük 

lévő különbségeket: „Jeromosban találkozott a filológia és a szerzetesség, a 

kutató szenvedélye és az irodalmi humanizmus. Ebből semmit sem találunk 

Ágostonban. Ezért van viszont benne minden, ami Jeromosból hiányzik: a 

legfinomabb érzelmi élet és tűz a lélekben; ajándékul kapta a lényeg megis-

merésének szomjúságát, ami könnyen felülemelkedik az egész tárgyi művelt-

ségen. Nem törekszik semmiféle kiegyenlítésre a héber és a görög hagyomány 

között; ugyanazzal a nyerseséggel állítja szembe az egyik világot a másikkal, 

amilyennel a földi közösséget Isten közösségével. Ugyanakkor a késő antik 

művelődési ideál szellemében formálódott, a retorika tanára és a platonisták 

diákja volt. A megtérés nyomán az a nézet alakult ki benne, hogy az egész 

művelődési munkát a hit szolgálatára kell fordítani.”18 Curtius mindenekelőtt 

az irodalommal foglalkozott, és ebből a szempontból folytatta az értékelést: 

„Ágoston ugyanis nemcsak mély gondolkodó, hanem elsőrendű író is. Vallo-

másai minden tekintetben a Nyugat egyik legnagyobb könyve. Stílusuk pedig 

– az antik széppróza. Az antik retorika eszközei itt állnak az új, keresztény 

spiritualitás szolgálatába.”19 

17  PLANTINGA, A., Augustinian Christian Philosophy, in Monist 75 (1992) 3/291–320.
18  CURTIUS, E. R., Evropská literatura a latinskỳ středovĕk (Praha 1998) 85.
19  Uo. 86.
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A Vallomásoknak köszönhetően autentikus leírásunk van Ágoston filozófiához 

„fordulásáról”. Ez Cicero Hortensius c. írásának (nem maradt fenn) közvetí-

tésével történt, amelyben a filozófiának valamiféle antik propagációjáról volt 

szó: „A tanrend szerint valamilyen Cicero-könyv került a kezembe, amelynek 

ékesszólását csaknem mindenki csodálta, de nem a szívét. A könyv buzdítás 

a filozófiára, a címe Hortensius. A könyv megváltoztatta nézetemet Rólad, 

Uram, és teljességgel megváltoztatta kívánságaimat és vágyaimat.”20

A pogány Cicero, akit az iskolában mindenekelőtt a retorika, kevésbé a 

tartalom miatt olvastak, így fordítja egy tizenkilenc éves retorikahallgató diák 

figyelmét az igazság keresésére a filozófián keresztül. 

Azután Ágoston, amint megismerkedett Cicero Hortensiusával, lelkesedni 

kezdett a filozófiáért, és a manicheusok tanításához csatlakozott, akiknek tíz 

évig maradt követője.21 Miután találkozása a manicheus Fausttal csalódást oko-

zott, Karthágóból Rómába költözött, ahol az „Új akadémia” szkeptikus filozófi-

ájával rokonszenvezett: „Nekem is eszembe jutott a gondolat, hogy azok a leg-

okosabb filozófusok, akiket akadémikusoknak hívnak, akik azt tanították, hogy 

mindenben kételkedni kell, hogy az ember sohasem jut el az igazsághoz.”22 

384-ben Milánóban a retorika professzora lett. Ott találkozott Ambrus püs-

pökkel, aki sok szempontból hatott rá. Szent Ambrus jól tájékozott olvasója 

volt az egykorú görög teológiának, és járatos volt a görög újplatonizmusban 

20  Conf. 3, 4: „… et usitato iam discendi ordine perveneram in librum cuiusdam Ciceronis, cuius ling-

uam fere omnes mirantur, pectus non ita. sed liber ille ipsius exhortationem continet ad philosophiam 

et vocatur Hortensius. ille vero liber mutavit affectum meum, et ad te ipsum, domine, mutavit preces 

meas, et vota ac desideria mea fecit alia.”
21  LIEU, S. N. C., Manicheism in the Later Roman Empire and Medieval China. Historical survey 

(Manchester 1985).
22  Conf. 5, 10: „Etenim suborta est etiam mihi cogitatio, prudentiores illos ceteris fuisse philosophos, 

quos Academicos appellant, quod de omnibus dubitandum esse censuerant, nec aliquid veri ab homine 

comprehendi posse decreverant.” Ágoston viszonyáról a szkeptikus filozófiához: vö. CURLEY, A. J., 

Augustine’s Critique of Scepticism: A Study of Contra Academicos (New York 1997).
23  „A milánói katolikusoknak az volt az újplatonizmus, ami a XIII. század skolasztikusainak az 

arisztotelizmus: egyszerűen filozófia mint olyan, értelmileg igazsághoz kötve, olyan filozófia, amely 

néhány módosítás vagy áttétel árán képes volt segíteni a keresztény hitnek belső struktúráját és te-

ológiailag pontosabbá tenni. Ebben a környezetben csakugyan teljesen természetes volt az átmenet 

Plotinosz Enneászától János Evangéliumának prológusához vagy Szent Pálhoz.” MARROU, H.-I., 

Svatỳ Augustin (Rím 1979) 25–26.
24  A manicheus tanítástól eltérően: „Mivel engem akkor is ilyen-olyan istenség annak hitére kényszerített, 

hogy a jó Isten nem teremtett semmiféle rossz lényt, meghatároztam magamnak két testi, egymással 

ellentétes okot, mindkettő végtelen, a rossza azonban kisebb, a jobb nagyobb.” Conf. 5, 10.
25  Conf. 7, 1.
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és latin levezetéseiben, így Ágoston először találkozott a kereszténység 

platonizáló kifejtésével.23 Ambrus képes volt az Ószövetség megvédésére a 

manicheus értelmezéssel szemben, és megértette Ágostonnal, hogy Isten a 

katolikus egyház kebelében is felfogható, mint egy bármiféle materiálisságtól 

mentes tiszta szellem.24 

Az újplatonizmus gondolatvilágát a híres milánói püspökön kívül például 

Simplicianus katolikus pap,25 Ambrus teológiai tanácsadója és későbbi utóda

a milánói püspöki székben, valamint Mallius Theodorus is közvetítette.26

Milánóban Ágoston nagy lelkesedéssel kezdett foglalkozni az újplatonista 

gondolatok tanulmányozásával: „…ezért szerzett be számomra egy rendkívül 

pöffeszkedő ember segítségével néhány, görögből latinra fordított Platón-

könyvet.”27 Ezekben a könyvekben találta meg János Előszavának implikált 

filozófiai gondolatát, hogy: „Kezdetben volt az Ige, az Ige Istennél volt, és 

Isten volt az Ige.”28 

 

Ágoston görög nyelvtudása. Itt két fontos tényt kell figyelembe venni, ame-

lyeknek alapvető hatása volt Ágoston kapcsolatára a pogány platóni filozófi-

ával és értelmezésével – milyen nyelven olvasta a platonikusok könyveit, és 

milyen különbséget látott a platonizmusban és az újplatonizmusban.

Ágoston „másodkézből” ismerkedett meg az általános filozófiai eszmék-

kel és iskolákkal, ugyanis a görög, a filozófusok nyelvének ismerete számára 

erősen korlátozott volt.29 A görög alapjait az antik iskola második fokozatán 

26  De beata vita 1, 1-5.
27  Conf. 7, 9: „… procurasti mihi per quendam hominem, inmanissimo typho turgidum, quosdam 

Platonicorum libros ex graeca lingua in latinum versos.” Vö. GORMAN, M., Augustine’s Use of Neo-
platonism in Confessions VII: A Response to Peter King, in The Modern Schoolman: A Quarterly 
Journal of Philosophy 82 (March 2005) 3/227–233.

28  Jn 1,1. Vö. KING, P., Augustine’s Encounter with Neoplatonism, in The Modern Schoolman: A Quar-
terly Journal of Philosophy 82 (March 2005) 3/213-226.

29  S. Angus a múlt század elején részletes elemző munkájában megállapította: „Ágoston munkái arról 

tanúskodnak, hogy limitált nyelvismerete volt a biblikus görögből, igen gyenge a patrisztikus görög-

ből, és szemmel láthatóan semmi a klasszikus görögből.” ANGUS, S., The Sources of the First Ten 
Books of Augustine’s „De Civitate Dei” (Princeton 1906) 276.

Számos tudós törekedett Angus nézetének igazolására vagy cáfolására. Angus oldalára állt H.-I. 

Marrou Saint Augustin et la fin du culture antique [(Paris 1938) 28-37] című könyvében, ugyanígy 

G. Bonner St. Augustine of Hippo: Life and Controversies [(London 1963) 394-395] című munká-

jában.

Ha figyelembe vesszük, hogy Az Isten városában (számításaink szerint) 93 görög szót találunk, és azt

is a pogány filozófiával kapcsolatban, nem érthetünk egyet azzal az állítással, hogy Ágostonnak semmi-

féle görög tudása sem volt. Passzív biblikus görög tudását bizonyítják exegetikai munkái is, mint példá-

ul az Enarrationes in Psalmos. Számunkra bizonyos mértékben előny Ágoston gyenge filozófiai görög 

nyelvismerete, mivel a latin szövegre koncentrálhatunk a görög terminusok marginális elemzésével.
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Homérosz olvasásával tanulta. Tizenhét éves kora óta, amikor ezt az iskola-

fokozatot befejezte, nem igen érdekelte, hogy a görögben előrehaladjon, és 

úgy tűnik, sajnálta a fáradságot, hogy a könyveket görög eredetiben olvas-

hassa. Bevallása szerint gyűlölte a görög irodalmat: „Miért gyűlöltem a görög 

irodalmat, amikor ugyanarról zengett? Hiszen Homér is tud írni ilyen meséket 

és ez olyan lebilincselő. Mégis ellenszenves volt. Meggyőződésem, hogy a 

görög fiúknak is nehéz Vergilius, ha úgy kell nekik tanulniuk, mint nekem 

Homéroszt. Egyáltalán nehéz megtanulni egy idegen nyelvet, ami mintha 

epével öntötte volna le a görög mesék minden finomságát.”30 

Mindannak nagy részét, amit a klasszikus vagy hellenisztikus görög filo-

zófiából ismert, Cicero, a legnagyobb római szónok latin műveinek olvasá-

sával szerezte. M. Tullius Cicero az ún. quadriga auctorum közé tartozott, 

Terentiusszal, Sallustiusszal és Vergiliusszal, akiket az iskolákban olvastak a 

birodalom idején. Cicero munkássága a retorika tanításának alapja volt, amit 

Ágoston ifjúkorában tanult, és később tanított. Így Cicero szónoki munkáinak 

tanulmányozása mellett eklektikus filozófiai egyeztetéseihez a már említett 

Hortensius, Tusculanae disputationes, Academica és mások.31 Cicerón kívül 

a klasszikus görög filozófia forrásaként szolgált neki a pogány polihisztor, 

Varro. A görög irodalom tanulmányozásához a római birodalom időszakában 

általában elegendő volt néhány, a római eklektikusoktól származó népszerű 

kézikönyv használata.

Ágoston ismeretei az eredeti újplatonista munkákról ezért kérdésesek, in-

kább vitathatók. Harmincévesen olvasta legkorábban Plotinosz Ennea deszének 

latin fordítását Marius Victoriustól.32 Megtérésének idején már elolvasott 

néhány munkát Porfüriosztól, legvalószínűbben a Plotinosz Enneadeszéhez 

bevezetőként publikált Sententiae-t.33 400 előtt azonban Ágoston nem tulajdo-

nított neki nagy jelentőséget, csak mint Plotinosz legfőbb tanítványát tartotta 

számon, akitől a filozófiai elméletekkel kapcsolatos néhány magyarázat nyer-

hető. Ez év után azonban Ágoston nagyobb figyelmet szentel Porfüriosznak, 

hogy a platonizmus gyenge oldalait hangsúlyozza. A bizonyítékokat a De 
civitate Deiben találjuk, amiből kiviláglik, hogy Porfürioszt Az Isten városa 

30  Conf. 1, 14: „Cur ergo graecam etiam grammaticam oderam talia cantantem? Nam et Homerus 

peritus texere tales fabellas, et dulcissime vanus est, et mihi tamen amarus erat puero. Credo etiam 

graecis pueris Vergilius ita sit, cum eum sic discere coguntur út ego illum videlicet difficultas, 

difficultas omnino ediscendae linguae peregrinae, quasi felle aspergebat omnes suavitates graecas 

fabulosarum narrationum.”
31  Cicero munkáinak hatásáról Ágoston filozófiai nézeteire két tartalmas munka van: HAGENDAHL, H., 

Au gus tine and the Latin Classics (Goteborg 1967); TESTARD, M., Saint Augustin et Cicerón (Paris 

1958).
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írásának idején intenzíven tanulmányozta, igaz, elsősorban apologetikai indo-

kokból.34

Azt a tényt, hogy Ágoston bizonyára nem kedvelte a görög nyelvet, és 

valószínűleg főként a bibliai exegézishez használta, számításba kell vennünk 

Ágoston viszonyának kutatásakor az antik pogány gondolkodáshoz, különö-

sen a filozófiához, ami görög környezetből indult ki. A pogány filozófiai elmé-

letek értékelésekor lehetséges, hogy némelyeket nem értett meg eléggé, vagy a 

pontatlan fordítás miatt módosítva, netán tévesen jutottak el hozzá.35  Ágoston 

húzódozását a pogány görög eredeti olvasásától tágabb következményekkel is 

bemutathatjuk – a platóni tanítás néhány elemének „megkeresztelése” során 

saját tanításába nem tudta következetesen megismerni és értelmezni a görög 

egyházatyák sokkal szofisztikusabb és kidolgozottabb filozófiáját, akik köz-

vetlenül a pogány görög filozófia pozíciójából indultak ki. Ez végül paradox 

módon bizonyos előnyökkel szolgált neki – azzal, hogy gondolkodására nem 

nehezedtek a görög egyházatyák filozófiai elemzései, hanem támaszkod-

hatott a platóni filozófia pogány tolmácsolásainak eredetibb közvetítésére: 

„Bár Ágoston bizonyos (nagyon-nagyon szerény) mértékben ismerhette a 

görög egyházatyák gondolatmenetét, mégis, törekvése során, hogy a platóni 

gondolati motívumokat kereszténnyé transzformálja, közvetlenül a platóni, 

latin-újplaton hagyománnyal került szembe. Nagy szerepet játszanak itt a 

Plotinosz-fordítások Marius Victorius tollából, ugyanúgy Victorius saját gon-

dolkodása, amire sokkal erősebben hatottak a neoplatóni ’ontológiai konst-

rukciók’ és ’dedukciók’, mint a görög egyházatyák. Ha nem szabad is szem 

elől tévesztenünk, hogy már Ambrus sokkal keresztényiesítettebb, legalábbis 

keresztény módon értelmezve közvetítette Szent Ágostonnak a Plotinosz-féle 

gondolati örökséget – amint azt nemrégiben Courcelle számos kutatásában 

bizonyította –, mégis, Ágoston művének minden oldalán látjuk, hogy a platóni 

motívumok krisztianizációja közvetlenül az eredeti, nem krisztianizált platóni 

hagyományból jött létre (bármennyire is az a hagyomány mindenekelőtt latin 

forrásokból volt hozzáférhető számára). Ezért az sem lephet meg minket, hogy

e hagyomány sok eleme Ágoston gondolati krisztianizációjában alapvetően

32  HAGENDAHL 586.
33  RIST 8–9.
34  Az alábbi helyeken említi Porfürioszt vagy tanítását: De civ. Dei 10. 9, 11, 23, 28, 29; 12. 21; 13. 

16-18; 19. 23; 22. 11; 22. 26.
35  Ezt a folyamatot részletesen vizsgálta John M. Rist, a klasszika filológia és a filozófia professzora 

a torontói egyetemen. Többször idézett műve: Augustine: Ancient Thought Baptized (Cambridge 

1994).
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másként van bemutatva, mint a görögöknél, és hogy a platóni gondolati 

mo tívumok modifikációja Ágostonnál és azok interpretálása keresztény érte-

lemben (bár nem kevésbé radikális, mint a görög egyházatyáknál) gyakran 

egészen másképp zajlik, mint például Nüsszai Szent Gergelynél.”36

A másik oldalon „a források elemzése nem minden; csak a zseniális szin-

 tézis adja meg értelmét”, amint azt Julie Nováková, az Isten állama cseh for-

dításának szerzője 1943-ban definiálta: „Ugyanúgy anakronizmus, ha felróják 

Ágostonnak, hogy másodkézből szerezte klasszikus görög filozófiai isme-

reteit. Ebben korának gyermeke és iskoláik neveltje volt. Ezek forrástanul-

mányok helyett megelégedtek népszerű kézikönyvekkel, a római eklekticiz-

mus hagyományait folytatva. Ezzel az úgymond opportunista eklekticizmus-

sal volt közös Ágoston részleges antik bölcsességismerete, de messze felül-

múlta azt szenvedélyes ösztönével egy olyan rendszerért, amely tipikusan 

ágostoni törekvésének egyik megnyilvánulása volt az élet és a gondolkodás 

teljes rendszerére. A források elemzése nem minden; annak csak a zseniális 

szintézis ad értelmet.”37

A platóni filozófia és Ágoston. Az újplatonizmus tanulmányozása 386 nyarán 

végül még ugyanazon év végén megtéréshez vezeti Ágostont. Megválik a 

retorika tanítójának hivatalától, és Cassiciacumba húzódik barátaival, ahol az 

első filozófiai dialógusok keletkeztek. Magától értetődően ebben az időben a 

platonikusok és újplatonikusok tanításával megtelt szellemiségére nem lehet-

tek hatás nélkül eszméik, amelyek gyakran megjelennek dialógusaiban.

Ágostonnak a pogány platonizmus „keresztény platonizmussá” transzfor-

málásában jelentős személy volt Szent Ambrus (333–397) milánói püspök. 

Ambrus nem tűnik ki teológusként és filozófusként, elsősorban exegetikus 

művekkel foglalkozott, amelyekben Órigenészre és Nagy Bazilra támasz-

kodott. Platóni műveltsége abban is megnyilvánult, hogy tőlük vette át a 

magyarázat allegorikus módját. Gyakorló rómaiként nem követte a spekulatív 

tendenciát, viszont kiváló szónok volt.

Allegorikus bibliamagyarázata, ami közel állt a platonikusokhoz is, erősen 

hatott Szent Ágostonra, és így előkészítette megtérésének útját – legelőször 

szónoki teljesítményének szépségével, majd magával beszédeinek tartalmá-

36  IVÁNKA, E. von, Plato christianus (Praha 2003) 199-200.
37  AURELIUS AUGUSTINUS, O Boží obci (Praha 1950) 10-11 (a fordító bevezetője).
38  Conf. 5, 14: „Cum enim non satagerem discere quae dicebat, sed tantum quemadmodum 

dicebat audire… veniebant in animum meum simul cum verbis, quae diligebam, res etiam, quas 

neglegebam.” 
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val. „Bár nem avval törődtem, amit Ambrus beszél, inkább avval, ahogyan 

beszél… mégis a szeretett szavakkal azok a dolgok is behatoltak szívembe, 

amelyekkel nem törődtem.”38 

Ambrus nagy hatással volt Ágostonra az eredeti bűnről szóló tanításban, 

ami az egyik leggyakrabban előforduló téma volt Ágostonnál: „Mint Ádám 

elbuktam, Ádámban kiűzettem a Paradicsomból, Ádámban meghaltam. Amint 

Ádámban vétkeztem, úgy vagyok most igazolva Krisztusban.”39

Az Ágoston – Platón – Plotinosz kapcsolatról bizonyos törvényszerűségek 

állapíthatók meg. Az első az, hogy Ágoston általában nem vont határozott 

határt Platón és Plotinosz tanítása között. A második az, hogy a platóni filo-

zófia néhány elemét átvette a maga keresztény filozófiájába anélkül, hogy ezt 

elismerte vagy el akarta volna ismerni. A platonizmus bizonyos alapgondo-

latai, amelyeket Ágoston magáévá tett, egy rövid jegyzékbe foglalhatók, ám 

csak igen durva vonásokban. Főként az alábbi témákról van szó: a lelki világ 

önállósága, bármiféle materializmus elvetése, a realitás új felfogása, minde-

nekelőtt az a nézet, hogy a szellem és a lélek fontosabbak, mint az értelmi 

dolgok önmagukban, a tanítás az eszmék alkotásáról, a szenzuális noétika 

elvetése, a gyakorlati és az elméleti filozófia összekapcsolása, végül a tudat és 

az aszkézis megfordításának követelménye. Mindez építőkövekből hozta létre 

Ágoston fokozatosan a maga keresztény világképét.40

Charles Taylor brit teológiai és politikatudományi professzor Platón és 

Descartes közé helyezi Ágostont mint a pogány művelődés örökösét és a 

modern racionalizmus előhírnökét, de mindenekelőtt önálló gondolkodóként, 

aki képes volt radikálisan különbözni a pogány szisztémától bizonyos látható 

és rejtett hasonlóságok ellenére is. Taylor szerint e szisztémák közötti alapvető 

különbségek keresése során döntő Ágoston szemlélete a külső/belső (interior/

exterior) terminuspárra, főként Ágoston figyelme az ember bensőjére (intus), 

mivel ott keresi az utat Istenhez, ott lakozik az Igazság, az ember tehát a maga 

bensőjében találja azt, amire szüksége van. Ezt legjobban az alábbi mondat 

ragadja meg: „Noli foras ire, in teipsum redi; in interiore homine habitat veri-
tas.”41 Ebben Ágoston világosan eltér Platóntól. Mindkettőjüknek igen nehéz 

a legmagasabb realitás közvetlen kontemplációja, tulajdonképpen lehetetlen 

(ritka misztikus élményeken kívül), ezért kényszerű más hozzá vezető út 

39  AMBROSIUS, De excessu fratris sui Satyri 2, 6: „Lapsus sum in Adam, de paradiso ejectus in Adam, 

mortuus in Adam… nisi me in Adam invenerit, ut in illo culpae obnoxium, morti debitum, ita in 

Christo justificatum.”
40  NEUMANN 18.
41  De vera religione 39, 72.
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keresése. Platón ezt a figyelemnek az objektumok világára fordításában is me ri

fel, aminek az igazi világhoz/fényhez kell vezetnie bennünket, azaz az Eszmék

világához. Ágoston azonban azt állítja, hogy az ember Istenhez vezető útja 

nem a külső világ megismerésén át halad (bár Isten megismerhető a teremtett 

renden keresztül is), hanem az emberben van elrejtve, mivel Isten nemcsak a 

megismerés objektuma, hanem maga a világosság is, ami a megismerést lehe-

tővé teszi.42 Isten nemcsak az, aminek megismerésére az ember vágyik, hanem 

az is, ami erőt ad a megismeréshez, Isten nem valahol „odakünn” van, aki ren-

det ad a létnek, mint Platónnál, hanem „belső-intus”, „belső világosság”.43

A modern ember identitásának kialakulása szempontjából Taylor fatális 

előrelépésnek tartja ezt az ágostoni álláspontot, ami egészen napjainkig hatás-

sal volt a nyugati gondolkodás hagyományára. „Alig túlzó a megállapítás, 

hogy Ágoston volt az, aki behozta a radikális reflexió szellemiségét, és átadta 

a gondolkodás nyugati hagyományának. Ez a lépés sorsdöntő volt, mert biz-

tosan megszereztük az első személy álláspontjának nagy ügyét.”44 Így tulaj-

donképpen Ágostontól származik a „cogito”-ként ismert argumentum, amit 

néhány évszázaddal később Descartes fejlesztett ki.45

A keresztény filozófus Ágoston viszonya a Platónnal fémjelzett antik 

pogány filozófiához további érdekes vonalakat mutat, amelyek e fejezet téma-

köréhez kapcsolódnak. Az egyik ilyen az ún. két vágy kérdése, amiről fentebb 

már volt szó avval összefüggésben, hogy mindenki azzá válik, amit szeret. 

A lélek folytonos választással konfrontálódik a magasabb és nem materiális 

vagy az alacsonyabb, értelmezhető között. Ez a két tendencia egyben a vágy 

két iránya, amiben mind Ágoston, mind Platón megegyezik. A különbség a 

megismerés és a vágy viszonyának felfogásában kezdődik. Míg Platón a jó 

megismerését összekapcsolja a jó utáni vággyal, Ágoston elveti az összefüg-

gést a jó megismerése és a jót cselekvés akarása között. Ebben a kérdésben is 

azonosulunk Taylor nézeteivel: „A természet teleologikus elmélete, az alapve-

tő görög morális filozófia feltételezi, hogy mindenkit motivál a jó utáni vágy, 

ami tudatlansággal elcsábítható a rossz felé (ez az a nézet, amit Platón Szókra-

tésznek tulajdonít) vagy téves neveléssel és rossz szokásokkal (Arisztotelész). 

42  Ez a téma az egyik fő kérdés, amit Ágoston műveiben megold. Ehhez jelent meg 2008-ban egy ta nul-

mánygyűjtemény: TESKE, R., To Know God and The Soul: Essays ont he Thought of Saint Augus tine 
(Catholic University Press of America 2008).

43  TAYLOR, Ch., Sources of the Self. The Making of Modern Identity (Cambridge 1996) 129.
44  Uo. 131.
45  De vera religione 39, 72.
46  TAYLOR 138.
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Ágoston két vágy doktrínája megengedi a lehetőséget, hogy diszpozíciónk 

radikálisan perverz legyen, ami arra kényszerít, hogy hátat fordítsunk akár a 

jónak is, amit látunk.”46

Ez Ágoston antropológiájának nagyon fontos és jellegzetes vonala, aminek 

megvannak a maga következményei talán legellentmondásosabb tanításának 

kialakításában a kegyelemről és az evvel összefüggő nézetekkel a szabad aka-

ratról és a predestinációról, ami később viharos reakciókat váltott ki nemcsak 

a középkorban, hanem a modern filozófiában is.47

A Szentírás tekintélye. Ágoston gondolkodóként igyekezett megérteni a vilá-

got, amelyben élt, és Istent, mindennek teremtőjét. Ebben a törekvésben olyan 

eszközökre volt szüksége, amelyek az igazság megismeréséhez vezetnék. 

Nem találta ezeket sem a nyelv szépségében, mint a retorika diákja és tanítója, 

sem a manicheus tanításban annak dualisztikus jó- és rosszmagyarázatával, 

sem a kételkedésben a szkeptikus filozófiában, sem az újplatonizmus tanul-

mányozásában, ami a leginkább közelített a keresztény világlátáshoz. Ágoston 

végérvényes tekintélyt keresett, és megtérése után a Szentírásban és az egy-

házatyák hagyományában találta meg. Milánói tartózkodása alatt vált tudatos-

sá benne a Szentírás és a hit értéke, mint a megértés előfeltétele. „Mostantól 

előtérbe helyeztem a katolikus hitet, mert láttam, hogy itt sokkal szerényebben 

és mindenféle csalás nélkül kívántatik hinni, ami eddig nem volt bizonyított… 

Mivel gyengék vagyunk arra, hogy eszünkkel találhassuk meg az igazságot, 

szükségünk van ehhez a Szentírás súlyára…”48 Mindenekelőtt Szent Pál volt 

Ágoston számára a krisztusi tan tanítójának felülmúlhatatlan példája.

A Szentírás volt Ágoston számára a megnyilvánult igazság forrása, amit 

szüntelenül tanulmányozni és magyarázni kell.49 Szinte valamennyi munkája 

bizonyítja, milyen fontosságot tulajdonított mind az ó-, mind az újszövetségi 

szövegeknek. Nem találunk fejezetet, amelyben ne idézné az Írást. Evvel függ 

erősen össze Ágoston közelítése a megismerés leglényegesebb forrásához, az 

a mód, ahogyan magyarázta a szövegeket, és az eszközök, amelyeket erre a 

célra használt. Itt nyilvánult meg olyan tudósként, akire nagy hatással volt a 

47  Az isteni kegyelem és a szabad akarat viszonyának vitája különösen intenzív volt a német refor-

mációban – Luther legkedvesebb szerzői közé helyezte Ágostont – majd a 17. században a janzeniz-

musban és Pascal, a mai egzisztencializmus előhírnökének munkásságában csúcsosodott ki.
48  Conf. 6, 5: „Ex hoc tamen quoque, iam praeponens doctrinam Catholicam, modestius ibi minimeque 

fallaciter sentiebam iuberi, út crederetur quod non demonstrabatur. … Ideoque cum essemus in firmi

ad inveniendam liquida ratione veritatem, et ob hoc nobis opus esset auctoritate sanctarum litterarum…”
49  LIENHARD, J. T., Reading the Bible and Learning to Read: The Influence of Education on St. Augus-

tine’s Exegesis, in Augustinian Studies 27 (1996) 7-25.
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platóni gondolkodás. Már előtte sok keresztény tanítónak rendeznie kellett 

magában mindenekelőtt az Ószövetség homályos és ellentmondásos helyei-

nek exegézisét. Órigenész és Ambrus nagy sikerrel használták e helyek alle-

gorikus magyarázatát, ami hatott Ágostonra is, aki ezt a módszert még inkább 

kibontakoztatta és tökéletesítette.50 Ágoston szerint az Írás egyes helyeinek 

magyarázata mindenekelőtt nem mondhat ellent az értelemnek és egyben 

összhangban kell lennie a katolikus hittel. Ahol ez rendkívül nehézkes volt, 

az alábbi alapelvet szabta: „Van ugyanis mód, hogy ami az isteni írásban nem 

hivatkozhat sem az erkölcs tisztességére, sem a hit igazságára, képes beszéd-

nek kell tartanod.”51

 

A pogány filozófia mint propedeutika a kereszténység megértéséhez. Ágoston 

tudatában van, hogy azok az eszközök, amelyekkel megközelíthető a Biblia 

helyes magyarázata, a keresztény művelődésen kívül vannak, hogy az antik 

pogány művelődési szisztéma hatásosabb fegyvereket ad az ellenségek kezé-

be, azaz a görög filozófia és retorika kifejezésbeli és gondolati fejlettségét: 

„Így tehát állíttassék középpontba az ékesszólás lehetősége, ami igen sokat 

számít akár a hamis, akár az igaz dolgok indoklásakor; miért ne szerezzék 

meg tanulással a jó férfiak, hogy szolgálja az igazságot, ha a rossz férfiak 

bitorolják elferdített és hiábavaló dolgok megszerzésére, az igazságtalanság 

és csalás használatára?”52 

Mielőtt elemeznénk Ágoston álláspontját a pogány filozófia kihasználá sára, 

szót ejtünk két jeles görög keresztény íróról, akik nézeteikkel hatottak nemze-

dékükre, és (bár erre nincsenek közvetlen bizonyítékaink) alakíthatták Ágos-

ton álláspontját is. Ágoston közeledett a pogány klasszikusok tanulmányozá-

sához, valamint Alexandriai Kelemenhez és Nagy Szent Baszileoszhoz. 

Már a 2. században felmerült a keresztény hozzáállás kérdése a pogány 

filozófiához. A 2. század folyamán Egyiptomban sikeresek voltak különböző 

gnosztikus egyházak, és ennek következtében az egyiptomi ortodox keresz-

ténység egészségtelen extrém dolog felé hajlott el – aránytalanul fölénybe 

került az egyszerű hit az intellektus és igazságkeresésének rovására. Kelemen 

(150–216 körül) Stromata53 című művében igyekezett rámutatni erre a téves 

50  Ez az egyik záró része egy e témával foglalkozó könyvnek: MARGERIE, B. de, An introduction to 
the History of Exegesis. 3. Saint Augustine (trans. Pierre de Fontnouvelle; St. Bede’s Publications, 

Petersham, MA 1995).
51  De doctr. christ. 3, 10: „Et iste omnino modus est, ut quiquid in sermone divino neque ad morum 

honestatem, neque ad fidei veritatem proprie referri potest, figuratum esse cognoscas.”
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nézetre, és törekvését annak bizonyítására irányította, hogy a filozófiai vizsgá-

lódás eszközével megismerhető az igazság az eretnekségbe kerülés veszélye 

nélkül. Tertullianus a hitet tartotta mindennek, ami az üdvözüléshez és a béké-

hez szükséges, míg Kelemen számára a hit csak az első fokozat volt, amelyre 

a megismerést alapozni kell. Az egyszerű keresztényeknek nem kell félniük 

a filozófiától, mint a gyerekeknek a madárijesztőtől. Kelemen álláspontjával 

inkább Jusztinoszhoz hasonlított, aki a filozófia közvetítésével is megtalálta 

az igazságot. Többé-kevésbé a görög atyák nézete volt, amit Kelemen az elsők 

között fejtett ki, hogy a filozófia előkészítette a görögöket Krisztus eljövete-

lére, miként az Ószövetség a zsidókat. „A filozófia a görögök számára az Úr 

érkezése előtt a bocsánatkéréshez volt szükséges. És most a vallásossághoz 

vezet. Mert Isten minden jó eredete: valaminek közvetlenül, ahogy ez az 

Ó- és Újszövetségnél van, valaminek közvetve, ahogy ez a filozófiánál van. 

Lehet, hogy a görögök közvetlenül kapták a filozófiát, amíg az Úr nem hívja 

meg őket. A filozófia ugyanis tanító volt, ami Krisztushoz vezette a görög 

gondolkodókat, mint a Törvény a zsidókat. A filozófia is felkészülés volt, az 

út kikövezése azoknak, akik a tökéletességre vannak vezetve Krisztusban.”54 

Kelemen tehát propedeutikának tartja a görög filozófiát az Ige kinyilatkoztatá-

sához. Az a veszély fenyegette azonban, hogy a hitet a kereszténységgel azo-

nosítja, a megismerést (gnószisz) a görög gondolkodással, ugyanis a gnosz-

tikus mozgalmaknak tendenciája volt a világ polarizálása, és nem zárható ki, 

hogy a gnoszticizmusból valami, ami ellen harcolt, őt magát is jellemezte.

Nagy Szent Baszileosz (330–379) mint alapos klasszikus műveltségű em ber

meg tudta válogatni a kereszténység számára veszélyes elemeket a klasszi kus 

irodalomban, miként az Ifjaknak című művében tette. Arról ad tanácsokat 

benne az ifjaknak, hogyan fogjanak a pogány klasszikusok olvasásához, hogy 

ne szenvedjenek lelki károsodást, s közben hasznos információkat szerezze-

nek belőlük a Szentírás tanulmányozásához. Itt határozta meg a Biblia és a 

klasszikusok közötti viszonyt; a pogányok műveltségükkel és természetes 

bölcsességükkel előkészíthetik a talajt az Írásban kinyilatkoztatott igazságok 

jobb megértéséhez, azzal a feltétellel, hogy a közismereti értéket megtisztítják 

a pogány elemektől. Baszileosz tehát nem utasítja el a pogány klasszikusok 

52  De doctr. christ. 4, 2: „Cum ergo siti n medio posita facultas eloquii, quae ad persuadenda seu prava 

seu recta valet plurimum; cur non bonorum studio comparatur, ut militet veritati, si eam mali ad obti-

nendas perversas vanasque causa sin usus iniquitatis et erroris usurpant?”
53  KLEMENS, Stromata 1, 5.
54  Uo.
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olvasását mint halálos veszedelmet a keresztény lélek számára, hanem ellen-

kezőleg, ajánlja a klasszikus műveltséget mint hasznos felkészülést a Biblia 

tanulmányozásához.

Ágoston (közvetlenül vagy közvetve) kapcsolódott ezekhez a nézetekhez, 

és tökéletességre vitte a koncepciót. Olyan gazdagságnak fogta fel a pogány 

filozófiát, amit ki kell használni a még nagyobb gazdagságért, ami a keresz-

tény Ige kinyilatkoztatása. Magát a filozófiát azonban sohasem értelmezte 

öncélúan. Az antik felfogásban ugyanis a filozófia a tanulás célja, míg Ágos-

ton csak eszköznek értelmezi az Írásban foglalt igazságok jobb megismerésé-

hez, tehát Isten megismeréséhez, aki az Íráson keresztül maga ismerteti meg 

magát. A keresztényeknek nem szabad félniük a pogány tanítás összes ágának 

felhasználásától arra, hogy jobban hirdethessék az evangéliumot. Mivel a 

következő nézet alapvető és kulcsfontosságú ahhoz, hogy megértsük Ágoston 

kapcsolatát a pogány filozófiához, teljességben fogjuk idézni: „Míg azokról 

van szó, akiket filozófusnak neveznek – különösen a platonikusokról – bármi 

igazat és hitünkkel megegyezőt mondanának, arra nem hogy aggodalommal 

kell tekintenünk, hanem éppen fordítva, inkább igényelnünk kellene tőlük 

saját hasznunkra, mivel ők törvénytelen tulajdonként birtokolják ezeket a 

dolgokat. Hiszen miként az egyiptomiaknak sem csak bálványaik és súlyos 

terheik voltak, amiket Izrael népe gyűlölt és amelyek elől végül elmenekült, 

hanem arany- és ezüstedényeik és díszeik is voltak, ruházatuk is, amit az 

Egyiptomból távozó nép magával vitt és jobban kihasznált, amit nem saját 

te kin télyének alapján tett, hanem magának Istennek parancsára, ugyanígy 

az egyiptomiak, bár öntudatlanul, olyan dolgokat biztosítottak, amelyeket 

ma guk nem tudtak helyesen felhasználni. Ugyanígy a pogány tanítás vala-

mennyi része tartalmaz nemcsak babonás és hamis elképzeléseket, valamint 

a fölösleges munka súlyos terheit is, amelyeket mindegyikünk, ha Krisztus 

vezetésével távozik a pogányok közösségéből, gyűlölhet és elkerülhet, de 

55  De doctr. christ. 2, 40: „Philosophi autem qui vocantur, si qua forte vera et fidei nostrae accommo-

data dixerunt, maxime Platonici, non solum formidanda non sunt, sed ab eis etiam tanquam injustis 

possessoribus in usum nostrum vindicanda. Sicut enim Aegyptii non solum idola habebant et onera 

gravia, quae populus Israel detestaretur et fugeret, sed etiam vasa atque ornamenta de auro et argen-

to, et vestem, quae ille populus exiens de Aegypto, sibi potius tanquam ad usum meliorem clanculo 

vindicavit; non auctoritate propria, sed praecepto Dei, ipsis Aegyptiis nescienter commodantibus 

ea, quibus non bene utebantur: sic doctrinae omnes Gentilium non solum simulata et superstitiosa 

figmenta gravesque sarcinas supervacanei laboris habent, quae unusquisque nostrum duce Christo 

de societate Gentilium exiens, debet abominari atque devitare; sed etiam liberales disciplinas usui 

veritatis aptiores, et quaedam morum praecepta utilissima continent, deque ipso uno Deo colendo 

nonnulla vera inveniuntur apud eos; quod eorum tanquam aurum et argentum, quod non ipsi
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a pogány tudományok magukba foglalják az igazság szolgálatára alkalmas 

szabad művészeteket, valamint néhány ténylegesen kiváló morális parancsot 

is. Ugyancsak található köztük az egy Isten tiszteletének néhány igazsága. 

Ezek, úgymond, az ő aranyuk és ezüstjük, amit nem maguk hoztak létre, 

hanem a körülöttünk mindenütt jelen lévő Gondviselés bányáiból termeltek 

ki, csak visszaélve és törvénytelenül démonok tiszteletére használtak. Ezért a 

kereszténynek, ha lélekben megszabadul a nyomorult béklyótól, ami ezekhez 

a férfiakhoz kötötte, el kell vennie tőlük és a helyes felhasználásra kell szen-

telni őket az evangélium hirdetésekor. Ugyanígy ruházatukat is, azaz azokat 

az emberi találmányokat, amelyek a mozgást teszik lehetővé az emberi társa-

dalomban, és amelyek nélkül nem létezhetnénk ebben az életben, el kell venni 

és a keresztények javára kell fordítani.”55

A filozófia és az exegézis összekapcsolásával Ágoston eljutott az ún. jelek 

elméletéhez, amit a De doctrina christiana, a De magistro és a De Trinitate 
c. műveiben dolgozott fel. A jelek (signa) a tanítás és a kommunikáció jelen-

tései. Bármilyen dolgot (res) jelölhetnek, akár érzékit, akár értelmit. Megkü-

lönbözteti a „belső” szót, amely a „külső” szóval jelölt dolog megismerése.56 

A külső szó szolgája (ministerium) a belső szónak, az ún. verbum cordis.57 A 

szavak és gondolatok különböző helyekről és irányokból érkeznek, de mind az 

igazság egyetlen forrásához vezetnek. Éppen Krisztus az a Szó és Igazság, ami 

az Írásban foglaltatik, és egyben Belső Tanító, aki a valóság közvetlen jelenté-

sét tanítja.58 Az Írás olvasása során azonban a jelek különböző interpretációja 

jön létre, ezért lehetséges a helyes magyarázatok pluralitása.59

Összefoglalás

Ágoston filozófiájának kiindulópontjait, fejlődését, jellegét és lényegét vizs-

gálva megtaláltuk a pogány filozófiával való kapcsolatának néhány fő vonását.

56  instituerunt, sed de quibusdam quasi metallis divinae providentiae, quae ubique infusa est, eruerunt, 

et quo perverse atque injuriose ad obsequia daemonum abutuntur, cum ab eorum misera societate 

sese animo separat, debet ab eis auferre christianus ad usum justum praedicandi Evangelii. Vestem 

quoque illorum, id est, hominum quidem instituta, sed tamen accommodata humanae societati, qua 

in hac vita carere non possumus, accipere atque habere licuerit in usum convertenda christianum.”
56  De Trin. 15, 11, 20.
57  Uo. 9, 7, 12.
58  Vö. MARKUS, R. A., St. Augustine in Signs, in Augustine: A Collection of Critical Essays (New 

York 1972) 61-91; JACKSON, B. D., The Theory of Signs in St. Augustine’s De doctrina christiana, in 
Augustine: A Collection of Critical Essays (New York 1972) 92-147.

59  Conf. 12, 25; 12, 26.
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Az első vonás az, hogy Ágoston mint keresztény soha nem akarta nyoma-

tékosan és teljesen távol tartani magát a klasszikus, nem keresztény művelő-

dés gazdagságától, mert mindvégig tisztában volt attól való függőségével. Jól 

tudta, ha a maga keresztény hitét akarta építeni, szüksége volt hozzá „az egyip-

tomiak gazdagságára”, amelyet nem kellett elutasítani, hanem „kihasználni az 

evangélium hirdetésekor”.60 Ágoston nemcsak nem ítélte el a (mindenekelőtt 

a platonizmussal fémjelzett) pogány műveltséget, hanem gyakran őszinte 

csodálatát fejezte ki iránta.61 A platóni filozófia szerinte jó felkészülés volt az 

evangéliumi igazságok jobb megértéséhez. Összefoglalva megállapítjuk, hogy 

Ágoston álláspontja ebben a kérdésben talán egyetlen mondattal kifejezhető: 

nem jó és nem szükséges a pogány filozófia intellektuális értékének elvetése, 

hanem ellenkezőleg, illendő felhasználni azt, ami benne jó, hasznos, és ami a 

kinyilatkoztatott igazságok jobb megértéséhez vezet.

További vonás a filozófia nyilvánvaló és csaknem kizárólagos értelmezése 

a jó élet útjainak keresése, mint az igazi életcél és a boldogság beteljesedésé-

nek keresése, ami után minden ember vágyakozik. Ágoston filozófiaértelme-

zése ellentétes a filozófia egykorú felfogásával elméleti tudományként, ami 

gyakran közömbös az élet gyakorlati oldala iránt. Ez az álláspontja azonban 

nézetünk szerint az antik hagyományból ered, amely úgy értelmezte a filozó-

fiát, mint felkészülést az élet „jobbításának” megértéséhez. Például Ágoston 

az Isteni állam 19. könyvében Varro filozófia-tankönyvére (nem maradt fenn) 

hivatkozott, amelyben Varro állítólag 228 filozófiát írt le aszerint, hogyan 

igyekeztek választ adni az emberi boldogság elérésének kérdésére.62 Ágoston 

nem említette volna ezt a példát, ha nem azonosult volna a pogány filozófia 

fő gondolatával, miszerint bármilyen filozófia lényege a személyes boldogság 

keresése. Ebben az értelemben volt lehetséges a kereszténységet is a filozófia 

bizonyos fajtájának felfogni, mivel a keresztényeknél is a boldogság elérésé-

ről, vagyis az örök üdvösségről volt szó. 

Ágoston keresztény filozófiájának másik alapvető vonása a pogány filozó-

fia kapcsolatában az a képesség, ami megkülönbözteti az intellektuális igaz-

ságkeresésben a pogány és a keresztény elemeket. Ágoston itt olyan gon dol-

kodóként nyilvánult meg, aki minden erejéből a problémák lényegének meg-

60  De doctr. christ. 2, 40.
61  Például: De civ. Dei 8, 10; 8, 11; 8, 12, ahol csodálja a platóni filozófiát, mivel a legjobban közelített 

a keresztény tanításhoz. Mai szempontból ez anakronizmus, de Ágoston idejében nem volt ritka a ke-

resztény tanítás nyomainak keresése a pogány filozófiában, pedig az természetesen időben régibb volt.
62  De civ. Dei 19, 1.
63  Uo. 18, 41.
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ragadására törekszik. Szerinte a keresztények és a pogányok között abban van 

egyetértés, hogy a filozófia tulajdonképpen mindazoké, akik a boldogsághoz 

akarnak eljutni, de a kulcskülönbségek a módszerekben vannak, hogyan 

érhető el a boldogság. Míg azonban a pogányok keresésük során gyakran 

tévelyegtek, vitatkoztak egymással és ellentmondtak, a keresztényeknek az 

Írás pótolhatatlan tekintélye áll rendelkezésükre, ami az egyetlen és tényleges 

igazsághoz vezeti őket.63

Mai szemmel a modern ember számára döbbenetes Ágoston intoleráns 

álláspontja pogány kortársaival szemben. Akkor is képes volt kérlelhetetlen-

nek lenni, amikor részigazságokban igazat adott nekik. A pogány filozófuso-

kat (főleg az újplatonikusokat) Ágoston kevélységgel vádolta. Néha eljutottak 

ugyan az igazsághoz, megelégedtek felismerésükkel és nem akarták befogadni 

életükbe a feltámadt Krisztust, aki az egyetlen igazság.64 Ez esetben hűsége-

sen követte keresztény példaképe és tanítója, Szent Ambrus gondolkodását és 

cselekedeteit, aki „az egyetlen igazsághoz vezető út”, tehát a keresztény út 

hajthatatlan védelmezője volt.65

Fordította: Käfer István

64  Uo. 10, 28.
65  Ambrus vitájára gondolunk itt a pogány Symmachusszal Viktória istennő szobrának elhelyezésével 

kapcsolatban a római szenátusban. Symmachus akkor (383) levelet írt a keresztény II. Valentinianus 

császárnak. Vallási toleranciát kívánt benne, mivel: „Egyetlen úton lehetetlen eljutni ilyen nagy titok-

hoz” (SYMMACHUS, Relatio tertia). Ambrus ebben a vitában a keresztény érdekek tántoríthatatlan 

védelmezőjeként vett részt.


