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Rugási Gyula

ISTEN VÁROSA
Szent Ágoston -  az egyháztörténet „árnyékában” ...

„Diversi diversa patres, sed hic omnia dixit 
romano eloquio, mistica sensa tonans.” 
(„Különböző atyák különféle dolgokról szóltak, 
ám ő mindenről beszélt, latin ékesszólással 
misztikus dolgokat mennydörögve.”)

(A lateráni palota freskótöredékének 
képaláírása, VI. század)

1. Az örök Róma
Amiként a szétszóratás korában keletkezett zsidó apokaliptikus irodalom visszatérő 
motívuma a porig rombolt jeruzsálemi szentély látványa, úgy a keresztény ókor tör
ténetének összefoglaló, jelképes ábrázolása lehetne Szent Ágoston öregkori művének, 
Az Isten  VÁROSÁRÓL-nak (De civ ita te  De i, 413-426) hatalmas tablója, amely az an
tikvitás rommezejének képét állítja elénk. Azt a rommezőt, amely nem pusztán a „po
gány Róma”, illetve a különböző hellenisztikus misztériumvallások szellemi örökségét 
rejtette magába, hanem a Krisztus utáni első évszázadok kereszténységének meg
annyi, a bibliai hagyományhoz kötődő vonását is. A zseniális berber alakja -  Ágoston 
ugyanis romanizált, ám ízig-vérig őshonos numídiai szülők gyermekeként látta meg 
a napvilágot 354-ben, Tagasztéban (a mai Algéria) -  mindenesetre ott magaslik ma is 
az imént említett rommező fölött egyfajta jótékony félhomályba burkolózva. Nehezen 
dönthető el, vajon ez a félhomály hajnalpír-e avagy inkább alkonyi fény. Azaz Szent 
Ágoston egyházszervező, teológusi, B lBLIA-magyarázó tevékenysége -  miként azt a 
tradicionálisnak tekinthető katolikus álláspont képviseli -  a nyugati keresztény hagyo
mány voltaképpeni „újraalapozása”, avagy éppen ellenkezőleg -  mint ugyancsak so
kan állítják -  ez az örökség semmi más, mint kényszerű nyűg és kolonc, s ennek meg
felelően a római katolikus egyház arcvonásait Ágoston inkább eltorzította, mintsem 
megnemesítette volna?

E kérdés eldöntése annál is inkább nehéz, mert Ágoston -  ahogy a mottóként idézett 
felirat tudtul adja -  valóban „omnia dixit”, azaz „mindenről beszélt”, s monumentális 
életművéhez -  mind nagyságrendileg, mind pedig szellemi értelemben -  csak az ale
xandriai származású s egy évszázaddal Ágoston előtt élt Órigenész munkássága mér
hető a keresztény ókor történetében. Hűséges munkatársa és tanítványa, Possidius 
Ágoston halála után, 433 körül, a hippói püspök hagyatékában 1030 „könyv” terje
delmű kéziratot számlált össze (az antik „könyv” fogalma természetesen egészen mást 
jelentett, mint amit napjainkban!) -  Ágoston  é l e t e  (Vita  Au g u st in i) című élet
rajzában. Másrészt pedig, éppen Az I sten  városáról az a mű, amelyet az eljövendő 
évszázadok során a nyugati kolostorokban -  a B ib lia  mellett -  a legtöbbet másoltak; 
talán csak Nagy Szent Gergely MORALlÁ-ja vetekedhetett népszerűségével!

Mindenesetre annyi bizonyos, hogy AZ ISTEN VÁROSÁRÓL jeleníti meg azt a szellemi
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„magaslatot”, ahonnan a keresztény ókor története először tárulkozik föl a maga egé
szében. E magaslatról körülpillantva ugyanakkor meglehetősen furcsa látvány tárul 
a beavatott érdeklődő szeme elé: az „örök Róma” légiesült, átszellemiesltett világa he
lyett a kései Róma, a végkorszakát élő birodalom hús-vér valója, megannyi szenny és 
pusztítás, amely természetesen kihat az egyház történetére is. Az Így föltárulkozó „V. 
századi freskó” inkább a nagy római történetíró, Tacitus álláspontját idézhetné, mi
szerint a vér, korom és füst közösek az emberiség történelmében, egyebekre nézve 
viszont a véletlen (fatum) uralkodik. Ezzel szemben a birodalom története Ágostonnál 
egy új véderőművel gyarapodik; a határokat nem a vaksors vonja meg, hanem a 
Gondviselés (pronoia) hatalma övezi.

Az Isten  városáról alapgondolata szerint az emberi történelemben Ádám óta 
kétféle erő munkál, s ennek a kétféle erőnek megvannak a maga képviselői a város
építő Káintól kezdve egészen a Zsidó  LEVÉL 11. fejezetéig, illetve a J ELENÉSEK eljö
vendő városának, a mennyei Jeruzsálemnek megvalósultáig. (A Genezis 4,17 elbe
szélése szerint: „ ...és történt, hogy Káin várost épített, s a várost a fia  nevéről Hanóknak nevezte 
el. ” A „hanók” szó pedig „alapítót”, átvitt értelemben „fölszentelőt” jelent. Ezzel szem
ben a Zsidó  LEVÉL 11. fejezetében -  Ábrahámmal kapcsolatban -  ez olvasható: „Mert 
várta azt a megalapozott -  szó szerint alapkövet bíró -  várost [tousz themeliousz ekhouszan 
polin], amelynek tervezője és megalkotója az Isten.”) A megváltás elkövetkeztéig azonban a 
kétféle város, egyúttal pedig a latin civitas szó jelentését figyelembe véve, a kétféle né
pesség állandó konfliktusban áll egymással, miként Jó  és Rossz, Isten és Ördög hadi
népe; s ennek megfelelően a Gonosz birodalma kézzelfoghatóan jelen van az adamita 
faj földi históriájában.

Többféle nézőpont keveredik az égi és a földi város alapgondolatában. Az egyik egy
fajta morális megfontolásnak -  az antik görög morálfilozófia örökségének -  tekinthe
tő: „Mindenesetre a kétféle város kétféle szeretet nyomán épül: a földi az Isten megvetésééig hatoló 
önszeretet, a mennyei viszont az önmaga megvetésééig ható Istenszeretet révén.” (DE CIV. DEI, 
XIV, 28.) A másik leginkább annak a bibliai eredetű elgondolásnak feleltethető meg, 
amely DÁNIEL KÖNYVÉ-től a J ÁNOS JELENÉSEK-ig ível, s amelyet a latin nyelvű nyugati 
teológia és történetírás translatio imperiinek (a birodalom átörökítése) nevezett. Emez 
elgondolás értelmében -  a választott nép, a zsidóság sorsával párhuzamosan -  a világ
történet középpontjában egy-egy választott birodalom (asszírok, perzsák, makedó
nok, rómaiak stb.) áll, a profetikus irodalom magyarázatának megfelelően úgy, mint 
Isten büntető akaratának megtestesítője. Mindaddig így van ez, amíg a DÁNIEL KÖNY- 
VÉ-ben felbukkanó N abukadneccár sorsának megfelelően „... meg nem érted, hogy a Ma- 
gasságos uralkodik az emberek királyságán (di-salit illájá bemalkut anásá), s annak adja, akinek 
kedve tartja.” (DÁN., 4,29.) Az arámi szöveg az „emberek királyságának”, azaz a földi 
hatalom gócpontjának időben változó voltáról beszél, de nyilvánvaló, hogy a Nabu- 
kadneccárnak szóló üzenet ugyancsak „mozog” az időben, s a hajdani asszír nagyki
rály „megértési pozícióját” mindig más és más „veszi fel”.

A bibliai szemléletmód mellett természetesen az a megrázkódtatás is beépül Ágos
ton szemléletmódjába, amelyet Rómának az V. század elején a germánok és vandálok 
révén történt feldúlása okozott. így azután Az Isten  VÁROSÁRÓL-ban a birodalom szel
lemi és politikai térképe már egyáltalában nem fedik egymást, hiszen a hippói püspök 
vélekedése szerint Róma végzetét az okozta, hogy saját istenei hagyták cserben a várost 
-  nem pedig, ahogy a pogány vádak állították, a kereszténység feltartóztathatatlan ter
jedése! -, ugyanakkor viszont az iménti „cserbenhagyás” csak a B ib l ia  Istenének aka
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ratával egyezőn volt lehetséges. A mind a pogányság, mind pedig a kereszténység szá
mára érthető szemléletmódokat ötvözni kívánó ágostoni magyarázat ellentmondásba 
keveredik akkor, amikor például a római istenek „hollétének” kérdése vetődik fel. An
nál is inkább, mert Ágostonnak az egyházról alkotott felfogása értelmében a régi római 
isteneknek és kultuszoknak csakúgy, mint a Kis-Ázsiából vagy Egyiptomból importált 
misztériumvallásoknak egyszerűen nem jutott hely a térképen, legalábbis ha az új, a 
spirituális Róma határain kívül keressük őket. Egészen másként fest azonban a helyzet, 
ha -  a protestáns egyháztörténet-írás bevett hagyományait szem előtt tartva -  a hatá
rokon belül próbáljuk föllelni az imént említett szellemi hatások nyomait. Az a teológiai 
elgondolás, amely a „sokarcú” kereszténység elméletét elsőül átfogóan megfogalmaz
ta, s amely nemcsak Ágoston, hanem az egész nyugati hagyomány egyházfelfogását 
döntő mértékben befolyásolta, a II. század végén előbb Rómában, majd Galliában, 
Lugdunum (a mai Lyon) püspökeként tevékenykedő, ámde kis-ázsiai származású Ire- 
naeus személyéhez köthető. Az apostoli hagyomány (aposztoliké paradoszisz, traditio 
apostolica) általa kidolgozott értelme kapcsolódik először valóban átfogó érvénnyel 
Róma városához. Paradox módon Róma középponti szerepének teológiai megalapo
zása egy, a jánosi teológia, illetve Szmirnai Polikárp tekintélyi köréhez tartozó szemé
lyiség műve. Az apostoli alapítású egyházak -  Alexandria, Epheszosz, Róma, Jeruzsá
lem stb. -  kezdetben egyenrangú együtteséből emelkedik ki rangban a birodalmi szék
város, hosszú ideig megtartva a görög nyelvű liturgiát s vele azt a nyelvet, amely utol
jára volt alkalmas arra, hogy a kereszténység közös szellemi megnyilatkozási módja 
legyen. A hatalmi koncentrációra irányuló folyamat Ágoston korában -  a IV. század 
végén, V. század elején -  sem ér véget; a hippói püspök elszakíthatatlanul része annak 
a hagyománykörnek, amelyet Tertullianus, Cyprianus, Lactantius, vagyis az afrikai 
egyházatyák neve fémjelez, s ahol a latin nyelvű liturgia kialakult és megszilárdult.

A hellenisztikus mindenség több egyenrangú szellemi világ együttese, amely -  a 
politikai szintű hódításhoz hasonlóan -  korlátlanul képes újabb és újabb misztériu
mokat, kultuszokat magába olvasztani; ennek a szemléletnek a hű megtestesítője -  Pál 
apostol athéni látogatása idején -  a pantheón (szó szerint: „minden isteneké”), ahol -  
mint tudjuk -  „jól elfért volna” a B IBLIA Istene is. Ezzel szemben a SZENTÍRÁS egyetlen 
mindenséget s vele egyetlen örökkévalóságot ismer: valamennyi, az ókori keresz
ténység története során megfogant teológiai magyarázat ennek az egyetlen minden- 
ségnek a „körvonalait” próbálja -  jobbára önkényesen persze -  megállapítani. így 
Ágoston is, aki Az I sten  VÁROSÁRÓL-ban a nagy és átfogó üdvtörténet koncepciót -  
a két „város” küzdelmét -  az egyetlen birodalom történetének színpadán jeleníti meg. 
Olyannyira így van ez, hogy sok más kortársához hasonlóan Ágoston is mélyen meg
rendül, amikor Alarik seregei 410-ben feldúlják Rómát. Több beszédében is mintegy 
kegyelmet kér az örök város e világi, látható másának, mondván, hogy olyan szentek, 
mint Péter, Pál vagy Lőrinc teste Rómában nyugszik; remélve ugyanakkor, hogy -  
szemben a bibliai Szodoma és Gomorra esetével -  a város méltó lesz Isten irgalmára. 
„Talán megostorozták, de nem halt meg. Talán megbüntették, de nem számolták fel. Talán Róma 
sem pusztul el, ha nem pusztulnak el a rómaiak. Nem pusztulnak el, ha dicsőítik Istent, de el
pusztulnak, ha káromolják őt.” (Serm o , 81,9; id. A. Trapé: Sz en t  Ágo sto n , Bp., 1987, 
108.) Amikor e szavak elhangozhattak, Ágoston már negyedszázada nem látta azt a 
várost, amely nemcsak a nagyszabású történeti elgondolás kitüntetett megjelenítője, 
hanem egyúttal az a helyszín is, amely közvetlenül a megtérését megelőző események
hez kötődik.
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2. A megtérő
Miután Karthágóban 375-ben -  mindössze huszonegy évesen -  retorikai iskolát nyi
tott, majd pedig a manicheizmus hívéül szegődött, Ágoston 384-ben Rómába utazott, 
egy év múltán pedig a birodalom akkori székvárosába, Mediolanumba (Milánó) ke
rült, fizetett állami hivatalnokként, mint a retorika tanára. Itt ismerkedett meg Amb- 
rosius milánói püspökkel, aki megtérését, egészen pontosan a katolikus egyházba való 
„visszatérését” (hiszen anyja, Monica révén eredendően ebbe az egyházba tartozott) 
nagyban befolyásolta. 386-ban, harminckét évesen éri az az élmény, amelyről a VAL- 
LOMÁSOK-ban (Co n fessio n es, 397-400) részletesen olvashatunk. „És, íme, a szomszé
dos házból hangot hallok. Ének csendül, nem tudom, hogyan, mintha fiú  vagy leányka mondaná 
és többször ismételné: Tolle, lege, Tolle, lege, Vedd föl, olvasd, Vedd föl, olvasd... [...] Visszaszo
rítottam könnyeim patakját, és fölugrottam. Csupán arra magyaráztam ezt a szózatot, hogy 
mennyei parancs zendül most felém: üssem fö l a könyvet, és olvassam el a legelőször szemembe 
ötlő fejezetét.” (Co n f ., V III. 12,29.) A „könyv” a SZENTÍRÁS-t jelentette; az éppen fel
ütött szövegrész pedig a RÓMAI LEVÉL 13,13 volt, amely a későbbiek folyamán döntően 
meghatározta Ágostonnak a kereszténységhez fűződő viszonyát. „...nem dőzsölésben, 
sem pedig részegeskedésben, nem bujálkodásban, sem pedig kicsapongásban, nem viszálykodás
ban, sem pedig féltékeny kedésben, hanem öltsétek magatokra az Úr Jézus Krisztust, és a testnek 
a gondozását ne növeljétek úgy, hogy vágyakozást szüljön. ”

Miután egyetlen -  címéről legalábbis -  ismert, megtérése előtt írott műve, A SZÉP
RŐL ÉS ILLŐRŐL (De PULCHRO e t  a pto) elveszett, Ágostonnak közvetlenül a megtérése 
utáni gondolkodására vonatkozóan az úgynevezett „cassiciacumi dialógusok” szolgál
nak támpontul. (Cassiciacum annak a Mediolanum környéki birtoknak a neve, ahol 
Ágoston -  barátaival egyetemben -  elvonultan élt.) Ezek az írások azonban egyértel
műen az újplatonizmusnak nevezett filozófiai iskola, elsősorban pedig az egyiptomi 
születésű Plótinosz hatását mutatják, s így, a mai tudományos irodalom nagy része 
akként vélekedik, hogy az ifjú konvertita egyfajta keresztény neoplatonizmus szelle
miségéhez „tért meg”, s az újtestamentumi megtérés (metanoia) fogalma helyén inkább 
a platóni-plótinoszi elfordulás (meta- vagy episztrofé) fogalma érvényesíthető, vagyis 
az ideák világa felé való elfordulás, egyfajta unio mystica élménye! Ez a megítélés vé
leményem szerint erősen túlzó, hiszen az eljövendő évtizedek egészen másról tesznek 
tanúbizonyságot, másrészt pedig ismerünk olyan kereszténnyé lett római rétort, Ma- 
rius Victorinust (Platón és az újplatonikusok latin fordítója; Ágoston is az ő fordításá
ban olvasta az említetteket), akinél a megtérés -  a gondolkodását illetően -  csak édes
kevés változást okozott!

Mindenesetre megannyi olyan kérdés sorjázik Ágoston megtérése körül, amelyik 
elválaszthatatlan a filozófiai örökség és a bibliai hagyomány keveredésének általános 
jelenségétől. A görög filozófia hagyományának megfelelően Ágoston ugyan azt vallja, 
hogy igazán csak az létezik, ami változatlanul megmarad („id vere est, quod incommuta- 
biliter manet”, CONF., V II, 11,17), ám a létezőknek a legfőbb szellemi lény és az anyagi 
világ közötti hierarchikus rendjének plótinoszi elvét elveti, elfogadván a bibliai terem
tés tanát, vagyis a Genezis teremtéstörténetét. De a teremtés magyarázatát illetően 
Ágoston felfogása távolról sem egységes; később alakítja ki azt az elméletét, miszerint 
Isten nem véglegesen teremtett meg mindent, hanem csak az úgynevezett „eszmei mag
vakat” („rationes seminales”) hozta létre véglegesen, majd pedig ezeket formálta-formál- 
ja  folyamatosan. Egyfajta logikai kerülő útnak számít, de a megtérés ágostoni értelmét 
talán a legkézzelfoghatóbban megvilágítja: az ember -  miként Ádám a Paradicsomban
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Isten szelleme nélkül -  voltaképpen csak „lehetőség”, megformálatlan ősanyag, amíg 
meg nem keresztelik. Úgy tűnik, hogy a keresztség visz közel a megtérés mozzanatának 
igazi szellemi természetéhez, annál is inkább, mert Ágoston korában a keresztség fel
vétele előtti időszak a katoikoumenátus, egyfajta beavatási periódusnak számított. Ma
ga Ágoston is egy esztendővel megtérése után, 387. nagyszombat éjszakáján vette fel 
a keresztséget.

Évtizedeken át, voltaképpen egész püspöki szolgálata idején, a donatistákkal szem
beni szüntelen háborúság nagyrészt éppen a keresztség kérdése körül folyt. A dona- 
tista „anabaptizmus”, újrakeresztelés alapját az jelentette, hogy az észak-afrikai egy
házak püspökeinek és papjainak jelentős része nem ismerte el egyrészt a gyermekke- 
resztséget, másrészt pedig általában a kiszolgáltatott szentségek érvényességét a ki
szolgáltató személy életszentségétől tette függővé. A katolikus felfogással ellentétben 
ily módon az egyház a donatisták szemszögéből -  formális értelemben -  közelebb áll 
az újtestamentumi állásponthoz. Vagyis az egyház a szentek közössége (communio sanc- 
torum), s nem pedig a szentségek közössége (communio sacramentorum) e két, sarkítot
tan szembeállított felfogás alapján. Ennek megfelelően, ha egy katolikus „áttért”, a 
donatisták azonnal újra megkeresztelték.

Ágoston több vitairatot szentelt ennek a kérdéskörnek, köztük a 400 körül keletke
zett A KERESZTSÉGRŐL, A DONATISTÁK ELLEN (DE BAPTISMO CONTRA DONATISTAS), s 
még inkább Az EGYETLEN KERESZTSÉGRŐL PETILIANUS ELLEN (DE UNICO BAPTISMO 
CONTRA Pet ilia n u m , 410) című traktátusokat. A gyermekkeresztségre Ágoston sze
rint (is) azért van szükség, mert minden ember az áteredő bűn terhével egyetemben 
jön  a világra, s az egyház tagja ilyképpen csak úgy lehet, ha mindjárt a születése után 
megszentelődik. Mindebből még természetesen nem következik, hogy miért tekintet
te a nagyegyház az újrakeresztelést az „ördög” művének. A válasz egyrészt következik 
mindabból, amit a „szentségek közössége” kérdéskör alapján már érintettem -  a mai 
katolikus álláspont szerint is az egyszer kiszolgáltatott szentségek érvénye visszavon
hatatlan! - ,  másrészt pedig a(z egyszeri) gyermekkeresztség egyben biztosítékot jelen
tett a legtöbb gnosztikus irányzat s a markioniták azon szokása ellen, hogy a kereszt
séget közvetlenül a halál előtt vették fel; illetve a halottak megkeresztelésének ugyan
csak széles körben dívó szokása ellen!

A III. században élt ugyancsak afrikai Cyprianus volt az, aki a gyermekeknek lehe
tőségképpen nyolcnapos korukban való megkeresztelését sürgette (hasonlóan ahhoz, 
hogy a zsidó fiúgyermekeket nyolcnapos korukban metélték körül). A lateráni bazilika 
V. századi (III. Sixtus pápa által készíttetett) felirata szerint: „Az egyházanya szüzi öle 
szüli a folyamban azokat, akiket az Isten lehelete fogant. Nyomjon bár szülőd vagy saját vétked 
súlya, meg kell mosdanod a fürdőben, ha tiszta akarsz lenni.” (A szöveg magyar fordítása: 
in: Vanyó László: Az ÓKERESZTÉNY MŰVÉSZET SZIMBÓLUMAI, Bp., 1988, 305.) A fürdő 
valóságos, illetve képletes megtisztító hatására vonatkozóan az I. PÉTER-LEVÉL 3,21 
jelenthet pontos eligazítást: „Mostpedig titeket is megszabadít a [víznek] képmása (antitü- 
posz), a keresztség, de nem a test szennyének eltávolítása, hanem a jó  lelkiismeretért való könyörgés 
Istenhez, Jézus Krisztus feltámadása által.”

A vízben történő megkeresztelkedést illetően pontosan rögzíthet Ágoston állás
pontja, viszont a Szentlélek-keresztséget illetően (amely Jézus Krisztus esetében köz
vetlenül a Jordánban való alámerítkezés után történt) már korántsem. A Szen th á 
romságról (De T rin ita te, 392-412, 420) című nagy művében Ágoston a Szentlé- 
lek-keresztség kérdését az egyház misztériumához kapcsolja. „Krisztust nem akkor kente
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fe l  a Szentlélek, amikor a keresztségénél galamb képében leszáll rá (Mt , 3,16). Ekkor inkább a 
testét, az egyházat jelezte előre, amelyben a megkeresztelkedettek elnyerik a Szentlelket. Jézusnál 
azt a misztikus és láthatatlan felkenést kell értenünk, amely az ige megtestesülésében ment végbe, 
azaz amikor az emberi természet a jótettek minden előzetes érdeme nélkül a Szűz méhében egyesült 
az Isten igéjével, mégpedig úgy, hogy vele együtt egy személlyé lett. [...] Ellentmondó volna azt 
hinni, hogy csak akkor kapta a Szentlelket, amikor már harmincéves volt. [...] 0  minden bűn 
nélkül jött megkeresztelkedni, és nem a Szentlélek nélkül. Már szolgájáról és előfutáráról ezt ol
vassuk: Eltölti a Szentlélek anyja méhétől kezdve.” (De TRIN., XV,26.) A LUKÁCS 1,15, va
lamint a szinoptikus evangéliumok nyelvhasználata -  a keresztséget ugyanis „epipha- 
niá”-nak, azaz „a (szentség) megjelenésének” nevezi a görög szöveg -  között csak akkor 
fedezhető föl „ellentmondás”, ha az ó-, illetve az újszövetségi hagyományt megpró
báljuk egymással összemosni. Ekkor ugyanis például Sámson anyjának úgynevezett 
„názir” fogadalma -  a B ÍRÁK 13,5 szövegrész alapján: „Mert az Űr elkülönítettje lesz az 
ifjú az anyaméhtől fogva” („ki-nezir elóhim jihje hanaar min-habáten”) - , mely Keresztelő 
J  ános születésének körülményeinél megismétlődik, valamint Jézus bemerltkezésének 
epifániája közötti különbség egy csapásra semmivé foszlik! AJordán vizének, valamint 
a „testnek”, az eljövendő egyháznak szoros egybefűzése az iménti idézet olvastán vi
lágossá teszi, hogy Ágoston SZENTÍRÁS-magyarázói, teológiai, egyházszervezői tevé
kenysége alárendelődik munkássága „sarokkövének”, az eljövendő évszázadok törté
netét lényegileg meghatározó egyházról alkotott felfogásának.

3. Az „anyaszentegyház”
Ahogyan Cyprianustól származik az a mondás, miszerint „az egyházon kívül nincs üd
vösség” („extra ecclesiam nulla salus”, De ECCLESIAE UNITATE, 5), úgy Ágostontól való az 
a szállóige, amelyet számtalanszor idéztek az elmúlt másfél ezer év folyamán: „Nem 
lehet Isten atyja annak, akinek az egyház nem anyja. ” Miután az „anyaszentegyház” kifej ezés- 
ben rejlő anya (métér, mater) szónak az égvilágon semmi köze sincs a SZENTÍRÁS-hoz, 
érdemes röviden elidőzni annál a kérdésnél, hogy voltaképpen honnan is származik.

Nagyon valószínű, hogy Ágostonnak az egyházról alkotott felfogását (is) milánói 
tartózkodása során Ambrussal történt megismerkedése befolyásolta a leginkább. A ki
váló himnuszköltő Ambrosiusról fennmaradt, hogy legszebb és legem elkedettebb pré
dikációit Máriáról tartotta. Ágostonnak saját anyjához, Monicához való rendkívül erő
teljes kötődése közismert (az antik filozófiai hagyományt teljes mértékben semmibe 
véve, anyját még A boldog  ÉLETRŐL (De beata VITA, 386) című dialógusban is fel
lépteti!); ám ezek az életrajzi adatok csak apró részletek lehetnek egy lehetséges átfogó 
magyarázat egészéhez mérten. Ahogy Ágoston „túlspiritualizálja” az egyházat azzal, 
hogy nem a hús-vér emberek, hanem a szentségek „közösségét” tekinti elsődlegesnek, 
úgy az egyház -  maga a megtestesült tökéletesség -  alig-alig függ csak alkotóinak egyé
ni karakterétől. A 400 körül keletkezett Pet ilia n u s  írásai ellen  (Co n tralittera s 
Pet ilia n i, III) tanúsága szerint az egyháztagok lehetnek bármilyenek, maga az egy
ház azonban tekintélyét illetően nem fogyatkozik! „...bármilyenek is lennénk mi, ti bizton
ságban érezhetitek magatokat, ti, akik az Istent atyátoknak vallhatjátok, az egyházat pedig anyá
toknak.” (Co n t r . Pe t ., III,9,10. id. T rapÉ, 165.)

A II. század elején vértanúhalált halt Antiokheiai Ignác használta először az egye
temes (katholikosz) egyház kifejezést a SZMIRNAIAKHOZ ÍROTT LEVÉL-ben (Ep . AD 
Sm ir n ., 8,2). Számára -  Irenaeus már ismertetett hagyományfelfogásához nagyon ha
sonló módon -  minden egyes földi egyház a mennyeinek tükörképe, s ez a szemlélet
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mód kiegészül a tekintély leszármaztatásának egyéni Ízű megoldásával is. Amiként a 
Fiú „jelen van” az Atyában, mint annak szándéka és gondolata, úgy vannak jelen a 
püspökök Krisztusban, s továbbfolytatva a logikai láncolatot, ugyanígy egyesülnek a 
hívek a püspök akaratában! (Ep . AD Ep h ., 4,1.) Az apostoli hagyomány láncolatának 
helyén -  mint látható -  itt egy archaikusabb jellegű hierarchikus rend nyomai mutat
koznak meg.

Valamivel később, a II. század közepén mutatható ki több forrásból is az a felfogás, 
mely szerint az egyház nem földi alapítvány, hanem már a világ teremtése előtt létező 
képződmény. Ez a világ előtti egyház számos apokrif iratban tűnik fel, de megtalálható 
az egy ideig kanonikus iratnak tekintett Hermász PÁSZTOR-ában éppúgy, mint például 
az alexandriai gnosztikus egyházalapító Valentinosz teológiai rendszerében is. Az 
egyház, mely az ÚJSZÖVETSÉG felfogása szerint menyasszony (nümphé), Hermász PÁSZ
TOR-ában ráncos öregasszonyként lép a színre (Vis ., 3,261), megint másutt pedig, 
mintegy beszakítva a hagyományépület alapzatát, annak az elviselhetetlennek tetsző 
feszültségnek a súlya alatt, amelyet a kereszténységben az anyaistennő kultikus jelen
létének a hiánya jelent, úgy, mint érett asszony, jobbára a Mária-szimbolikához kap
csolódva. Az apokrif J ÁNOS APOKALlPSZlS-ban például a Szentháromság alkotói az 
Atya, a Fiú és az anya! A csak töredékeiben fennmaradt, úgynevezett Hé b er ek  sze
r in t i EVANGÉLIUM Origenész ránk hagyományozta szövege pedig így fogalmaz: „Az 
imént megragadott engem az én anyám, a Szent Szellem, egyetlen hajam szálánál fogva, s átvitt 
engem a nagy hegyre, a Táborra...” (In: J ÉZUS REJTETT SZAVAI, Bp., 1990, 104.) Az idézett 
szöveg értelme ráadásul csak a különféle nyelvek közötti eltérés alapján érthető meg 
teljesen. A szellem latinul (spiritus) hímnemű, görögül (pneuma) semlegesnemű, míg 
héberül vagy arámiul (ruah, ruha) nőnemű; ennek megfelelően a metaforikus meg
fogalmazás csak sémi nyelvű környezetben hathatott evidens módon!

Az „anyaság”, illetve a teremtés előtti egyház gondolata mellett az egyházra vonat
kozóan Ágoston felfogásában is érvényesülő harmadik elv az eklészia szónak az eredeti 
jelentéséhez mérten bekövetkezettjelentésváltozása. Az eklészia (eredetileg éppen úgy, 
mint a héber qáhal a „kiszólítottakat” jelenti) egyre inkább az összegyülekezés helyszí
néül szolgáló épület jelölésére szolgál, s a „templom -  görögül naosz -  szónak a hajó 
kifejezéssel való formai megfelelése révén, valamint a „templomhajó” építészeti kife
jezésen keresztül föltűnik az a metaforika is, amely az egyházat a tengeren hánykolódó 
hajó képéhez hasonlítja. (Tertullianusnál például az egyház „bárka”, s aki nincs a bár
kában, az nincs az egyházban sem! De IDOLATRIA, 24.)

Ágoston felfogásában az egyház látható és láthatatlan részre oszlik, s a látható egy
ház megjelenési formáját -  képletesen szólva -  nem elsősorban a Jeruzsálemben, Márk 
anyjának házában összegyűltek jelentik, hanem a majdan eljövő s alászálló mennyei 
egyház ideaszerű, földi hasonmása. Az egyik, Máninak tulajdonított levele ellenében 
írott művében (Con tra  epistolam  Manich aei quem  vo ca n t  fun d a m en ti, 396) 
Ágoston kijelenti, hogy nem hinne az evangéliumoknak, ha nem a katolikus egyház 
tekintélye vezetné hozzá. Hogyan lehetséges akkor, hogy az Ágostonnál négyes is
mérvnek megfelelő -  egy, szent, apostoli és egyetemes -  egyház állandó „diabolikus” 
támadások pergőtüzében egyszerre legyen teljességgel szellemi s egyúttal az eljövendő 
inkvizíció brutalitásával áthatott? A válasz, Az I sten  városáról koncepciójának meg
felelően is, Ágostonnak igazából soha le nem vetkezett, hosszú manicheus korszakából 
visszamaradt dualisztikus világszemléletében keresendő. A k eresztén y  tanításról 
egyik, e szempontból különösen érdekes szöveghelyén Ágoston -  a donatista Ticho-
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niusnak a SZENTÍRÁS-t magyarázó elveivel vitázva -  arról tudósit, hogy ellenfelének 
hét értelmező szabálya közül az első „Krisztus testével”, mig az utolsó az „Ördög tes
tével” kapcsolatos. Az egyház -  Krisztus teste újtestamentumi gondolatnak megfele
lően a hippói püspök a katolikus egyházon kívül rekedteket, különösen pedig a meg
átalkodott ellenségeket egyúttal az Ördög testének alkotóelemeként képzeli el, pár
huzamosan azzal, ahogy üdvtörténeti koncepciójában a földi város (civitas terrana) 
egyúttal az Ördög városa is (civitas Diaboli).

Rendkívül hosszú azoknak az elképzeléseknek a sora, amelyek az ókeresztény kor 
történetében a testre vonatkozó különféle teológiai, filozófiai felfogásokat jellemzik. A 
holtak (testben való) feltámadásának -  a hellén szemlélet számára botrányos -  felfo
gása olyan szélsőséges állásfoglalásokkal egészíthető ki, mint például Plótinoszé, aki -  
Porphüriosz tudósítása szerint -  egyszerűen szégyellte a testét (Vita  Pl o t in i, 1), vagy 
a különböző enkratita irányzatok önsanyargató aszkézise, illetve a legszélsőségesebb 
irányzatok, mint például a füvet legelőké vagy az oszlopszenteké. A másik oldalon a 
hispániai származású Priscillianus tanítása sorakoztatható fel: miután úgyis csak a szel
lem üdvözül, a test bármiféle zabolátlansága megengedhető! Teoretikus értelemben 
pedig Ágoston idősebb kortársának, alexandriai Athanásziosznak a felfogásáról kell 
még szót ejteni, az úgynevezett „fizikai megváltástanról”. Eszerint az egész emberi 
nem -  Ádámtól fogva -  egyetlen testet (szóma) alkot.

Amiként az egyház „menyasszony”, „matróna” és „anya” vonásait lehetetlen egyet
len portréval ábrázolni, úgy lehetetlen elkendőzni azokat az ellentmondásokat is, ame
lyek Ágoston Afrikába való visszatérte, különösen pedig püspökké választása után a 
legkülönfélébb konkurens irányzatok -  donatizmus, pelagianizmus, arianizmus, illet
ve a kereszténységen kívül eső manicheizmus -  elleni szakadatlan küzdelmek, véres 
pártharcok, sőt polgárháborúk során -  mint szüntelenül létrejött kompromisszumok 
-  folyamatosan elcsúfították a nagyegyház arcvonásait. Abban azonban, hogy e torzu- 
latok legalább néha emberi vonásokat engednek megpillantani (szemben az imént fel
sorolt irányzatokkal, amelyek -  az előbbi szimbolika értelmében csak szörnymaszkok
ként képzelhetők el!), az egyházszervező hippói püspöknek döntő érdemei vannak.

4. Az eretnekek ellen
Élete alkonyán, 428-ban, Ágoston minden különösebb eredeti erudíció nélkül állítja 
össze a különféle eretnekségeket együttesen tárgyaló művét, a De HAERESlBUS-t (Az 
ERETNEKSÉGEKRŐL). Ez az írás már kétségtelenül a győztes pozíciójából fogant. Ám 
abban az időben, amikor Ágoston és testvérei (közülük Alupiust szintén szentté avat
ták), valamint barátai Észak-Afrika három provinciájában -  az egyik Mauretaniában, 
Numídiában és Africában -  megkezdik papi tevékenységüket, s szerzetesközösségek 
alapításába kezdenek, az eljövendő győztes pozíciójának legföljebb csak halvány kör
vonalai mutatkoztak. Különösen, ha figyelembe vesszük, hogy az előbb felsorolt kon
kurens irányzatok közül az arianizmus és a donatizmus speciálisan afrikai eredetű je 
lenség, s a manicheizmus is Egyiptomban, valamint Észak-Afrikában terjedt el legin
kább a IV. század vége felé. Habár a líbiai származású Arius és követői ellen folytatott 
dogmatikai küzdelmek jobbára Ágoston ifjúkorának idején lezajlottak már, ám az V. 
század elején a Római Birodalom nyugati felét meghódító germán népek döntő több
sége ariánus hitre tér: ariánusok Nagy Theodorik keleti gótjai éppúgy, mint a Hispá
niát meghódító nyugati „vizigótok” vagy az Észak-Afrikát végigpusztító vandálok. Ér
dekes, hogy a Jézus Krisztus isteni voltának tagadásával valóságos teológiai lavinát el
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indító Arius „szellemi öröksége” (az ókori hagyomány még egész pontosan megkü
lönböztette például az egyiptomi mágiát a numídiaitól -  lásd erre vonatkozóan Ágos
ton földijének, Apuleiusnak fennmaradt életművét -  vagy a líbiaitól -  Hippolütosz 
szerint például a B lBLlÁ-ban is feltűnő Simon Mágus mestere, egy bizonyos Apsze- 
thosz, líbiai eredetű!) éppen a „vandál hódítás” metaforában ölt testet. Alapító és Pusz
tító -  a hajukat vörösre festő, minden képzeletet felülmúlóan kegyetlen vandálokban 
a kortársak joggal sejtették az apokalipszis lovasait! -  egy évszázad múltán ugyanott 
találkozik; a kör bezárul...

Az ugyancsak afrikai Donatus egy olyan „reformmozgalom” elindítója volt, amely 
az arianizmussal ellentétben nem dogmatikai jellegű konfliktuson alapult, ám mégis 
a donatista-katolikus szembenállás eredményezte a legvéresebb összeütközéseket. 
Mindamellett Itáliából való visszatérte után Ágoston az ellen az „egyház” ellen folytatta 
első polémiáit, amelynek kilenc éven át maga is tagja volt: a manicheusok ellen.

A korai kereszténység legfontosabb szellemi ellenfelének, a gnoszticizmusnak a ha
gyománytörténetéhez hasonlóan a manicheizmus is szinte pillanatok alatt behálózta 
a Római Birodalom egész területét, voltaképpeni szülőhazáját, a perzsa impériumot, 
sőt Közép-Ázsiát is. A babiloni születésű, perzsa, ám főleg arámi nyelven író Máni 
(216-277) egy olyan, mai fogalmaink szerinti „világvallás” létrehozását kísérelte meg, 
amely elsődlegesen az ősi iráni hagyomány, a zoroaszterizmus szent könyvéből, az 
AVESZTÁ-ból táplálkozik ugyan, de fontos elemeket kölcsönöz a keresztény gnózisból 
s a buddhizmusból is. A manicheizmus szerteágazó hagyománytörténete lényegében 
négy fő csoportba osztható; az egyiptomi, a közép-ázsiai Turfánból származó, valamint 
a szír egyháztörténethez kapcsolódó (egyébként pedig kopt, latin, görög, szír, perzsa, 
szogd, török, ujgur, kínai stb. nyelvű!) források mellett a negyedik csoportot éppen 
Ágostonnak a manicheusok ellen készült vitairatai, illetve nyilvános disputáinak „jegy
zőkönyvei” jelentik. (Ez a körülmény persze automatikusan meg is nehezíti a hippói 
püspök manicheizmusának megítélését!)

Máni tantételeinek alapja az az eredendő dualizmus -  a jó  és a rossz egyaránt örök
től fogva létező, egyenrangú szellemi alapelvek - , amely, mint már említettem, az 
AVESZTÁ-ból származik. A mai tudományos irodalom álláspontja szerint az Aveszta  
legősibb himnuszai, az úgynevezett „gáthák” nem i. e. VI. századi eredetűek, hanem 
jóval korábbiak; az alapító, próféta, Zarathusztra/Zoroaszter tevékenységét újabban 
az i. e. X II. századhoz kötik, s nem Iránhoz, hanem a közép-ázsiai pusztaságok va
lamelyik Iránhoz közel eső részéhez. (Mindennek fényében felül kell vizsgálni a 
méd-perzsa hagyománynak az asszírhoz, valamint a bibliai történelemhez való vi
szonyát is!) A két ősi princípium, Szpenta Manju/Ormuzd, a Jó  és Angra Manju/ 
Ahrimán, a Rossz kozmikus párbaja jelöli ki a világ eljövendő sorsát. Az embernek, 
pontosabban a léleknek választania kell kettejük között. (A választás kérdése sarkalatos 
összetevője Ágoston szabad akarat-, liberum arbitrium-elgondolásának is.) Az AVESZTA 
30. sorszámú Jasznája, az úgynevezett KÉT LÉLEK HIMNUSZA így ír: „A két lélek kezdettől, 
/  aki álmomban ikerként tünt fel, /  nem más, mint a J ó  meg a Rossz, /  gondolatban, szóban és 
tettben.” (Magyar szöveg in: Apor Éva: I RÁN, Bp., é. n., 67.) A jó  és a rossz közötti vá
lasztás kényszere -  valamint az ember eleve elrendelt sorsának eszméje -  megtalálható 
a qumráni közösség irataiban is, ám igazán átfogó érvénnyel Ágostonnál tűnik fel; 
olyannyira, hogy például a kozmikus dualizmus nem pusztán az emberi világra érvé
nyes, hanem az angyalokéra is. (De CIV. De i, IV,28.) Am ezen a szinten már az utak 
végérvényesen elválnak; Máni egy teljesen gnosztikus jellegű, szinkretikus fényvallást
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akart megalkotni, Ágoston elgondolásai viszont javarészt kívül állnak a gnózis hagyo
mánykörén.

388-tól, Afrikába való visszatérte után közvetlenül, A KATOLIKUS ÉS A MANICHEUS 
EGYHÁZ SZOKÁSAIRÓL (DE MORIBUS ECCLESIAE CATHOLICAE ET DE MORIBUS MANI- 
ch aeo ru m ) című traktátustól kezdve egészen a már említett De HAERIBUS-ig (428) 
egymás után látnak napvilágot Ágostonnak a manicheusok elleni vitairatai. Közülük 
egynéhány -  például a legtestesebb, harminchárom könyvből álló FAUSTUS ELLEN 
(Contra  Fau stu m , 397-398) vagy a Fe l ix  ellen  (Co n tra  felic em , 398) konkrét, 
nyilvános vita alapján íródott; ezeken a nagy hallgatóság előtt lezajlott disputákon 
Ágoston rendre fényes diadalt aratott; ellenfelei -  miként Faustus Karthágóból -  meg
szégyenülve távoztak a helyszínről! Külön figyelmet érdemel a MANICHEUS SECUNDI- 
NUS ELLEN (Co n tra  Secu n d in u m  Ma n ic h a eu m , 399) című irat, ugyanis ebben Ágos
ton Secundinusnak, hajdani manicheus társának levelére válaszol, aki arra buzdítja 
néhai barátját, hogy térjen vissza a manicheus egyházba. A nyilvános diadalon túl több 
olyan esetről is tudunk, mint például a 392-ben egy bizonyos Fortunatus, 404-ben 
pedig a Felix elleni templomi vita során, amikor az ellenfél nemcsak meghátrált, ha
nem katolizált is!

Az átfogó manicheus kérdéskörrel szemben a donatizmus hagyománytörténete 
pontról pontra nyomon követhető Ágoston mellett más egyházatyák műveiből, illetve 
a különféle zsinati határozatok alapján is. A donatizmus voltaképpen egyidős a ke
reszténységnek Nagy Constantinus idején bekövetkezett legitimációjával, létrejötte 
pedig az utolsó nagy, Diocletianus uralkodása alatt bekövetkezett keresztényüldözés 
következményeként tekinthető. A mozgalom névadója, Donatus ugyanis egyike volt 
annak a hetven numídiai püspöknek, akik a traditorság -  azaz a hittagadás -  vádjával 
312-ben Karthágóban megfosztják méltóságától az akkori katolikus karthágói érseket, 
Caecilianust. (Érdekességképpen említem meg, hogy ez a „zsinat” egy bizonyos Lu- 
cilla nevű gazdag és fanatikus özvegy házában „ülésezett”. Lucilláról tudjuk, hogy -  
Constantinus édesanyjához, Helenéhez hasonlóan -  számottevő gyűjteményt halmo
zott fel a vértanúk csontjaiból... Ilyenképpen Donatus, Casae Nigrae [fekete házak] 
püspöke, amikor 313-ban érseki méltóságba emelkedik, lényegében véve az ő krea
túrájának tekinthető!)

A katolikusok és a donatisták („pars Donati”-nak, azaz „Donatus részének” nevezték 
őket) közötti háborúság, a már említett életszentség kérdése kapcsán, váltakozó siker
rel folyt. A 314-ben tartott arlesi zsinat megpróbált valamiféle kompromisszumot lét
rehozni a küzdő felek között, s végül is egyfelől megszüntette ugyan azt az afrikai szo
kást, miszerint a megtérő eretnekeket újra megkeresztelték, ám másfelől úgy rendel
kezett, hogy ha a keresztség a Szentháromság nevében történt, akkor az „eretnekek” 
által kiszolgáltatva is érvényes. A IV. század második felének császárai, I. Valentinia- 
nus, Gratianus mindannyian eltiltják ugyan az újrakeresztelést, de eredmény nélkül. 
Nagy Theodosius türelmi rendelete, 392 utántól számítandó az az időszak, amikortól 
fogva Ágoston is aktív szerepet vállal a véres konfliktusok elsimítása ügyében. Úgy 
tűnik, hogy a hosszú háborúságba ő is belefáradhatott, mert Vincentius donatistához 
írott levelében (Ep ., 93) az olvasható, hogy kezdeti álláspontja alapján senki sem kény
szeríthető erőszakkal az egyházba, de most már be kell látnia, hogy tévedett... Mindez 
persze már a 411. évi karthágói konferencia (l. Br ev ic u lu s  COLLATIONIS CUM DO- 
NATISTIS, 412) után íródott -  tehát megint csak a győztes pozíciójából -, hiszen ezen 
az összejövetelen Honorius császár rendeletére a donatizmust végképp elvetették! Az
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évszázados küzdelem szimbolikus végpontján A DONATISTÁKHOZ A COLLATIO UTÁN 
(Ad Donatistas post  co lla tio n em , 412) című írás áll, ahol Ágoston újfent a nagy
egyházba való belépésre s a Szentírás szellemében való „megbékélésre” szólítja fel 
ellenfeleit.

Életének utolsó évtizedeiben a hippói püspök figyelmének és idejének jelentős ré
szét egy saját teológiai felfogását is közvetlenül veszélyeztető irányzat köti le, a pelagi- 
anizmus. A Jeromos, illetve Orosius tanúsága szerint Britanniában született Pelagius 
neve görög eredetre vall (a „pelágiosz” szót csak később fordították vissza az angolszász 
„muirchu”-ra = „tengeri”), ám szellemisége minden vonatkozásban a birodalom 
keleti feléhez köti emez archaikus görög név viselőjét. Valószínű, hogy a szír szárma
zású Rufinus (Origenész latin fordítója) lehetett számára a közvetítő Theodórosz Mop- 
szuesztész és az antiokheiai iskola azon felfogását illetően, miszerint a megigazulás nem 
hit és kegyelem révén történik, hanem az ember -  ha hiánytalanul betartja a törvényt 
-  önerőből is képes a feddhetetlen életre! Ágoston számos írása foglalkozik Pela- 
giusszal és követőivel; jobbára tőle és Jeromostól ismerjük Pelagius műveit. A TER
MÉSZETRŐL ÉS KEGYELEMRŐL (De natura  e t  gratia, 413-415) például ezt a prog
ramértékű mondatot tulajdonítja Pelagiusnak: „Ha egyfolytában és gondosan törekszel ar
ra, hogy ne vétkezz, eljutsz majd odáig, hogy nem is tudsz vétkezni. ” Ennek megfelelően a 
pelagiánusok tagadták az áteredő bűnt is, mondván, hogy a lélek (mens) nem szár
mazik Ádám „testi lényéből” (massa), tehát nincs is alávetve a „romlandó emberi ter
mészetnek”. Mi több, az ember képes arra is, hogy Jézus Krisztus bűntelen földi pá
lyafutását megismételje!

A 410. évi gót betörés elől Pelagius Észak-Afrikába menekül, útközben megismer
kedik Ágostonnal is, majd Jeruzsálembe megy, ahol az ottani püspök tisztelettel fo
gadja, viszont állandó konfliktusba keveredik Jeromossal. (Hat évvel később Pelagius 
hívei feldúlják J  eromos betlehemi kolostorát, magát a V ULGATA-fordítót pedig drámai 
körülmények között alaposan helybenhagyják, egyik diakónusát pedig meg is ölik... 
Ettől fogva Jeromos -  mint általában mindig és mindenkivel szemben -  fogcsikorgató 
gyűlölettel ír Pelagiusról és párthíveiről, elsősorban Pelagius két fő „ideológusáról”, 
Caelestiusról -  akit „anyja méhétol fogva kasztráltnak” [„eunuch matris utero”]  nevez -, va
lamint a kétségkívül legtehetségesebb pelagiánusról, Julianusról, a későbbi aeclanumi 
püspökről, aki Ágoston legfőbb teológiai ellenfele volt.)

A Julianusszal szembeni teológiai viták hangneme Ágoston részéről is „rendkívül 
keménynek” minősíthető; Julianus például„advocatus asinorum”-nak, a szamarak ügy
védjének nevezte Ágostont, aki viszont szülei szégyenének minősítette ellenfelét. A 
421-ben íródott J ulianus  ELLEN (Co n tra  I u lia n u m ), valamint az élete utolsó évében 
írott J ulianus  második válasza ellen i b e fe je z e t l e n  mű (Con tra  secundum  I u - 
LIANI RESPONSIONEM OPUS im per fec t u m , 429-430) nemcsak a pelagianusok felfogá
sának, illetve a nagyegyház álláspontjának behatóbb megismerése szempontjából fon
tosak, hanem egyúttal Ágoston kegyelemtanának részleteit, illetve egyes módosulásait 
tekintve is. A 4 1 1-ben tartott karthágói zsinat -  ahol Caelestinust kiközösítették -  hét 
tételben fogalmazta meg a kiközösítés okait, s e hét tétel pontosan rögzíti az egyház
történetből egyébiránt nyomtalanul soha el nem tűnt pelagianizmusnak az áteredő 
bűnnel, illetve a szabad akarattal kapcsolatos álláspontját. A 431. évi epheszoszi zsi
natnak a pelagianizmussal kapcsolatos elítélő álláspontját Ágoston már nem érhette 
meg, ám az kétségtelen, hogy az észak-afrikai egyháznak évtizedeken át viharos kö
rülmények között folytatott élethalálharcában döntő érdemeket szerzett.



816 • Rugási Gyula: Isten városa

Föltétlenül szót kell ejteni a hippói püspöknek a görög filozófiával s egyáltalában a 
klasszikus görög kultúrával kapcsolatos állásfoglalásáról is, annál is inkább, mert a 
„nyitott kapuk” taktikája -  vagyis hogy az egyház mindenkit tárt karokkal vár -  Ágos
ton esetében éppen innen eredeztethető, s érvényesül mindaddig, amíg fel nem váltja 
azt az öreg püspöknek az erőszakkal kikényszerített egyháztagságot célzó álláspontja. 
Az akadémikusok  ellen  (Con tra  Academ icos, 387) című fiatalkori dialógusban 
mindenesetre a következő olvasható: „Márpedig mindenki tudja, hogy minket a tudo
mányhoz az értelem és a tekintély kettős ösztönzése vezet el. Számomra egy a bizonyosság, mégpedig 
az, hogy semmilyen ponton nem térek el Krisztus tekintélyétől, mert nem találok annál nagyobbat. ” 
(Co n t r . Acad., 111,20,43.) Mindez a későbbiek folyamán is érvényes, kiegészítve azzal 
az általános érvényű állásfoglalással, miszerint az igazság -  bárki fogalmazza is meg -  
mindenképpen Istentől származik. Ennek a meglehetősen tág érvényű alapvetésnek 
megfelelően szól a különféle kultúráknak, illetve szellemi irányzatoknak a keresz
ténységbe való beépítése lehetőségéről. A sokat idézett híres példa A k eresztén y  ta- 
NÍTÁSRÓL-ból való: „Az úgynevezett bölcselők pedig, de főképpen a platonikusok, ha valami 
igazságot, valami hitünkhöz alkalmazkodó dolgot mondottak, nemcsak hogy nem kell félnünk 
attól, hanem el kell vennünk tőlük, mint jogtalan birtokosoktól, és saját használatunkra kell for
dítanunk. Az egyiptomiaknak nemcsak bálványképeik és súlyos rakományaik voltak, amelyeket 
Izrael népe utált és megvetett, de voltak arany- és ezüstedényeik, ékességeik és ruháik is (III. 
MÓZ. 3,22 és 12,35). Mindezeket az Egyiptomból kivonuló nép, nem saját felelősségére ugyan, 
hanem az Isten parancsára, titokban tulajdonába vette, hogy helyesebb használatra fordítsa. ” 
(De DOCTR. CHRIST., II,41,60.) Azt hiszem, hogy két évezred kereszténységének a hel
lén világgal szemben kialakított viszonya benne rejlik ebben a kifejezésben: „helyesebb 
használat”! S itt mellékes, hogy a görög világ a trójai faló szerepét játszotta-e el (azaz 
tudatosan ajánlkozott-e fel arra a szerepre, hogy a kereszténység úgymond „bekebe
lezze”) vagy sem. Az ágostoni hasonlat inkább Jákob feleségének, Ráhelnek apja há
zibálványaihoz való ragaszkodását idézi fel...

Az észak-afrikai Hadrumentum szerzetesközössége -  csakúgy, mint más, itáliai kö
zösségek is -  félreértéssel elegy félelemmel fogadták Ágostonnak 426-427-ben a pe- 
lagiánus viták hatására írott, A k eg yelem rő l  és a  szabad akaratról (De gratia  e t  
LIBERÓ Ar b it r io ) című értekezését. A hadrumentumiak kérését meghallgatva -  vilá
gítsa meg pontosabban álláspontját -  írja meg A feddésről  és a  k eg yelem rő l  (De 
Có r r ept ió n e  e t  gratia) című munkáját -  ugyanebben az időben. A kegyelemtan 
Ágoston teológiai örökségének legfontosabb és leghatásosabb részét jelenti; azok a za
varok azonban, amelyek fogadtatását illetően a kortársak részéről megnyilvánultak, 
a legújabb időkig megmaradtak.

5. A rossz eredete
„Hol van tehát a rossz, és honnét származik? Hol tört be a teremtett világba? Volt talán valami 
rossz ősanyag, mindent belőle teremtett, átgyúrta és újrarendezte, de az ősanyagból valami meg
maradt, és ezt jóra már nem fordította az Isten? Miért cselekedett így? Talán nem volt elég ha
talma a Mindenhatónak, hogy átforgassa az egészet, mind-mind változásba törje, s így ne ma
radjon meg a rosszból semmi? És végül miért akarta, hogy alkosson belőle valamit, mindenha
tósága erejével miért nem lökte inkább a semmibe? Vagy létezhetett volna akarata ellenére is? 
(Có n f ., VII,5,7) -  tépelődik szinte most is hallhatóan Ágoston a VALLOMÁSOK-ban, 
azon a mindig visszatérő kérdésen, amely az elmúlt évezredek során mind a zsidóság, 
mind pedig a kereszténység körében nyilvánvalóan végtelenül sokszor megismétlőd
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hetett. A 388-ban Áródott A SZABAD AKARATRÓL (De l ib er ó  a r b it r io ) egészen az egy 
évvel a halála előtt, 429-ben befejezett A SZENTEK ELEVE ELRENDELÉSÉRŐL (De PRAE- 
DESTINATIONE sanctórum ) cÁmű traktátusig bezárólag azonban a hippói püspöknek 
a bűnről, a rosszról, a szabad akaratról kialakÁtott álláspontját lehetetlen egységben 
szemlélni; az ellentmondások a teológiai magyarázatok többszöri módosulásáról ta
núskodnak.

Véleményem szerint három főbb hagyományos megközelÁtésmód különÁthető el e 
téren Ágoston gondolkodásmódjában; s a tudományos értelmezések zöme is e három 
lehetőség valamelyike mellett teszi le a voksot. (1) A neoplatonikus, pontosabban pló- 
tinoszi megközelÁtésmód, mely szerint -  általánosan fogalmazva -  minden, ami létezik, 
az jó, s a létezők arányosan részesülnek a Legfőbb Jó , az Egy (Hen ) természetéből. (2) 
A manicheus világmagyarázat, amely -  hasonlóan az idézett AVESZTA-szövegrészhez 
-  az öröktől fogva létező két őselv, a Jó  és a Rossz közötti választást Árja elő, s az anyagi 
világ egészét szükségképpen rossznak feltételezi. (3) A bibliai megközelÁtésmód, amely 
egyetlen Teremtőről tud, s a teremtett mindenséget eredendően jónak tartja.

Sorrendben haladva s a görög filozófia hatását tekintve úgy tűnik, hogy Ágoston -  
hasonlóan megtérésének már ismertetett körülményeihez -  Plótinosz hatása alól iga
zából sohasem vonta ki magát, amiként a manicheizmus befolyása alól sem. A Va lló - 
MÁSOK-at idézve: „Ha a világosság még nem volt, a sötétség léte mi mást jelentett volna, mint 
a fény hiányát?” (CóNF., VII,3,3.) Látszólag egyértelmű választ kapunk feltett kérdé
sünkre, Áme, a Plótinosztól átörökölt meghatározás: a rossz nem más, mint a jó  hiánya! 
Csakhogy ez Plótinosznál egyáltalában nincs Ágy, hiszen maga Plótinosz ekként véle
kedik: „A nem létező semmiképpen sem azt jelenti, hogy egyáltalán nincsen, hanem csak azt, 
hogy más, mint a létező.” (ENN., I,8,3.) Mi tehát az igazság?

Már A SZABAD AKARATRÓL legelején Ágoston kétfelé osztja a rossz jelentését: egy
részt arra, amit mi magunk teszünk, másrészt pedig arra, ami velünk történik. Ez a 
kettősség segÁt megérteni azt az aszimmetriát, amely abból fakad, hogy Ágoston szerint 
az üdvösséget kegyelem (sőt adott esetben eleve elrendelés) folytán nyeri el az ember, 
mÁg a rosszat szabad akarata alapján választja! ValószÁnű, hogy miként a megtérése 
esetében, úgy ezen a téren is a RÓMAI LEVÉL hatásával kell elsődlegesen számolnunk. 
A hit általi megigazulás, a kegyelem kérdésén túl azonban itt elsősorban a szabad akarat 
kérdése az, amelyet a hippói püspök sem tud a B ib l ia  alapján kielégÁtően megma
gyarázni, legalábbis a tudható dolgok szintjén nem, hiszen a „könyörülök, akin könyö
rülök” kijelentés egyszerűen Isten szuverén akaratának tárgykörébe utalja a kegyel
met. A kiinduló szöveghely természetesen Ágoston számára is a bűnbeesés körülmé
nyeit elbeszélő Ge n ., I,2; ezen belül is a 16. és a 17. vers. A héber szöveg szó szerinti 
fordÁtásban Ágy hangzik: „Ésparancsolta az Úristen az embernek mondván: a kert valamennyi 
fájáról evén ehetsz, de a jó  és a rossz tudásának fájáról, arról nem ehetsz; az arról való ettednek 
napján meghalván meghalsz. ” (A figura etymologicák fordÁtása értelem szerint: „bátran” 
vagy „nyugodtan ehetsz”, illetve „kíméletlenül” vagy „bizonyosan meghalsz”.) A legtöbb for- 
dÁtás a szövegbe illeszti a „szabadon” kifejezést, amely az eredeti kifejezés nem jogtalan 
visszaadása, ám szó szerint nincs benne a szövegben. A „liberum” jelző alkalmazása 
az akarat minősÁtése gyanánt ennek megfelelően szükségképpen már csak egy a lehet
séges magyarázatok közül. Lényegesen kevesebb probléma adódik az eredendő bűnnek 
az áteredő bűn forrásaként történő értelmezése terén; hiszen éppen ez a kérdéskör je 
lentette a pelagiánusokkal folytatott viták lényegi alapját. Ágoston a RÓMAI LEVÉL 5,12 
alapján úgy véli, hogy minden ember eredendően bűnben fogant, ám az üdvösség
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útját egy átfogó paradoxon fejezi ki nála: sarkítottan fogalmazva, egyrészt a minden 
ember megtérését célzó akarat helyén a minden halandó egyháztagsága áll, másrészt pe
dig -  legalábbis a kései Ágostonnál -  nem lehet kielégítően megmagyarázni, vajon mi 
szükség van arra, hogy mindenki az egyházon belül legyen, ha úgyis csak az eleve 
elrendelt kevesek fognak üdvözülni?

Az élete végén íródott két Julianus elleni traktátusában Ágoston mindenesetre úgy 
vélekedik, hogy voltaképpen csak az első ember, Ádám akarata volt szabad arra, hogy 
ne vétkezzen, viszont a megváltott ember számára már egyszerűen nem lesz lehetséges 
bűnt elkövetni (posse non peccare). De az így felfogott szabad akarat megbéklyózó 
hatalmán is túlível az ágostonipraedestinatio, eleve elrendelés tana. Isten eredendően 
csak bizonyos számú üdvözülőt „tervezett el” -  így hangzik a tan leegyszerűsített vál
tozata - ,  ám ez a megváltás nagy művét nem befolyásolja, hiszen a Teremtő oly hatal
mas és oly bölcs, hogy általa még a rossz is a jó  művét munkálja! A praedestinatio tana 
volt az, amely riadalmat keltett már Ágoston kortársai körében, s azóta is -  értve vagy 
éppen félreértve a hippói püspök elgondolásait -, ám a kiválasztott kevesek kvótájá
nak meghatározásánál megint csak megoldhatatlan nehézségekbe ütközünk; Ágoston 
egy helyütt azt mondja, hogy az üdvösségre rendeltek száma pontosan annyi, mint a 
bukott angyaloké!

Mint látható, a kiindulópontul szolgáló három elkülönülő gondolkodásforma, a 
bibliai, a neoplatonikus és manicheus teljes mértékben összekeveredik Ágostonnak a 
rosszról alkotott felfogásában, praedestinatio- és kegyelemtanában. Evangéliumi ha
sonlattal élve -  az „igen” és a „nem” összevegyített nyelvéről van szó, egy olyasfajta 
nyelvről, amely elég hatalmas és elég képlékeny volt ahhoz, hogy egymásnak ellent
mondó szellemi irányzatokat egyesítsen, mint valamiféle olvasztókohó, egyetlen csil
logó anyaggá ötvözze a különböző fémeket. Jóllehet az eredeti alkotók rendre átütnek 
a felszín csillogó burkán, ám Ágoston félelmetes retorikával megalkotott, hömpölyög
ve áradó nyelve (amely a hippói püspök eleven beszédét nyilván még inkább jelle
mezte!) egyszerűen félresöpri útjából az okvetetlenkedőt; a „szent doktor” tekintélye 
hosszú évszázadokon át szinte lehetetlenné tette az életmű megszabta hagyomány kri
tikáját.

6. A győzedelmes nyelv
„Midőn hallják: »mondá Isten, legyen ez, és csakugyan úgy lett«, valami kezdődő és azután véget 
érő szóra gondolnak itt. Ez felcsendült, majd tovaröppent az idő szárnyain, és illanása nyomán 
azonnal létrejött, amiről parancsolta, hogy legyen. És talán más egyebeket is hasonlóképpen gon
dolnak el testhez kötődő gyermekességükben. Még fejletlen kis jószágok ők, s míg az ÍRÁS igéinek 
alázatosságán, mint anyjuk ölében pihen gyengeségük, egészségesen épül hitük, vele később majd 
biztosra veszik és erősen megvallják, hogy Isten teremtett minden, érzékükkel itt is, ott is megta
pasztalható létezőt, csodálatos változatosságban szanaszéjjel. És ha közülük valaki a mondottak 
bizony szerény voltán elutálkozik, s kevély esetlegességgel kihajol a tápláló bölcsőn túlra, jaj, kiesik 
majdnyomorúságosan.” (Co n f ., XII,27,37) -  így ír Ágoston azzal a kérdéssel kapcsolat
ban, amely a SZENTÍRÁS-hoz illő egyszerű és alázatos beszédmódot illeti. Ezek mögött 
a sorok mögött voltaképpen a klasszikus görög és latin irodalmon, filozófián nevelke
dett ifjú Ágostonnak a SZENTÍRÁS-sal szemben táplált kezdeti ellenérzései húzódnak: 
hogyan lehet annyira elemi hatású egy olyan, ráadásul kinyilatkoztatott szöveg, amely 
nyelvében olyannyira egyszerű? Másrészt pedig hogyan lehetséges a tanulatlan B IB
LIA-olvasó minden naivitása, képzetlensége ellenére az, hogy a Szentírás éppen azon
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a szinten szól az őt faggatóhoz, hogy azt az illető személyes üzenetnek vehesse? Ennek 
a „szerviesült” viszonynak a természetére nézve a Vallomások  rendkívül pontosan 
fogalmaz: „Pedig olyan az ÍRÁS, hogy növekszik a gyermekkel együtt.” (CONF., III,5,9.) Va
lóban, a növekedés hasonlat magára Ágostonra is illik, hiszen az e téren való felnőtté 
válást bizonyító nagy mű, A GENEZISRŐL SZÓ SZERINTI ÉRTELEMBEN (DE GENESI AD 
LITTERAM, 401-414) arról tanúskodik, hogy a hippói püspök éppenséggel „kihajolt a 
tápláló bölcsön túlra”, s nagyon messze jutott már a kezdeti alázatos (és sikertelen!) pró
bálkozásoktól, amikor is -  Ambrosius tanácsára - Jésajá  prófétát, illetve a RÓMAI LE- 
VÉL-t kezdte el olvasni, s az utóbbit kommentálni is. Mind a Gen ezis, mind pedig a 
RÓMAI lev él  megkezdett kommentárját csak hosszú szünet után folytatta, illetve fe
jezte be Ágoston.

A Genezisrő l  szó szerin ti ér t elem b en  című írásban -  a hippói püspök mun
kásságához kötődő úgynevezett allegorikus magyarázat elvéhez híven -  például azt 
olvashatjuk, hogy Mózes első könyve nem szó szerint veendő történeteket tartalmaz, 
nem is egyszerűen allegóriákat, hanem az angyalok szemlélődésének nyomait, illetve 
az angyalok szemszögéből rögzített leírásokat! Nem lehet tudni, hogy kommentárjai
nak szellemi kútfejei pontosan kik voltak. Kiket olvasott a kortárs, illetve a korábbi 
egyházatyák közül? Ambrus hatása nyilvánvaló, rajta kívül Cyprianus, valamint Jero 
mos (akivel egy ideig kapcsolatban is állott) hatása igazolható; a Contra  I u lia n u m - 
ban felsorolt tekintélyek közül a legfontosabb Irenaeus, a keletiek közül Nagy Szent 
Vazul (Baszileiosz), valamint Aranyszájú Szent János (Ióannész Khrüszosztomosz) ne
vével találkozhatunk. (A keleti atyákat egyébként Ambrosius behatóan ismerte; való
színűleg ez is kézzelfogható kapcsolódási pontot jelenthet Ágoston irányában.)

A legkülönfélébb szemléletmódok együttesét -  nem meglepő módon -  egy fordítás
nyelv, Ágostonnak a cicerói ideáltól ugyan távol eső, ám rendkívül burjánzó, szóké
pekkel fűszerezett latinja olvasztja magába. Jóllehet költői túlzás az afrikaiak valami
féle speciális latin nyelvéről beszélni, azt azonban semmiképpen sem szabad figyelmen 
kívül hagyni, hogy Apuleiustól éppen Ágostonig itt is, miként például hajdanán a his- 
pániaiak (Seneca, Martialis, Lucanus) esetében a külső provinciákjátszanak döntő sze
repet a birodalom szellemi életében. Szülőföldjének föníciai eredetű pun nyelvét ér
tette, görögül olvasott, ámde nem beszélt, mindamellett a görög irodalmat szintén 
fordítások révén ismerte meg (e tekintetben lényegileg különbözött például Jeromos
tól, aki jó l beszélt görögül), minden tekintetben a latin nyelvhez kötődött tehát. Vi
szont a Szentírás kommentálását illetően Ágoston elengedhetetlenül szükségesnek 
tartotta a görög és a héber ismeretét. „...az emberi akarat oly nagy nyomorúságait támogató 
isteni ÍRÁS is, amely egyetlen nyelvből származott, és amely azon a nyelven megfelelőképp el tudott 
volna terjedni az egész földkerekségen, mégis a fordítók különbözö nyelvén terjedt el széltében- 
hosszában” -  olvasható A KERESZTÉNY TANÍTÁSRÓL-ban (DE DOCTR. CHRIST., 11,15,6). 
Nem derül ki azonban pontosan, hogy ez az egyetlen nyelv voltaképpen mit jelent. 
Az ÓSZÖVETSÉG héber nyelvét-e vagy valamiféle „ősnyelvet”? A De CIVITATE DEI-ben 
az szerepel, hogy az emberiség özönvíz utáni történelmének közös nyelve, a héber, 
arról a bibliai Héberről kapta a nevét, akinek a családjában megőrződött a bábeli to
rony építésekor „összezavart” ősnyelv. (De CIV. De i, XVI,11.) (Itt egyébként egy a 
X V III. század végéig divatos teória kifejtésével találkozhatunk.)

Ágoston nyelvének a SZENTÍRÁS-magyarázatokkal kapcsolatos végletes kettőssége 
-  egyrészt legyen olyan, hogy mindenki megértse, másrészt pedig olyan, hogy a túl
áradó költőiségnek is helyet adjon -  a hippói püspök személyiségében is érvényesül.
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Amiként a VALLOMÁSOK-ból ismert hasonlat szól arról, hogy az emberek megcsodál
ják  a széles vizeket, a hatalmas hegycsúcsokat vagy a csillagok pályáját, ám saját belső 
világukról megfeledkeznek, úgy kétségtelen, hogy az emberi lélek az ókeresztény kor
ban sehol és semmikor nem tárulkozott fel olyan mélységekig, mint Ágostonnál. A 
fiatalkorban megfogalmazott vágy: „Istent és a lelket akarom megismerni”, bizonyos érte
lemben Ágoston gondolkodásának középpontjátjelöli ki. Ám ez önmagában még csak 
a megtérő bölcs vagy filozófus következetesen véghezvitt életprogramját jelenti; a szol
gáló, a közösségét felelősséggel vezető főpap személyisége szükségszerűen más voná
sokkal is ki kell hogy egészüljön, hiszen különben Ágoston pályafutása aligha külön
bözne egy korabeli filozófusétól vagy oszlopszentétől.

A „főpap” kibontakozó személyiségét illetően pedig egy másik fogadalom, a meg
térésekor eldöntött aszkézis jelenti a kiindulópontot. Közvetlenül a megtérése után 
Ágoston egy filozófusközösség létrehozását tervezi, de ezzel a szándékával hamarosan 
felhagy. A Vallom ások  tanúsága szerint Pontitianus (a császári udvar egyik, ugyan
csak afrikai származású hivatalnoka) Athanasziosz Szent Antal életéről szóló művében 
olvas fel, annak a Szent Antalnak az életéről, aki az egyiptomi szerzetesség egyik ala- 
pltó alakja. Afrikába visszatérve Ágoston már egyfajta „szerzetesházban” él barátaival 
és a később csatlakozottakkal, kifejezetten azzal a célzattal, hogy a jeruzsálemi ősegy
ház példáját kövessék. A hippói püspök élete során két regulát is Irt: az egyiket 389-ben 
Tagasztéban, a másikat 395-ben már Hippóban.

Az aszkézis, a szerzetesi élet eszménye nyilvánvalóan egyfajta reakció is lehetett 
Ágoston korábbi életformájára, mind a karthágói, kicsapongásokkal töltött diák
évekre, mint pedig arra a viszonyra, amelyet ő „more uxorió”-nak, azaz „ahogy egy 
feleséggel szokás” kapcsolatnak nevez. Tudvalévő, hogy Ágoston hosszú ideig együtt 
él egy -  mint kiderül: rangban alatta álló -  nővel, akitől a fia, a nagyon fiatalon meghalt 
Adeodatus is származott (szintén szerepel A BOLDOG ÉLETRŐL clmű dialógusban), s 
akit anyjának, Monicának sürgető klvánságára végül is elbocsát. Az „uxor”-ról végül 
is annyit tudunk, hogy névtelenül távozik a „szent doktor” életéből, s hogy önmeg
tartóztatásra vonatkozó fogadalmat tesz... Mindamellett Ágoston nem vádolható azzal, 
hogy -  mint oly sokan a neofiták közül -  rögtön egyik végletből a másikba esik. Ami
ként A HÁZASSÁG JAVÁRÓL (DE BONO CONIUGALI, 401) vagy A NEMZÉSRŐL ÉS A KÍVÁN
SÁGRÓL (De n u ptiis  e t  c o n cu piscen tia , II,419-420) clmű értekezésben olvasható, 
Ágoston az embert természeténél fogva társas lénynek tekinti, a házasságot pedig jó  
dolognak; túl ezen, úgy vélekedik, hogy ha az eredendő bűn nem jött volna közbe, a 
gyermekek akkor is a férfi és a nő egyesüléséből születtek volna. (De n u p t . e t  c o n c ., 
II,31,53.)

A IV. század végének és V. század elejének kaotikus viszonyait tekintve a különféle 
irányzatoknak az aszkézis kérdését illető s a bibliai állásponthoz viszonyltott nézeteit 
három lényegi mozzanat alapján lehet megltélni: a házassághoz, a keresztséghez, va
lamint a hit megvallásához való viszony alapján. Mind a manicheusok, mind pedig a 
legtöbb gnosztikus irányzat -  legalábbis a „kiválasztottak” (electi) szintjén -  elvetette 
a házasságot, illetve elsősorban a nemzést, abból a megfontolásból, hogy az ember bű
nös testi valója ne szaporodjon tovább a földön. (Gnosztikus, manicheus mintát követ 
a nagyegyházon belül is kialakult „szűzházasság”, illetve „Szent József-i házasság” in
tézménye, szemben a Pál apostol ajánlotta, nyilvánvalóan házasságon kívüli önmeg
tartóztatással!) Ágoston ezen a téren a nagyegyház általános álláspontját képviseli. A 
második pontot illetően, a keresztség kérdésében Ágoston nézeteire már kitértem, leg
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alábbis ami a két szélsőséges álláspontot, a gyermekkeresztséget, illetve a haldoklók 
(adott esetben: halottak) megkeresztelését illeti. Ami pedig a Jézus Krisztusba vetett 
hit megvallását érinti: a gnosztikus „egyházak”, illetve „iskolák” egyáltalában nem tar
tották követendőnek, sőt ezek az irányzatok megengedhetőnek tartották a hittagadást 
is (egyébként a nagyegyház képviselői közül is sokan hasonló véleményen voltak!) a 
misztériumokba beavatottak hagyományos titoktartási kötelezettségének megfelelő
en; s mint már szó esett róla, a Donatus nevéhez kötődő s az afrikai egyház életét egy 
évszázadon át megosztó szakadás éppen a püspökök és a papság tömeges hittagadása 
nyomán vette kezdetét. Ágoston itt, ezen a ponton is „ortodox” nézeteket vall, s mind 
a három vizsgált kérdésben a nagyegyház és annak ellenfelei közötti „megbékltőként” 
próbál fellépni.

Ágoston üdvtörténeti koncepcióját tekintve azonban e világon igazából nincsen 
megbékélés; a békesség csak az eljövendő megváltott világ sajátossága lesz. Nem ismert 
megbékélést a szószéken sem, ahol hosszú évtizedeken át formálta hallgatóságának 
véleményét, azét a hallgatóságét, amely gyakran megszakltotta prédikációit tapssal, 
éljenzéssel, s amely minden nyilvános vitán hűségesen kitartott püspöke mellett. Nem 
véletlenül hangoztathatta a szószékről Ágoston: „...én nem akarok nélkületek az üdvösségre 
jutni.” (Serm o , 17,3. id. T rapÉ, 140.)

7. Történelem és üdvtörténet
Isten városának az emberi történelem egész menetén végigkövethető vonulata olyan 
koncepciót fémjelez, amely csak a kereszténység első évszázadainak hasonirányú el
gondolásait övező örvénylő erőtér, szinte „kitapintható” szellemi háborúságok alapján 
érthető meg igazán. pusztán a legfontosabbakat érintve az ilyen irányú gondolatok 
hosszú sorából, a következőket szeretném mindenképpen megemlíteni, illetve -  ha 
már szó esett róla -  újra felidézni. Az első a sorban Irenaeus recapitulatio- (lerövidítés-) 
tana, melynek értelmében Jézus Krisztus megváltó kereszthalála pillanatában az egész 
emberi nem történetét -  lerövidítve -  megismételte. (Mint már említettem, Ágoston 
történetfelfogása ehhez az elgondoláshoz áll a legközelebb.) A második nagy hatású 
teória Origenész apokataszásziszpantónja (mindenek helyreállítása), amely nemcsak az 
emberi nem, hanem a démonvilág sajátos üdvtörténetét is leírja (az üdvtörténet vég
pontját az utolsó ördög üdvözülése jelenti majd), s ezzel a történelem számára igazi 
„kozmikus távlatokat” nyit. Harmadikként a nicaeai kánont megelőző, archaikus, úgy
nevezett üdvtörténeti Szentháromság-tanok örökségét említem; eszerint a történelem kü
lönböző korszakai a három isteni személy valamelyikének a jelenlétéhez kötődnek: az 
Otestam en tu m  korszaka az Atyához, az ÚjTESTAMENTUM-é a Fiúhoz, míg az eljö
vendő megváltáskorszak a Szentlélekhez. Utolsóul alexandriai Athanasziosz már is
mertetettfizikai megváltástanát idézem fel, vagyis az Ádámtól Jézus Krisztusig ívelő em
beriség egyetlen „testként” való felfogását.

Mindezekkel szemben Ágoston koncepciója, úgy tűnik, nem egyszerűen azért vált 
a legnépszerűbbé az eljövendő évszázadok során, mert a legérthetőbb lett volna! Erről 
éppenséggel szó sincs; az ok -  azt hiszem -  még mindig inkább abban keresendő, hogy 
a hippói püspök elmélete számítható a leginkább bibliainak! A világtörténet és az üdv
történet egységes keretbe foglalása ugyanis elképzelhetetlen a lineáris időfelfogás nél
kül, s ez utóbbi pedig az antik világ legátfogóbb „történelem”-értelmezésének, a sztoi
kus eredetű (örök) visszatérés tanának a tagadása nélkül. A sztoikus visszatérés-koncep
ció szerint a mindenek fölött uralkodó kérlelhetetlen sors (fatum, heimarmené) örök
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körforgást teremt, s ebből a körforgásból sem a halandók, sem pedig az istenek nem 
vonhatják ki magukat. A kereszténység történetének első három évszázada -  egyebek 
között -  leírható úgy is, mint a bibliai lineáris történetfelfogás és a visszatérés-teóriák 
küzdelme. Természetesen a bibliai szemlélet ellenében mégjó néhány más, ugyancsak 
közismert világfelfogás felsorakoztatható volt, mint például az ugyancsak sztoikus ere
detű teória, a Ko lo sseiek h ez  ír o t t  LEVÉL 2. fejezetében említett a világ elemei (ta 
sztoikheia tou koszmou). (Pál apostol itt attól óvja a kolossei híveket, nehogy hitelt 
érdemlőnek tekintsék azt a felfogást, mely szerint az ember teste és bizonyos fokig a 
szelleme is -  halála után -  feloldódik az univerzumban!)

Az iméntiekhez mérten az a hatalmas tabló, amelyet Az Isten  városáról megtes
tesít, s amely az antik világ elleni véd- és vádbeszéd is egyben, az isteni gondviselés 
megszabta idő sodrását egyszerre próbálja meg kétféle óramű mértékegységeihez iga
zítani. Az üdvtörténet tovamúló idejéhez, mely az igazságos isteni ítéleteket hozza ér
vényre, s az ember -  pontosabban a keresztény hívő -  elsődleges szellemi létformáját 
a várakozásra alapozza, valamint a földi tartózkodás marasztalni vágyott idejéhez, 
amely azonban kíméletlenül eltelik, igazodva a nappal és az éjszaka, az évszakok kör
forgásának ritmusához, bizonyos értelemben mindig életben tartva az örök(nek tet
sző) visszatérés tanát. így van ez Ágostonnál is, aki az antik Róma pusztulását Isten 
méltó ítéletének tekinti, ugyanakkor azonban -  mint már szó esett róla -  mégis ke
gyelmet kér a városnak! A hippói püspök szellemi környezetéhez tartozó kései antik 
történetírók -  mint például Orosius T ö r t én et i érv ek  a  pogányok ellen  (Hist o - 
riae adversus paganos, 417-418 körül) vagy Salvianus I sten  kormányzásáról (De 
GUBERNATIONE De i, 439-451 között) már nem így gondolkodnak. Számukra -  külö
nösen pedig Salvianus számára -  a legnagyobb ellenség már nem az isteni ítéletet be
teljesítő barbár, hanem az, aki kívül áll a hiten! s  ezen a szinten Róma sorsa egészen 
más megítélés alá esik.

Az Isten városának fölépülését gátló hatalmak tehát csak részben tulajdoníthatók 
a kereszténységen kívüli erőknek; Ágoston korában már teljesen világos, hogy a ke
reszténység legnagyobb ellensége: saját maga! Meg kell említenem azonban egy olyan 
területet is, ahol a kívül és a belül hasonlata nem vagy csak nehezen alkalmazható, s ez 
a terület az ókeresztény kor történetét végigkísérő antijudaizmus legkülönfélébb meg
nyilatkozásainak együttese. Kétségtelen ugyan, hogy a hippói püspök -  akinek pász
tori hatáskörében jelentősebb zsidó diaszpóra nem élt -  az egyházatyák között még a 
„szelídebb” antijudaisták közé számítható, de az iméntijelző csak akkor érvényesíthe
tő, ha a mércét -  mondjuk -  Aranyszájú Szent János orációihoz viszonyítva állapítjuk 
meg! Az Antiokheiában (tehát a „khrisztianói” megjelölés származási helyén!) működő 
egyházatya álláspontját illetően elég talán egyetlen aprócska példát említenem. Abban 
az esetben -  kérdezi Aranyszájú - ,  ha valaki életveszélyes betegségbe esik, s nincs más 
választása, vajon elfogadhatja-e egy zsidó orvos segítségét? A válasz így hangzik: „In
kább a halál!” Ágostonnak az iménti esethez mért „liberalizmusát” egyébként nem 
egyedi megnyilatkozásai minősítik, hanem inkább az életmű egészének ellentmondá
sai. Itáliai tartózkodása során atyai mesterétől, Ambrustól volt mit tanulnia e téren is, 
ám nyilvánvaló, Ágoston ritkán idézett A ZSIDÓK ELLENI ÉRTEKEZÉSE (TRACTATUS AD
VERSUS I udaeos), ha tetszik, „önálló” elgondolást tükröz a teoretikus, vagyis az isten
gyilkosság vádját megfogalmazó véleményt illetően. Másutt viszont, például AZ ISTEN 
VÁROSÁRÓL-ban Malakiás 4,5-6 kapcsán azt olvashatjuk, hogy eljövetelekor a Mes
siás az atyák és a fiak szívét valóban „egymáshoz fordítja majd”, s a zsidóság egy része
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ekkor tanulja majd meg tisztelni a Fiút. Ám a „testi zsidók” az Ítélet napjáig a Malakiás 
2,17-et, valamint 3,14-et „mormolják”: hiábavaló az Úrnak szolgálni, hiszen Isten a 
gonosztevőket tartja jónak. (De civ . De i , XX,29.) Ez a felfogás pontosan beleillik abba 
a képbe, amelyet a Római LEVÉL 11,11 alapján vázol föl Ágoston; eszerint csak a zsi
dóság egy része fog üdvözülni. (A Rómaiakhoz ír o t t  l e v é l  elk ez d et t  k ifejt ése  
-  Ex po sit io  quarandum  pro po sitio n u m  e x  Episto la  Apo sto li ad Romanos, 
394-395.)

A végidőkre utalójelek nemcsak a politikai körülmények érzékeltetése vagy az üdv
történet átfogó koncepciója alapján rajzolódnak ki, hanem az emberi bensőben is. A 
Szenthárom ságról alapvető elgondolása szerint az ember háromféle szellemi-intel
lektuális képessége -  emlékezet, értelem, akarat -  a Szentháromság „misztériumának” 
a tükröződését jelenti, s amiként a három isteni személyt a szeretet fűzi együvé, úgy a 
teremtett világ történetének és természetének valamennyi szerteágazó részletét a szeretet 
rendje (ordo amoris) fogja össze. (Olyannyira Így van ez, hogy Ágoston például a Szent 
Szellemet is úgy fogja föl, mint az Atya és a Fiú közötti szeretet „testet öltését”!) Ameny- 
nyiben a szeretet rendje megsérül, a világon teret nyer a rossz.

Már a fiatalkori dialógusokban feltűnik az erénynek a szeretet rendjeként való meg
fogalmazása (virtus est ordo amoris). A Vallomások  „szerettem szeretni” (amare 
amabam) megfogalmazásmódja egy nem kézzelfogható szeretetről beszél. Túl ezen, 
az is világos, hogy Ágoston számára a rend (ordo) fogalma a görög koszmosz szó („fel
ékesített”) eredeti jelentésének megfelelő, s az isteni teremtésben megmutatkozó sze
retet igenlését is jelenti. Ennek a gondolatmenetnek az alapján érthető, hogy a rossz 
egyúttal nem más, mint „elrendezetlen szeretet”. (Ha hűek akarunk maradni az an
tikvitás logikájához, akkor azt kell mondanunk, hogy „világ nélküli szeretet” (.), hiszen 
az ordo, a rend Ágostonnál bizonyos fokig maga a világ. Aki tehát a szeretet rendjén 
kívül reked, az szükségképpen kívül reked a jó teremtés művén is. Mi több, Ágostonnál 
a szeretet a megismerés előfeltétele is; senki sem ismerhet meg valakit vagy valamit 
tökéletesen, ha nem szereti azt előbb teljesen. Ám a szeretetmű ágostoni felfogásának 
terén is működik az a súlyos kettősség, amely a jó  és a rossz közötti választás kérdése 
révén már előtűnt. Az Isten és a világ együttes szeretetét kizáró bibliai elv nem a te
remtett mindenség elutasításátjelenti, hanem egy az Isten és a világ közötti választáson 
alapuló szellemi magatartást. De a világ elutasítása, a választott aszkézis elve néha túlzó 
következtetésekre ragadtatja a hippói püspököt: a vértanúság, az önmegvetés, az ön
kínzás „szeretetének” dicséretére.

8. Epilógus
Amiként a személyes szint, a misztikus szemléletmódjának szintjén egy kifejezetten a 
neoplatonikusok, elsősorban Plótinosz alapján megragadható vágy Istennek, mint va
lami sugárzó, földöntúli fénynek a megpillantására irányul, úgy az eljövendő másfél 
évezred kereszténységére meglehetősen ellentmondásos örökséget testáló Ágoston a 
fantázia hatalmával tárja elénk a történelem végpontján immáron győzedelmesen föl
épülő Isten városának látványát. A földi történelem folyamata egy átfogó ünnepbe 
torkollik; Az I sten  városáról utolsó nagy látomása joggal nevezhető valamiféle „tör- 
ténelem-sabbatnak” (Moses Hess kifejezése). „A hetedik napra este nem borul. Nincs lenyu- 
govása, mert megszentelted örök maradásra. Annak előre hirdetését akarja ezzel Szent Könyved 
igéje, hogy amint megpihentél e felette jó  müveid után a hetedik napon, bár kipihenten alkottad
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őket, éppen úgy mi is, müveink végeztével, amelyek ugyancsak felette jók, mert mindezt Te adtad 
nekünk, hogy az örök élet szombatjában benned megpihenjünk.” (CONF., X III,36,51.)

A Vallomások  idézett, elragadtatást tükröző sorai Ágoston valóban lenyűgöző 
életművének két mozzanatára világítanak rá elsősorban. Az egyik a hippói püspöknek 
az egyháztörténet egészén belül elfoglalt pozícióját segít megmagyarázni. Eszerint a 
nagyegyháznak tulajdon hatalma megszilárdítása érdekében szüksége volt egy olyan 
zseniális egyéniségre, aki alkalmasnak bizonyult rá, hogy az ellentmondásos folyama
tokat egyetlen átfogó mozaikká illessze össze, mi több, ezt a mozaikot a működő egye
temes (katholikosz) egyház valódi képmásaként hitelesítse. Ami viszont Ágoston életmű
vének „belülről” való megítélését illeti, a grandiózus gondolati konstrukció -  úgy vé
lem -  igazi törést akkor szenved, ha megpróbáljuk azt a szeretet rendjének kigondolója 
által fölállított mércével mérni. Ekkor ugyanis kiderül, hogy a hívei körében méltán 
népszerű hippói püspök életművében (miként annak „utóéletében” is) egy minden 
nemes szándékot fölülmúló hatalom jelenlétével kell szembesülnünk: hosszú évszáza
dokon át megkínzott, megnyomorított, megalázott emberek sokasága vonul el a sze
münk előtt, akik valószínűleg csak azt szerették volna, ha a szeretet nevében egyszerűen 
békén hagyják őket! Mert létezik-e kegyetlenebb hatalom a földön, mint a minden
áron beteljesedni akaró zsarnoki szeretet?

Irodalomjegyzék

Az idézett Ágoston-szövegek magyar fordításai:
De  d o c t r i n a  c h r i s t i a n a  = A k e r e s z t é n y  t a n í t á s r ó l  (ford. Városi István, Bp., 1944);
CO N T R A  AC A D EM IC O S = AZ A K A D ÉM IK U SO K  E L L E N , in: -  - :  FIA T A L K O R I P Á R B E S Z É D E K  (ford. Bol- 

beritz Pál, ó k e r e s z t é n y  í r ó k , 11. Bp., 1986);
De  T r i n i t a t e  = A Sz e n t h á r o m s á g r ó l  (ford. Gál Ferenc, in: ó k e r e s z t é n y  í r ó k , 10. Bp., 

1985);
De  b e a t a  v i t a  = A b o l d o g  é l e t r ő l ;
De  l i b e r ó  a r b i t r i o  = A s z a b a d  a k a r a t r ó l , in: -  - :  A b o l d o g  é l e t r ő l , A s z a b a d  a k a r a t r ó l  

(ford. Tar Ibolya, Bp., 1989);
Co n f e s s i o n e s  = Va l l o m á s o k  (ford. Városi István, Bp., 1982);
A. Trapé: Sz e n t  Ág o s t o n  (ford. Ladocsi Gáspár, Bp., 1987).
Olyan esetben, amikor megadott magyar fordítás nem kerül említésre, a „CO R P U S  SC R IP T O R U M  

Ec c l e s i a s t i c o r u m  La t i n o r u m  Bibliotheca Academiae Litterarum Caesareae Vindobonen- 
sis” című sorozat köteteire hagyatkozom.

Felhasznált irodalom:
É. Gilson: In t r o d u c t i o n  ö  l ’Ét u d e  d e  Sa i n t  Au g u s t i n  (Paris, 1949);
K. Flasch: AU G U S T IN . EIN F Ü H R U N G  IN  S E IN  De n k e n . (Stuttgart, 1980);
P. Brown: AU G U S T IN E  O F  HIP P O  (London, 1967);
A. Escher Di Stefano: Il  MA N IC H E IS M O  IN  S. Ag o s t i n o  (Padova, 1960);
J . Ritter: Mu n d u s  IN T E L L I G IB I L I S  (Frankfurt am Main, 1937).
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Néhány adat

354. Aurelius Augustinus, Szent Ágoston születése -  pogány apától (Patrícius) és keresz
tény anyától (Monica) -  az észak-afrikai Tagasztéban (a mai Algéria).

361-6. Alapfokú tanulmányai -  szülővárosában.
371. Karthágóba megy -  felsőfokú tanulmányait végezni.
372. Fiának, Adeodatusnak születése.
373. Csatlakozása a manicheusokhoz.
375. Retorikai iskolát nyit Karthágóban.
383. Rómába utazik, ahol -  mint rétor -  állami alkalmazást nyer.
384. Milánóba megy.
386. Nagyrészt Ambrus, milánói püspök hatására megtér.
387. Nagyszombat éjszakáján Ambrus megkereszteli; anyja meghal.
388. Visszatér Rómából Tagasztéba.
391. Pappá szentelik, egyúttal laikus szerzetesközösséget hoz létre.

395/6. Püspökké szentelik; megkezdi harmincnégy évig tartó főpapi tevékenységét az észak
afrikai Hippo Regius városában.

411. Katolikusok és donatisták közötti konferencia Karthágóban.
430. Ágoston halála a vandálok ostromolta Hippóban.
725. Szardíniában lévő csontjait átviszik Paviába, ahol a San Pietro in Ciel d’oro-baziliká- 

ban helyezik el.

Vörös István

TÜKÖR, KALAP, HAJÓ

Tedd fel a víztükröt a falra.
Nézz bele. Nézz bele még egyszer. 
Arcod magasságában halak 
úsznak, pirosak és feketék, 
az egyik pikkelyes hasát 
mutatja. Vízinövényeket 
látsz a hajadba fonódni.
Vedd le a víztükröt a 
falról. Pucold meg.
Elveszel benne, mint 
a bűvész kalapjában. 
Csillapíthatatlan hason
latok ráznak, hajón ülsz, 
a táskádban zsebtükör, látja 
magát a rúzsod, a szemceruzád, 
zöld szalag van a hajadba 
fonva, a nyakadban 
halforma ékszer.


