
Tanulmányok Augusztinus tanrendszeréből. 

IV. Az e m b e r r ő l é s az a z z a l ö s s z e k ö t t e t é s b e n 
á l l ó k é r d é s e k r ő l s z ó l ó t a n . 

Augustinus ember-tanának az első részében azt mutattam 
be, hogy miként gondolkozik magáról az emberről, miként köti 
össze az ember-fogalmat a teremtés eszméjével s a teremtés 
isteni ténye folytán miként gondolkozik arról az állapotról, a 
melyet a tudományos felfogás egészségesnek, a theológiai pedig 
eredeti tisztaság és ártatlanság állapotának tart. 

Ebben a részben a bűnnek a tárgyalása következik az ezt 
követő állapotnak bemutatásával s a hozzá tartozó kérdések 
rajzolásával. 

A bűn előállásának magyarázását Augustinus az Isten 
és ember közötti viszony megváltozásával hozza egészen 
természetesen összeköttetésbe, miután az ősállapot és a bűnös 
állapot tényleg változásnak a bekövetkezésében különbözik 
egymástól. 

De mi hát a bűn? 
Mi az a bűn, a mely a változást előidézi s mi az a bűn, 

a melynek úgynevezett tényleges tartalma odanehezedik a 
vállunkra, odafészkelődik a szivünkbe s testben is és lélekben 
is romlottakká, gyengékké, erőtlenekké tesz?! 

Augustinus nem volna a vizsgálódás embere, ha a 
Tertullián-féle eredendő-bűn fogalmat elfogadva, megállapodnék 
az első ember által elkövetett bűnnél s annak merő következ-
ményeként tekintené azt, a mi tényleges bűn gyanánt szerepel. 
Azaz: rögtön a bűn fogalmánál előtérbe jut az a nézet, a mely 
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szerint az eredendő hűn, mint állapotot előidéző bűn és a tényleges 
bűn között ellentét állapítható, sőt állapítandó meg, tekintet 
nélkül az állapot és a ténylegesség egymáshoz való viszonyára. 

Az állapotot előidéző bűn az eredendő bűn, a melyet Ádámtól 
örököl az emberiség, a mennyiben Ádám ágyékában volt mindenki, 
a ki tőle lett,1) 

Ezt a felfogást Augustinus nem feltalálta, hanem, a mint 
köztudomású, megtalálta a szent-irásban, a melyben Pál apostol-
nak nyilatkozatai az első ember által elkövetett bűnről s létesített 
állapotról olyan természetűek, hogy a theológiának nem lehet 
figyelmen kivül hagynia. Ez a Pál-apostol-alap az, a melyre 
támaszkodva sokszorosan hangzik Augustinus irataiban is a 
nyilatkozat: „egy ember által jött a világra a bűn"-) — „az 
eredendő bűnnek mindenki alá van vetve, a ki Ádámtól származott"3) 
— „az első embernek első ballépéséből az egész emberi nemzetség a 
bűnnek való lekötelezettséggel született" Λ) 

Ezek a nyilatkozatok föltétlenül azt bizonyítják, hogy 
Augustinus bűn-tanában az ember úgy szerepel, mint a ki az 
eredeti ős-állapotból a bűn, az eredendő bűn alapjául szolgált 
első bűn következtében: a bűnös állapotnak lett a szolgájává, a 
melyben mindazokat a lelki, testi tulajdonokat nélkülözi, a 
melyek igazi mivoltukban, a melyek az eredeti igazság, szentség 
és ártatlanság állapotában voltak tulajdonai, érvényesültek 
birtoka gyanánt. 

Hát úgy van, hogy Augustinus szerint megvan a bűnös 
állapot, a mely az eredendő bűnnek a következménye; a mely 
eredendő bűn az első emberről háramlik át az egész emberiségre 
s így minden emberre. 

Igen: de ez az eredendő bűn, — s az ennek alapjául 
szolgáló első bűn mi volt, miben jelentkezett, — mi volt a 

') XIV. K. 1100. 1. Itt egyúttal Ambrosiusra is hivatkozik, a ki „De 
Paradiso" című iratában így ír a 13. fejezetben: „Fűit Adam et in illo 
fuimus omnes; periit Adam et in illo omnes perierunt". 

*) XIV. K. 1195. lap. 
3) II. K. 875. 1. 
4) VII. K. 143. 1. 
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lényege, mi idézte elő s miért kellett annak révén az egész 
emberiségnek bűnös állapotban leledzővé válnia? 

Ugy-e bár ez tulaj donképen: bűnokiság után való kérdezős-
ködés?! 

És Augusztinus a kérdezó'sködésre megfelel, a bűn egész 
természetére rámutató felfogásának előadásával. 

Mi a bűn, ismételjük? 
Augusztinus ezeket mondja: 
1. a bűn a törvény áthágása,1) 
2. a bűn a lélek halála,2) 
3. a bűn nem más, mint a szabad akaratnak roszra 

irányulása, midó'n hajlunk azokra a dolgokra, a melyeket az 
igazság tilt,3) 

4. a bűn a rosznak a gyakorlása,4) 
5. a bűn elfordulás az örökkévalóktól s a változókhoz való 

fordulás,5) 
6. a bűn láncz,6) 
7. a bűn a léleknek sötétsége.7) 
Eredendő bűn-fogalmi meghatározások ezek? Vagy talán 

inkább a tényleges bűnre valló s utaló körülírások? 
Nekem úgy tetszik, hogy mind a kettó'. Azaz: beleélve 

magamat az Augustinus fogalmi meghatározásainak tartalmába, 
megállapíthatom, hogy a fentebb adott 7-féle bűn-fogalom vonat-
kozik az eredendő bűnre is és vonatkozik az eredendő bűnből 
vagy annak következtében előállott állapotban szereplő tényleges 
bűnökre is. 

Ugyanis az eredendő bűn sem keletkezett máskép, mint a 
törvény áthágásából, hiszen az első emberpár bűne az isteni 
parancsnak az áthágása volt; aztán az első emberpár bűne 

') IV. K. 41. 1. 
2) IV. K. 821. 1. 
3) III. Κ. 127-128. 1. 
4) III. Κ. 653 1. 
5) I. Κ. 728. 1. 
δ) VII. Κ. 638. 1. 
') XII. Κ. 115. 1. 
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vájjon nem a lélek halála volt-e, midőn köztudomású, hogy a 
természeti fizikai halál nem következett be még a paradicsomból 
való kiűzetéssel sem, hanem igenis a lélek halála, mint halálnak 
halála teljesedett be az Úrnak akaratából az ős-embereken; és 
vájjon az eredendő bűn alapjául szolgáló első bűn nem a szabad 
akaratnak roszra való irányulása volt-e, a midőn ez a rosz 
magában a parancsáthágásban jelentkezett? 

Ősbűn és tényleges bűn tehát találkoznak a fogalmi meg-
határozásban, hogy aztán mégis elkülönüljenek egymástól, mint 
olyan elemek, a melyeknek egyike, az első, csak állapotot elő-
idézőként szerepel, másika, az utóbbi, mint állapotot fentartó 
érvényesül s magát az életet jelenti. 

Augusztinus szerint tehát igazság az, hogy van ősbűn, van 
első bűn, a melyet Ádám és Éva követtek el, a kiknek bűne 
aztán állapotot teremt, a mely eredendő bűnnek az állapota, a 
melyben a tényleges bűnök érvényesülnek. 

Lehet-e ilyen ősbűn-elmóletet elfogadni s annak alapján 
eredendő bűnről, mint valóságról beszélni ? Ez az a kérdés, a 
melyet a tudomány a theológiával szemben igen kutat, mintha 
ezen a kérdésen dőlne el talán a theológiának tudomány vagy 
nem tudomány-jelleme, mint olyan kérdésen, a mely a valósággal, 
a kézzel fogliatólag foglalkozik. 

Akár a kiválasztási, akár a fejlődési elméletnek legyen a 
híve bárki is, azzal tisztában kell lennie, hogy magának a lélek 
és test világának a jelenségei valamikor kezdődtek s az a vala-
mikor volt az ős-állapot. Ennek az ős-állapotnak akár a zsidó, 
akár a babyloni, akár az egyptomi vallás-alakkal való összekötése 
lehet jó vagy ro sz gondolat s eljárás, lehet sikerült vagy 
sikerületlen költői felfogás s talán képzelődés, de maga az 
igazság, a lényeg megtámadhatatlan, mert tulaj donképen nem 
másról van szó, mint arról, hogy a lelki élet jelenségei 
kapcsolatban, a testiség nyilvánulás aival miként jutnak kifeje-
zésre. 

Az első ember-pár bűne a lélek és test életének ama meg-
nyilatkozása, a melynek állandó s folytonos visszaverődései, 
tehát következményei is és egyúttal saját természetű megjelenései 
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is a ma élő embernek bűnei, a ki amaz ős-bűn-megnyilatkozást 
is és az idő folyamán személy szerint jelentkező bűnöket is 
tulajdon gyanánt hordozza. 

Van ős-bűn, van eredeti bűn, van állapotot teremtő bűn, 
a melynek elkövetői az ős-emberek, a kiválasztás, a fejlődés 
útján előretörő emberek voltak, hiszen Augusztinus szerint 
különben is azért vétkezett az ember, mert magát az istmséget 
akarta birtokává tenni, hogy maga legyen az isten.n) 

Igen, de hát ennek az ős-bűnnek mi az igazi oka? Mi 
sarkalta az ős-embert az istenség tulajdonul elfoglalására, miben 
jelentkezett maga az erre irányuló törekvésnek, vágynak, célnak 
a meglétele? Mi volt az a forrás, a melyből a bűn előbuzogott? 

Úgy gondolom, hogy Augusztinusnak a bűnokiság s előállás 
kérdésében kimutatott alapja, az akarat: a tudomány híveit is 
kielégíti, noha itt meg az akarattal szemben s annak szabad-
ságával ellentétben a tiszta okbeliséget hangoztathatják, kapcsolat-
ban az u. n. determinisztikus elmélettel, — Ez azonban itt még 
nem érdekel bennünket, talán később rákerül a sor. 

Augusztinus szerint a bűn forrása tehát az akarat. Az az 
akarat, a mely ott volt az ős tisztaságnak, szentségnek, igazságnak 
s ártatlanságnak az állapotában s a mely akarat szolgált egy 
ideig az isteni törvénynek a megtartásában jelentkező állhatatos-
ságnak az erejében, azután pedig szolgált a törvénynek az 
áthágására, a parancsnak a megszegésére. 

Hogy miért volt törvény, miért volt parancs? . . . Ugyan 
miért van a természet világában törvény, a mely ellen az egyik 
ember mit sem tud tenni, a másik pedig tud vele élni? Ugyan 
miért van a természetben rend, a melynek igazsága előtt a 
természet-tudós leborul, mint az erő és anyag nagyszerű össze-
ölelkezése előtt? 

Volt törvény, a mely az akaratot megpróbálta s a próba 
az első bűnig sikerült, az első bűn által állapot következett be, 
a mely a próba sikerültéig tartó állapotnak az ellentéte lőn! 

De az akaratot is Isten adta az emberbe és a törvényt is 

») XVI. K. 572. 1. 



282 

Isten adta s ha e kettő összeütközött s a kettőnek ellentétéből 
bűn állt elő: annak az akaratot és törvényt adó Isten az oka?! 

A tudománynak a legnagyobb vágása ez a theológia ellen, 
a szent-irás ellen! 

Augusztinus is ismerte s tapasztalta ezt az ellenvetést s 
nem is késik nyilatkozni arról, hogy a bűnnek nem oka az Isten, 
mondván ezeket: 

1. a bűn nem Istennek az akaratából van, hanem a bűnös-
nek akaratából,1) 

2. az eredendő bűn eredete a bűnös akaratában van,2) 
3. Isten nem oka a bűnnek,3) 
4. az embernek a saját akarata a bűn oka,4) 
5. a bűn nem is volna bűn, ha nem volna akaratbeli,5) 
6. a bűn nincs Istentől.6) 
Ezek a nyilatkozatok elegendő bizonyságul szolgálnak arra, 

hogy tisztában legyünk Augusztinusnak azzal a felfogásával, a 
mely szerint a bűn oka az emberi akaratban keresendő! 

Az első ember is és a mai ember is a bűnt saját felelős-
ségére és saját akaratából követte és követi el, a mely mellett 
Istent tenni bűn-okisággá nem egyéb, mint az embernek szépet-
tenni, hogy a kárhozata annál nagyobb lenne. 

Az ős-ember első bűne akarati bűn s az első bűn következ-
tében beállott állapot bűnösségi helyzet, mert Augusztinus szerint 
is, mint jóval később Zwingli szerint, az ugyanazon állapotban 
levők között nincsen semmi különbség. Az, a ki az első bűnt 
elkövette és az, a ki az első bűnt követő állapotban van: egy 
helyzetnek a körülményeit viseli, a különbség csak annyi, hogy 
az első bűnt elkövető az okbeliséget is hordozza, míg az állapot-
ban leiedzőnek elég maga az állapoti teher is. 

Egyébiránt az eredendő bűn következtében levő állapotot 

') X. K. 609. 1. 
2) XIV. K. 1098. 1. 
3) I. K. 251. 1. XVII. K. 2 8 8 9 - 9 0 ; 2897, 2902 ; 2908; 2912. 1. 
4) I. K. 763. 1. 
5) I. K. 21. I. 
δ) VII. Κ. 111. 1. 
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az Augusztinus tanrendszerében úgy is lehet értelmezni, ha a 
vizsgálódás nem akarja az eredendő' bűnt tekintetbe venni, hogy 
maga az akarat az embernél arra szolgál, hogy a bűnt állandóan 
létesítse. 

Ugyanis eltekintve minden eredendő bűnelmélettől s bűnös-
ségi állapottól, Augusztinusnak vannak nyilatkozatai, a melyek 
szerint az ember úgy tekintendő, mint a ki a bűnt szabad 
akaratából kifolyólag állandóan létesíti. Egy helyen azt irja: 
„az ember az emberi dolgokban nem él bűn nélkül"1), — egy 
másik alkalommal így nyilatkozik: „senki sincs bűn nélkül 
ebben az életben . . ."*) Van ilyen mondása is: „Lehetetlen, hogy 
az ember ne vétkezzék".3) Sőt messzemenő következtetésekre 
szolgáló nyilatkozata is van, a mely így hangzik: „minden vétek, 
gonoszság vagy bűn: hanyagságnak a következménye . . .",4) a 
mely már arra vet világot, hogy tulaj donképen az első bűn sem 
egyéb, mint negligentia, a melyből folyólag a bűn nihilitasa lesz 
megállapítandó, a minthogy Augusztinusnál ez csakugyan meg 
is van. Rá is kell erre mutatnom, mert ez egyúttal bizonyság 
is abból a szempontból, hogy az ős-bűn és az állapotbeliség 
ellentéte, hasonlósága, tartalmi eltérése és ismét megegyezése 
Augusztinusnál váltakozva szerepelnek a szerint, a mint a súlyt 
erre vagy arra helyezi s az okiságot vagy a ténylegességet 
akarja érvényre emelni. Ez a váltakozás szerintem érdekes 
jelenség főként az eltérésekben, mert ez a mellett szól, hogy 
Augusztinusnál is az eredendő bűnelmélet dacára is tulaj don-
képen az egyéni bűn játsza a főszerepet s az abban jelentkező 
jó-hiány (carentia boni) cLZ, cl mely a bűn állagát alkotja. 

Ezt a jóhiányt, tehát tulajdonképen a bűn úgynevezett 
passiv voltát, Augusztinus így juttatja kifejezésre: „a bűn semmi 
és semmik az emberek is, mikor bűnt követnek el";5) vagyis 
tulaj donképen a jónak szempontjából megszűnt az ember tény-

IV. K. 869. 1. 
2) II. K. 706-707. I. 
s) XVI. K. 462., 896., 899. 1. 
4) VII. K. 529. 1. 
5) IV. K. 390. 1. 
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leges működést kifejtő lény lenni s így maga a bűn sem egyéb, 
mint a jónak tagadása s hiánya. Ezt fejezi ki ez a nyilatkozata 
is: „a ki vétkezvén rosszat tesz: az előbb a jót elhagyva bukik 
el".1) Erre vet világot ez a mondása is: „a bűn a jó természet-
nek a mellőzése".2) Egyébiránt ezt a nemleges állag-fogalmat 
nyíltan is kifejezi, a mikor ezt mondja: „peccata non habent 
substantiam".3) 

Ez azt jelenti, hogy Augusztinus, lelkében nagy vívódások 
között alakul ki a jó és rossz közötti viszony megállapítására 
vonatkozó elmélet, mert a jónak valódisága mellett a bűnnek 
ugyanolyan valóságot tulajdonítani, az ő szemében a jónak a 
megtagadása, de viszont a rossznak tagadhatlan létezése meg-
követelte azt. hogy ennek a fogalmi meghatározása is jöjjön 
létre. Hogy Augusztinus bűn-fogalma jó-e, nem-e: az nem döntő 
magára a bűnre nézve, hiszen a jónak és rossznak önmagában 
teljes közönyössége nem elképzelhetlen valami akkor, a mikor 
már bölcsészeti felfogásban is kifejezést nyert ez a felvétel. 

Nem érdektelen azonban az a különbségtétel sem, a mely 
épen a bűn-fogalom szempontjából s a valódiság tekintetében 
ju t kifejezésre Augusztinusnak ebben a nyilatkozatában: „más 
dolog, nem követni el bűnt és más dolog, nem birtokolni a bűnt; 
mert a kiben a bűn nem uralkodik, az nem követ el bűnt, azaz 
ez az: a ki nem engedelmeskedik vágyainak; ellenben a kiben 
egyáltalán nem uralkodnak a vágyak, az nemcsak nem követ 
el bűnt, hanem nincs is bűne."4) Vagyis maga a bűn-birtoklás 
és bűn-elkövetés is ime ellentétben állhatnak egymással s 
bizonyság ez a mellett, hogy másként kell az állapotot, az ennek 
alapjául szolgáló első bűnt s az ú. n. activ bűnöket tekinteni. 

De összegezzünk! 

») Ili. Κ. 6 5 3 - 5 4 . 1. 
2) Χ. Κ. 607.. 611. 612. 1. 
3) VI. Κ. 798 1. 
4) IV. Κ. 1284. 1. Az eredeti így hangzik: „Aliud est non peccare, 

aliud non habere peccatum. Nam in quo peccatum non regnat, non peccat; 
id est, qui non obedit desideriis eius; in quo autem non existunt, omnino 
ista desideria, non solum non peccat, sed etiam non habet peccatum. 
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Augusztinus az eredendő bűn elmélet híve s az ősember 
bűnét átszármazottnak, öröklöttnak tartja az egész emberiségre, 
a mely Ádámban „massa perditionis"-sz& azaz: kárhozati, elveszett 
tömeggé vált, a melynek az örökség mellett egyúttal a személyi 
bűnösség is tulajdonává fejlődvén: csakugyan senki sincsen 
bűn nélkül. 

A romlottság állapotában élvén az emberiség, a mely 
állapotban a vétkek sokaságának árja csap át fejünk fölött, még 
az Augusztinus tanrendszerében sincsen nagyobb jelentőségük 
azoknak a felvételeknek, a melyek az egyedi bűnök okaira nézve 
szerepelnek, ez az oka, hogy sem a tévedést, sem a gyönyörű-
séget, sem az érzéki vágyat, sem semmiféle más természetű 
okot nem vettem fel a bűn-elmélet megrajzolásába, mert ezek 
már egészen lényegtelenek ott. a hol maga a természet az alap 
a bűnösség tekintetében. 

Azonban ide tartozik még az, hogy rámutassak a prae-
destinatió tanára, mint a melyet Augusztinus ezzel a kérdéssel 
hoz kapcsolatba, a minthogy ide is tartozik ez a tan. 

A bűn, bármilyen legyen is az eredete, jellege, természete, 
bármiként történt is annak előállása: föltétlenül büntetést érdemel. 
„Az igazságnak a természetéhez tartozik az, hogy vagy ne 
legyenek bűnök, vagy ha vannak: büntetlenül ne maradjanak"1) 
Tehát amaz örök elhatározás, a mely szerint a bűnösök meg-
büntettetnek: az igazság absolut eszméjének kérlelhetlen folyománya. 
Az Isten, a ki igaz, a bűnt, legyen az bárminő, büntetlenül nem 
hagyhatja s nem is hagyja. 

Ámde bármely állapot legyen: abból, ha ez nem felel meg 
annak a nagy célnak, a mely az isteni világ-eszmében ott rejlik, 
föltétlenül kell szabadulásnak, kimenekülésnek lennie. Az ember 
bűnösségével kapcsolatban a világ-eszmének egy része érvényesül 
már az igazságnak bűnt büntető megnyilatkozásában. Egy másik 
része pedig nyilatkozik: a kegyelem, az irgalom gyakorlásában. 
Amaz is, emez is Istennek a dolga. Hogy miért? . . . Hogy is 
mondja Kálvin? „Nos latét". — Hát így van. Mi azt nem 

) X . K. 5 2 1 . 1. 
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tudjuk. S ha tudni akarjuk: ám vizsgáljuk, hogy az isteni 
igazság nem bűnt büntető s az isteni kegyelem nem kegyelmező 
tartozik-e lenni?! 

Az isteni örök eló'revégezés, a mely a bűn büntetésében az 
igazság megnyilatkozását tanítja s a kegyelem gyakorlásában az 
isteni irgalmasság véghetetlen nagyságát tünteti fel akkor, a 
mikor az absolut igazság a bűnnek teljes és mindenkinél végbe-
menő' büntetését követelné: ez az isteni örök eló'revégezés 
Augusztinusnál azzal a mélységes egyéni hittel áll összeköttetés-
ben, a mely ott ragyog az ilyen nehéz kérdésekben. És nem is 
érdekel az elővégzésből semmi más, mint épen ez az alap, a 
melynek megnyilatkozását ott látjuk később Zwinglinél is és 
Kálvinnál is akár az egyes, akár a kettős alakban. 

És még csak egyet! 
Augusztinus a bűnnel kapcsolatban szükségesnek tartotta 

a gyakorlati élet egyházi szempontjából hangoztatni a keresztség 
és a bűnbocsánat hatását, illetőleg jelentőségét. A keresztséget 
is és a bűnbánatot is föltétlenül szükségesnek tartja. Főként a 
bűnbánat kérdésében aztán (de a keresztségnél is a „fides vicaria" 
felvételével!) még azt is szükségesnek tartja hangoztatni, hogy 
az egyház az, a mely a bűnös állapoton enyhíthet, mert — úgy-
mond — „remissio peccatorum per Ecclesiam factura sit."1) Ez 
Augusztinusnál már az egyház-politikai elvnek érvényesülése, a 
mely nem illik bele tanrendszerébe és nem egyeztethető össze 
épen e ponton ezzel a másik nyilatkozatával: „a bűnös meg-
térése Isten kegyelmének a következménye".2) A szépséghiba, 
a mely a vallásos érzést egyház-politikai jelleggel ruházza fel, 
feltűnő és sajátos dolog: ezt a szépséghibát veszi alapul a 
r. katholikus egyház! 

* * * 

Az adott tanulmányokkal Augusztinus vizsgálódó elméjének 
a kohójába bepillantani olvasóimat, úgy gondolom, eléggé 

VI. K. 39G. 1. 2) VI. K. 337. 1. 
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támogattam. S ha azt a célt, a mely titkon égett lelkemben, 
t. i. hogy Augusztinussal is igazoljam a theológia tudományos 
voltát, elértem s ha ezenfelül még azt is szolgáltam, hogy 
magyar theológiai irodalmunkat ezen a területen gazdagíthattam, 
a régi dolgokkal való foglalatoskodás sokszoros élvezetnek 
bizonyult reám nézve. Vajha a példa követőkre is találna és 
lenne olvasó is! 

Dr. Tüdős István. 


