
Három kovctkerd írásunk három szentrol szó!. Három korball éltek: az
ókor végén, az újkori tudományosság hajnalán, illetve száradunk elején.
Egyikük [elnott korában tért a hitre, másikuk világhírű tudósként lett kato
likussá, harmadikuk viszont gyermekkorától a hit légkörében élt. Egyikük a
világ egyik legismertebb szent]e, másikukat két éve avatták boldoggá, harma
dikuknak most folyik a boldoggá, illetve szentté avatási eljárása. Három kor,
három egyéniség, három életút. De mindegyikük Isten útján járt, s ember
sége is páratlanlll kiteljesedett - minden hányattatás és szenvedés ellenére is.

SZABÓ FLÓRIS

Szent Ágoston megtérése

Szent Ágoston (Aurelius Augustinus, 354-430) a nyugati kereszténység egyik legna
gyobb alakja. Gazdag tanítása és gondolatvilága nemzedékek nevelője volt. Életének
fordulópontja, a milánói kerti jelenetben leírt megtérése 386-ban, 1600 éve történt.

A felnövő Ágoston nem tartozott a katolikus egyház élet- és szeretetközösségéhez.
Bár édesanyja, Mónika már születésekor megjelölte a kereszt jelével, és "megízesí
tette" ajkát a hittanulók sójaval. s később is Isten és Krisztus szeretetét ültetgette szí
vébe, Ágoston nem vette fel a keresztséget, s nem kapott alaposabb keresztény okta
tást scm. Atyja, egy .,igen szerény tagastei polgár", nem volt különösképpen va
gyonos, sem pedig muvelt. A pogány antik világ szellemi tájairól jött, és nem külön
bozőt az akkori átlagembertöl. A kereszténységgel csak idősebb korában került szo
rosabb érintkezésbe. Lelki öröksége: féktelen életöröme, korlátlan dicsőségvágya és
elevenen izzó szelleme kezdetben erősebben hatott fiára, mint az anya gyengéd ke
délyvilága, kifinomult lelki nemessége és tiszta belső jámborsága, melyek csak ké
sőbb váltak termékennyé az ifjú lelkében. A szülők egyetértettek abban, hogy fiuk
nak sikereket és tekintélyt ígérő képzést kell biztosítaniuk. Mint Ágoston irja a Val
lomásokban, elképzelésük az volt, hog. "a világban kiválóságra jussak, és kitunjck a
szószaporító müvészetekben, amelyek emberi dicséretet és csalárd gazdagságot sze
reznck". De mindkét szülonck más volt az indítéka: "Hogy tudjak, nagyoll óhajtották
szüleim mindketten. Atyám azért, mivel Tefelőled jóformán semmi gondolata sem
volt. rólam pedig hiú dolgok jártak az eszében. Anyám pedig azért, mivcl azt tartotta,
hogya szokásos tanulmányok nemcsak káromra nem lehetnek, hanem ellenkezőleg:

hozzásegítenek majd, hogy Téged e lérjclck."
Gyermekkorában külsö okok hatására kétszer is közel sodródott Istenhez, és el

jutott a "kereszténység küszöbérc", Egyszer az iskolai büntetés-verések nyitották meg
előtte az utat az imádsághoz: "Én, kicsi ember, nem kis áhítattal kértelek, hogy ne
verjenek meg az iskolában." Majd pedig súlyos betegségében már a keresztséget kér
te: "Már-már haldokoltam; láttad Istenem - hiszen már akkor is öröm voltál -, milyen
indulattal s milyen hittel követeltem a te Krisztusodnak, az én Uramnak és Istenem
nek keresztségét." Édesanyja már az előkészületeket is megtette. de hirtelen elmúlt a
láz, s elhalasztották a "megtisztulást". Egyébként gyermekkora szinte teljesen isme
retlen számunkra. Amit elmond, minden gyerekre jellemző tulajdonság. Ezekből a
gyermekkori árnyékokból - hazudozás, az éléskamra megdézsmálása, játék közben
elkövetett csalás, állat kinzása, körte lopás - nem azt a következtetést kell levonnunk.
mint sokan tették, hogv Ágoston igyekszik befeketíteni keresztség elötti életmódját.
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Nem szabad elfelejtenünk, hogy ezek az emlékezések és értékelések nem az ifjú, ha
nem az időközben püspökke lett Ágostonéí. A fényhez szokott és fényben élő lélek
számára a szurkület is sötétnek tűnik. s a tiszta lelkiismeret érzékenysége hasonló az
Andersen-rnese királylányáéhoz, aki hét szalmazsákon keresztül is megérzi, hogy alat
tuk egy borsószem lapul.

E vétségekből azonban biztos szemmel olvassa ki a visszaemlékező Ágoston a maga
- és minden ember - hibáinak gyökerét: "elmerültem a hiábavalóságokba, és tőled,

Istenem, kifelé tartottam". A "Deus intimus cordi't-tól, a szívében mélyen bent lakó
Istentől elfordult a legutolsó teremtmények felé, a világ felé, és ez minden bűnének

és boldogtalanságának oka. Számtalan változatban ismétli ezt: "Tőled, az Egytől el
fordultam, s a sokba vesztem" - egészen a Petrarca által híressé tett mondatig: "Lám,
az emberek elmennek, hogy megcsodálják a hegyek orrnait, a tenger hatalmas hullá
mait, a szélesen hömpölygő folyókat, az óceán partjait és a csillagok pályáját, és e/
hagyják önmagukat . . . relinquunt scipsos".

A foris-intus, az odakint és idebent szembeállítása jellemző ágostoni ellentétpár. Ez
a létezésről szóló tanításának a koordináta-rendszere. Az odakint-hez fordulásból
ered minden egyéb hibája: másoknak tetszeni, megtiszteltetést, dicsőséget hajszolni,
mindenekelött pedig a nagy szcnvedély: "Mi más volt, amiben örömömet lehem,
mint az, hogy szeressek és szeresseriek ... , s hogy ne tudjak különbséget tenni a tisz
ta vonzalom fénye és a bujaság sötétsége között." "Lelkem beteg volt, és sebektől bo
rítva kivetette magát a külsö világba."

A karthágói diákélet

Ez a szellemi arcképe a tizenhét éves Ágostonnak, amikor Karthágóba megy tanulmá
ny ai folytatására. Ágoston eddigi beállítottsága itt sem változik. Fokozott érzékiséggel
veti magát a külsö világba. "Körülöttem sistergett mindenfelöl a bűnös szerelmek
boszorkányJs tje." "Szeretni és szerelmet kapni édesebb volt nékem, ha egyben a
szerelrnes lény testét is élveztem." Élettársat vesz maga mellé, és évekig kitart mel
lette. Tanulótársaival együtt gátlás nélkül adta át magát sikamlós látványosságoknak.
Egyébként, mint egy tanulótársától tudjuk, ebben az időben teljesen eltávolodott a
kereszténységtöl: ha előfordult is, hogy katolikus istentiszteleten részt vett, azt in
kább - mint némi kérkedessel kijelenti - egy-egy találka kedvéért tette. Ugyancsak e
levélből tudjuk azonban, hogy a karthágói örvényben az alapjában romlatlan Ágos
ton mint a többieknél tisztességesebb és komolyabb férfi, quietis et honestatis vir sze
repelt társai szemében, s barátja, Alypius is mint jó és tudós emberről nyilatkozik
róla. Az anyai örökség jó hatása mellett ennek okát abban a gyöngédségben kell ke
resnünk, amellyel e nyomasztó életszakaszában is barátokat keresett, és kitartott
mellettük. Ez a hasonló gondolkodásúak felé irányuló vonzalma egész életén át vé
gigkísérte - ami később természetes alapot adott szeretett-és közösségteológiájának.

Az anyai örökség - imáktól és könnyektől kísért - gazdagodása akkor kezdödött,
amikor a hiábavaló karthágói boldogságkeresésben rátalált "egy bizonyos Cicero
könyvére, akinek nyelvét mindenki bámulja". E könyv az akkori rétoriskolában ah
hoz a rendes tananyaghoz tartozott, amellyel eddig csak a dicsőséget hozó ékes
szólás kedvéért foglalkozott. Cicero Hortensiusával azonban másként állt a helyzet:
"Ezt a könyvet nem nyelvem élesítésére fordítottam, s nem is stílusával, hanem tar
talmával hatott rám." A mű, kevés töredékét leszámítva, elveszett. De annyit tudunk
róla, hogya filozófiát védte Hortensius támadásaival szemben, és azt igyekezett be
bizonyítani, hogya boldog életet nem az érzéki világban, hanem a szellem köreiben
kell keresni. "Ez a könyv megváltoztatta érzéseimet, Feléd fordította imáimat s óhaj-
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tásomat, és kívánságaimat megmásította. Hirtelen hitványnak tünt fel minden hiú
remény, s szívemnek hihetetlen hevével vágyakoztam a bölcsesség halhatatlanságára,
s azon voltam, hogy fölkeljek, s Hozzád visszatérjek." Itt már Ágoston legbenső énje
tárul elénk: az igazság szenvedélyes keresője, az élet végso értelme után kutató, az
Istenért küzdö ember. Mert számára nem valamely tudomán v tantételei. nem a való
ság egy darabjának átkutatása és leltározása. hanem a valóság legmélyebb gyökerei
hez, láthatatlan hátteréhez való elonyomulás volt al. igazság. Az az igazság, amelyet ö
keresett, számára az élet volt.

Az igazság keresése során a keresztények Szentírásához nyúl, ahhoz a könyvhöz,
amely alapja a gyermekkorában szívébc ivódott vallásnak. Ám ez még túlságosan
korainak bizonyult: "S íme, olyannak találtam, amit a kevélyek meg nem értenek.
Arra méltatlannak tetszett a Biblia, hogy a cicerói méltósággal összcmérje-m. Föl
fuvalkodottságom visszaborzadt a könvv egyszcruségétól." Alig mult el a kegyelmi
óra, a gőg fölemelte kígyófejét a mindcnriap porából. Úgy túnt, hogya Hortensius
olvasása radikalisan elsöpri Ágoston régi, megmerevedett önfejuségét. De a szó gögje
nem engedte, hogy meghajoljon. Továbbra is vak maradt - s néhány nap múlva ma
nicheus lett.

"Tizenkilencedik életéverntol a huszonnyolcadikig csábított és csábító voltam,
megcsalt csaló." De paradox módon a megcsalt csalóknak e tévútjára is az igazság
keresése vitte Ágostont; az az érzéki élvezetekben kielégítetlenül maradt éhség,
amely a Hortensius-élrnénybcn a bölcsesség szereteteként tudatosodott előtte. Ez az
odafordulás a filozófiához egyúttal kezdete a kívülről befelé fordulásnak is; az első

komoly kísérlet, hogy életét a szellem világa hassa át.
A manicheusok társasága erre több okból is különösen alkalmasnak tünhetett. Ök

kihívó módon nemcsak az igazságot (azt hajtogatták. "igazság, igazság"), hanem Jézus
Krisztus nevét, az Atya és a Szentlélek nevét is állandóan szájukon hordozták, és 
legalább az akkori Észak-Afrikában - kereszténynek rnondták magukat, a keresztény
ség egy szektájának számítottak. A hittételek helyett önálló igazság-megtapasztalást is
ígértek: "Hisz tudod - írja később Ágoston régi barátjának, Honoratusnak -, csak
azért csatlakoztam ezekhez az emberekhez, mert azt állították, hogya nyomasztó
tekintély kiiktatásával a tiszta értelem útján vezetik Istenhez azokat, akik hallgatni
akartak rájuk."

De mi volt közelebbről az a kérdés, amely Ágoston lelkében égett? Amint ő maga is
ismételten tudtunkra adja: az Istenben való hit kezdettől fogva elevenen élt benne.
Ezt édesanyjától kapta. Bizonyos értelemben kezdettől fogva Krísztus-hívö is volt. Így
például a Hortensius lelkesült olvasásakor csalódás számára, hogy Krisztus neve
hiányzik a múböl. Amikor pedig a manicheusokhoz fordult, Jézus Krisztus neve volt
számára a "csalétek". A filozófusokkal kapcsolatban a Vallomások ötödik könyvének
végén ezt írja: "Attól mindenképp vonakodtam, hogy esendő lelkemet gyógyításra
átadjam a filozófusoknak, hiszen Krisztus üdvösséges neve hiányzott náluk."

De akkor mire vonatkozott az igazság szenvedélyes keresése? Olyan kérdések meg
válaszolására, amelyek megterhelték az ő Isten-fogalmát. Mivel akkori, a populáris
sztoicizmustól és manicheista barátaitól befolyásolt materialisztikus gondolkodás
módja számára nincs és nem is lehet olyan val óság, amely valamiképpen ne anyagi
volna, Isten-problémája így fogalmazódik meg: hogyan kell minden dolgok anyagisa
gából kiindulva Isten lényéről gondolkodni? Az mindenesetre világos volt előtte,

hogy Istent nem szabad emberi alakban elgondolni. Az a felfogás állt közel hozzá,
amely szerint Isten végtelen anyagi kiterjedtségben létezik, s a véges teremtést át
meg átjárja Isten végtelen tengere. Nem kellett antropomorf képekben kifejeznie
magát, mint a manicheusok szerint naiv Isten-fogalmat képviselő Ószövetségnek
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(ezért is fordul neheztelése a katolikus egyház felé), hanem beszélhetett fantasztikus,
emelkedetten hangzó spekulációkban. •

Ezzel a kereséssel együtt adva volt a másik probléma is: hogyan férhet össze a
rossz: a betegség, a bűn, a halál Isten létével? Materialisztikus kiindulása alapján a
rossz is valami anyagi dologként, anyagi valóságként állt elötte. Dc honnan volt ez a
rossz szubsztancia? A jóságos Isten teremtette? Nem inkább egy gonosz démon tákol
mánya? A manicheusok dualista világszemlélete alapján saját életének minden búrrét
kénvelrnescn e személyfölötti Rosszra háríthatta, és ezzel fölmenthette magát a fele
lősség alól: "Hízelgett gógömnek. hogy bún nélkül vagyok." E felfogásban a kínzó
búntudat számára "örvendetesen" nem maradt hely. Nem úgy, mint a katolikus egy
házban, arnelv az emberi szabad akaratra vezeti vissza a rosszat. Ráadásul arról, amit
az egyház rossznak mondott, Ágoston nem akart, és nem tudott lemondani. Jellemző
erre az időre Agoston imája: "Adj nekem tisztaságot, de ne rögtön." Tehát a gyakorlat
ban élete továbbra is a Külsö, a Foris jegyében zajlott.

A kilenc év belső történésének kronológiáját nehéz volna összeállítani, de amikor
29. életévében jobb iskolák reményében Karthágóból Rómába költözött, már egy ki
ábrándult Agoston áll előttünk. Igazságérzéke nem engedte, hogy a manicheusok
asztrológiai mcsterkcdcsci és nagy szavai tovább szédítsek. Az arisztotelészi és a
szkeptikus filozófusok tanulmányozása is megingatta előtte a manicheista kolosszust.
Nehézségeire a híres manicheus püspök, Faustus érkezésétől és a vele való eszmecse
rétöl várt megoldást. Azonban benne is csalódott; rájött, hogv nem tudós, csak fe
csegő. Ettől kezdve nem sok szál köti a manicheizmushoz, legföljebb egy-egy baráti
kapcsolat. De a nagv szavak varázslatának vége szakadt: "Nem a te igéd szólt be
lőlük."

Milánóban

Rómából 384-ben hivatalosan meghívják Milánóba az ékesszólás tanárának. Ezzel el
szakad eddigi baráti körétol. és most már nem keleti, hanem nyugati atmoszféra
veszi körül. Egvre világosabhá válik előtte, hogy eddigi élet- és gondolkodásmódja
tarthatatlan. A rosszról vallott felfogása is megrendül: a személyes felelősségnek egy,
az egyenlől idegen alapelvre való visszavezetése csak növeli kétkedését: eddig "örö
met szerzctt. hogy önmagamat mcnthettcm, s vádat emelhettem. nem tudom, mi el
len, ami bennern volt, de ami mégsem én voltam. Valósággal azonban egészen én
voltam az, és az én gonoszságom osztott meg engem önmagammal szemben."

Ilyen kétségek között hányódva találkozott Milánóban Ambrussal, a bölcs és jám
bor püspökkel. Prédikációi - bár először tovább növelték kétségeit - végül a megté
réshez vezető krízist váltották ki benne. Eleinte csak retorikus érdeklődésből hall
gatja a püspököt. dc nagy hatással voltak rá Ambrus allegorikus bibliamagyarázatai
is. Most kezdte látni, hogya katolikusok Isten-fogalmáról és tanairól alkotott nézetei
félrevezető eloiteletek voltak.a katolikus egyház sohasem tanította Isten emberi alak
ban való elképzelését. A megtérés azonban még váratott magára. "Bár láttam, hogya
katolikus hit nem szenvedett vereséget, de úgy scm állt még előttem, mint győztes."

Milánóba érkező édesanyjának is így számol be állapotáról: "Megmondtam néki,
hogy manicheus nem vagyok már, de még katolikus keresztény sem lettem."

Materialisztikus gondolkodásának ínségéből egy nagy élmény, az újplatoniku
sok olvasása szabadította ki. "Mikor a platonikusok könyveit elolvastam, és belölük
azt az intelmet merítettem, hogy a test nélküli igazságot keressem, megláttam látha
tatlan voltodat, és értelmem felismerte a teremtmények révén." Az Istent most már
végtelen tökéletességnek fogja fel. Ha pedig Isten végtelen tökéletesség, s mindent ö
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teremtett, akkor minden jó, és a rossz nem lehet különálló valóság, hanem hiányos
ság: a jónak a hiáhya, létvesztés. S a másik felismerés: Isten és az ember találkozásá
nak helye a lélek legbenseje. Ahol Isten megérinti a lelket, ott az igazság. "Ne menj
ki a világ felé! Magadba térj! Az ember bensejében lakik az igazság!" A belső végleges
diadala ez a külsd fölött. "Az intelemre. hogy önmagamba térjek. beléptem lelkem
legbensejébe. Beléptem és lelkem szemével - ha gyenge volt is ez a szem - láttam lel
kemnek e szeme fölött, elmém fölött a változhatatlan fényt ... Aki ismeri az Igazsá
got, ismeri e fényt is, s aki e fényt ismeri, az örökkévalóságot ismeri: a szeretet ismeri
e fényt." Itt születik meg a misztikus Ágoston. További felismerése pedig az, hogy az
újplatonikus tanok és a János-evangélium prológusa között sokban fellelhető ugyan a
hasonlóság, de Krisztus nem található bennük. Láttuk, hogy minden elébe kerülő

világnézetet aszerint ítélt meg, hogy Krisztus neve megvan-e benne. Krisztusról azon
ban úgy vélekedett, mint bölcs emberről, akit érettünk a gondviselés a Tanító kivéte
les tekintélyével ruházott fel. Ahhoz, hogy eljusson Krisztushoz, a magát megaiázó
Istenhez, az Istenemberhez, neki is meg kellett volna magát aláznia. "Felfuvalkodott
ságom elszakított tőled, és gőgösen felfújt ábrázatom lezárta szcmernet."

Mint a Hortensius-élmény után, most is a Szentíráshoz nyúl: mohón veszi kézbe
Pál apostol írásait. .Hozzakezdvén az olvasáshoz, úgy találtam, hogy rnindaz, ami iga
zat ott - a platonikusoknál - olvastam. itt a te kegyelmednek ajánlatával jelentkezik."
Aki lát, az a látást úgy kapja.

Az akarat megtérése. "Vedd föl, olvasd!"

Az értelmi tisztulás ezzel megtörtént. felismerte a megváltó utat, de "ott, ahol meg
szúkűlt", vonakodott rajta járni; hátravolt még az akarat megtisztulása. Megszaba
dult már a dicsöségvágvtól, a pénz sem kecsegtettc. De szívósan lekötötte még a test,
az érzékiség. "Az új akarat még nem volt elég erős rá, hogy legyőzze a régit, amely az
idők során megrögződött. Ilyképp két akarat harcolt egymással bennem: egy régi és
egy új, az egyik testi, a másik szellemi - s küzdelmük szétzilálta lelkemet." A Vallomá
sok nyolcadik könyve mesteri szerkesztésben tárja elénk a régi akarat megtörésének
stratégiáját. Barátai elbeszélésében egymást érik a felernelö megtéresi jelenetek: a
tekintélyes rétor, Victorinus megtérésének meglepő híre, Szent Antal szigorú vezeklő

életének bemutatása, kolostorainak megrázó rajza s a két trieri császári tisztviselő

megtérése. Mindezek egyre inkább az érzékiség megtagadására késztették. S végül
hozzájárult látomása, melyben felvonult elótte szuzi méltóságában a Megtartóztatás,
számtalan fiú, leány, sok fiatal és felnőtt kíséretében, s bátorító mosollyal mintha
azt mondta volna: Te ne tudnád megtenni. amit ezek tudnak? Ezután következett az
ismert fordulat: "Egy fügefa alá heveredtem, és szabadjára engedtem könnyeimet ...
És íme: a szornszéd házból hangot hallok - lány hangja volt-c vagy fiúé, nem tudom
-, amint énekli és súruri ismétli: Tolle, lege; tolle, lege! (Vedd föl, olvasd!). Arcom tüs
tént elváltozott, és töprengtem legottan, vajon van-e olyan játék, amelyben a gyerme
kek ilyesmit énekelnek, de nem jutott eszembe, hogy valaha is hallottam volna ezt. S
megtartóztattam könnyeim áradatát és fölkeltem. Nem magyarázhattam másképp a
dolgot, mint hogy az isteni akarat azt parancsolja, hogy könyvet nyissak föl, és azt a
fejezetet olvassam, amelyre legelőbb esik pillantásom. Mert azt hallottam Antonius
ról, hogy a véletlenül hallgatott evangéliumi felolvasásból buzdítást merített, mintha
neki mondanák, amit felolvastak: »Menj, add el mindencdet, oszd ki a szegényeknek,
és kincsed lesz a mennyben: és jöjj, kövess engem.« És azonnal hozzád tért erre a
csodás intésre. Izgatottan visszamentem tehát arra a helyre, ahol Alypius ült: mert itt
tettem le az Apostol könyvét, amikor fölkeltem. Megragadtam, fölnyitottam, és elol-
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vastam némán a szakaszt, amelyre legelöbb esett pillantásom: »Nern tobzódásokban
és részegségekben, nem bujálkodásban és kicsapongásban. nem civódásban és ver
sengésben, hanem öltsétek magatokra az Úr Jézus Krisztust, és ne gondozzátok teste
teket a vágyakozásokra.« Nem akartam tovább olvasni, és nem is volt rá szükség.
Amint a mondat végére értem, mintegy a biztosság fénye tódult szivernbe, s a kétség
nek minden sötétsége eloszlott." (Vall. 8,12, 28-29). "A könnyek gyermeke" hazatalált.

Viták a Vallomások körül

Éppen száz éve, hogy két történetíró, a protestáns Harnack és a katolikus Boissier
felhívta a figyelmet arra a kettösségre. amely a "két Ágoston": a Vallomások kegye
lerntől porba sújtott, bibliai nyclvczetü megtértje és a közvctlenűl a megtérés után írt
cassiciacumi dialógusok filozófiai fejtegetésekbe merüló, Krisztus hitétől csupán
"felületesen érintett" antik gondolkodója közott fennáll. Könnyedén fölvetett ötletük
nyomán született meg az "Ágoston-probléma", amely két csoportra osztotta az Ágos
ton-tisztelők és kutatók népes táborát.

Az ötvenes években újra mozgásba jött a kérdés P. Courcelle-nek, a Sorbonne ta
nárának felfedezésszámba menö fejtegetése nyomán. Muveben, amely tulajdonkép
pen a Vallomások kommentárja, arra a megállapításra jut, hogy Szent Ambrus pré
dikációi nemcsak a keresztény lelkivilágra. hanem az újplatonizmus tanításaira is
rányitották Ágoston szemct. Nem lehet tehát e kettot szembeállítani, illetve az új
platonizmus elsőbbsége tarthatatlan. Ambrusnak Courcelle által idézett múveiben
valoban bőven találunk szövegrészeket Plotinosztól. Courcelle azonban nem tudja bi
zonyítani, hogy Ágoston ismerte-e a kérdéses szövegeket.

Courcelle mcrész elmélete szerint a tolle-lege jelenet nem minden részében valós
esemény leírása, hanem irodalmi kompozícióval (vagy fikcióval?) van dolgunk. Fi
gyeljük csak meg - mondja -, mennyi irodalmi reminiszcencia van a jelenetben: A
Megtartóztatás nöies és nemes alakja Heraklész történetét idézi, de előfordul Her
masnál és Tertullianusnál is. Persius egy szatírája is kapcsolatba hozható a Megtar
tóztatás és a Hiábavalóságok szembeállításával. Azonkívül a kritikai kiadások szerint
a gyermekhang nem a szomszed házból (de vicina domo) hangzik, hanem az isteni ház
ból (de divina domo). A hang tehát a látomás személyeinek égi házából jön a kíséret
ben levő Iiúk vagy lányok valamelyikének ajkáról. Ugyancsak jelképesen érthető a
[üge]«: Nathanacl fügefa alatt ült az evangéliumi elbeszélés szcrint. mikor Jézus meg
látta; e fügefa jelképezi a bűnt, amelynek árnyékában sínylödik az emberiség. Ágos
tonnál többször van erre utalás, de úgy látszik, általános volt e felfogás az Atyáknál,
mert Nysszai Gergely is ugyanígy magyarázza. A milánói kerti jelenet Courcelle sze
rint tehát nem más, mint a felsorolt megtéresi jelenetek mcgkettözése: a trieri tisztvi
selők Szent Antal életét nyitják fel, Szent Antal meg az evangéliurnot hallja. Sőt:

Szent Pálnak a hetedik könyvben - az újplatonikusok megismerése után - említett
olvasása és a tolle-lege nem két különböző alkalom, hanem egy és ugyanazon Pál
olvasásról van szó. A hetedik könyvben leírta értelmi megtisztulását. a nyolcadikban
pedig akarata megtérését - azaz ugyanazt a lelki küzdelmet és eseményt mondja el
más-más szempontból. Ezt a nézetet is sokan vitatták. Végül abban állapodtak meg,
hogyha a hang külsö realitása nem is tartható, a belső realitását tartanunk kell: egy
belső, természetfölötti felhívás késztette Ágostont az olvasásra ...

S végül, amiben mindenki megegyezik: a megtérés időpontja. A Vallomások csak
ennyit mond: "Csak néhány nap volt hátra a szüreti szűnidöig."Néhány sorral odább
megtudjuk, hogy az a "néhány nap" körülbelül húsz napot jelent; a szüreti szünet vi
szont augusztus 23-tól október IS-ig tartott, amint a Codex Theodosianus elárulja.
Ezek szerint Ágoston megtérését augusztus első hetére kell tennünk.
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