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Adám mint eretnek
"Az isteni gondviselés megengedi, hogya különféle tévedések
következteven sok-sok eretnekség létezzék, mégpedig azért,
hogy amikor támadnak bennünket, és olyasmiró1 faggatnak,
amit nem tudunk, akkor legalább ily módon levetkőzzük

lustaságunkat, s igyekezzünk megismerni a Szentirdst,"
(Szent Ágoston A Teremtés könyvéró1 a manicheusok ellen
1.1.2.)

Számtalan elképzelés él az emberek fejében arról, hogy mi az, ami
"még belefér a kereszténységbe". Gyakorta egészen megdöbbentő

nézetekkel szembesülhetünk. például vannak, akik keresztényként
hisznek a lélek preexisztenciájában vagy a reinkarnációban. sőt

egyesek magukénak vallják a buddhizmust is a maga egészében.
Az eretnekeket egykor átok sújtotta, manapság szinte dicsfény
övezi. Az egyház nagy teológusai természetesen másként, mélyeb
ben gondolkoztak erről a kérdésről, ezért érdemes az ő vélemé
nyüket is meghallgatni. Ezzel a szándékkal mutatom be az alábbi
akban, hogy miként vélekedett az eretnekség mibenlétéről Szent
Ágoston.

Legelső írásmagyarázati munkájában, a De genesi contra
manichaeos (A Teremtés könyvéró1 a manicheusok ellen, a továbbiak
ban rövidítve: DGM)l című kommentárban mondhatni "rend
szeres" tanítást ad az eretnekség geneziséről és természetéről,

mégpedig elsősorban a manicheizmus kapcsán. Nem pusztán
arról van szó, h0I$Y e művében eretnek manicheus eszméket is
mertet és cáfol: Agoston, a rá nagyon is jellemző módon, va
gyis mindig a jelenségek gyökerét kutatva és lényegét megra
gadva, magát az eretnekséget s annak alapvető jellemzőit

igyekszik feltárni. Világossá teszi ugyanis, hogy a manicheus
eretnekség sok szempontból minden eretnekség reprezentánsá
nak tekinthető, hiszen minden eretnekség mögött ugyanaz a
lelki-intellektuális beállítódás húzódik meg. Különösen figye
lemre méltó az a tény, hogya heresiológia, ha szabad a rövid
ség kedvéért ezt a szakkifejezést használnom. az említett korai
Genezis-értelmezést nem egyszerűen kiegészíti, hanem annak
szerves részét képezi. A szerző ugyanis nem csupán az egyes
szentírási versek kapcsán ismerteti, cáfolja és kommentálja az
esetleges eretnek kifogásokat és ellenvetéseket, hanem művé

nek utolsó részében az úgynevezett "prófécia szerinti" Terem
tés-magyarázat során magából a bűnbeesés-történetből világítja
meg az eretnekség természetét. Az első ember bűnbeesését

minden részletre kiterjedően párhuzamba állítja azzal a benső

változással, amelynek során egy ember, bárki, eretnekké válik.
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Heresiológiai értelmezésének tehát az a ki nem mondott esz
me az alapja, hogy az ördög volt az első eretnek, Ádám pedig
a második.

Profetikus értelmezés: az eretnekség genezise

Allegorikus és
profetikus magyarázat

Sugalmazás, vágy,
jóváhagyás

Tisztázni kell először is, hogy pontosan mi az az értelmezési keret,
amely lehetővé teszi Ágoston számára ezt a rendszeres megfelel
tetést ősbűn és eretnekség között. Az effajta értelmezési módszer te
hát, mint Ágoston hangsúlyozza, profetikus, amit megszokottabb
kifejezéssel tipologikusnak mondhatunk, noha ezzel talán kiszéle
sítjük a tipológia hagyományos jelentéstartományát. Ágoston rövi
den meghatározza a profetikus magyarázatot, amikor leszögezi,
hogy az Éden-történet, mint ószövetségi történet, alapvetően kétféle
módon értelmezhető: történet szerint és prófécia szerint: "Tehát ezt
az egész elbeszélést először a történet szerint kell vizsgálni, azután
a prófécia szerint. Történet szerint eseményeket beszél el az Írás,
prófécia szerint eljövendő dolgokat hirdet meg" (DGM 2.2.3).

A történeti értelem lehet szó szerinti, de csak akkor, ha az
nem sérti Istent. Az istenkáromlás képletes, allegorikus magya
rázattai kerülhető el. Úgy tűnik tehát, és a kommentár számos
pontja azt látszik igazolni, hogy Ágoston megkülönbözteti az al
legorikus és profetikus magyarázatot. Ha a széles körben elter
jedt és jobban ismert - egyébként Órigenész által kimunkált 
értelmezési szintekhez viszonyí!iuk az ágostoni magyarázatokat,
akkor azt mondhatjuk, hogy Agoston allegorikus értelmezései
elsősorban amorális-spirituális magyarázatoknak felelnek meg,
a profetikus értelmezések pedig, legalábbis részben, a misztikus
magyarázatoknak. Ádám, Éva és a kígyó történetének ágostoni
allegorikus értelmezése ugyanis morális jellegű, vagyis az egyéni
lélekre, annak bűnbeesésére vonatkozik. Eszerint minden bűn

beesés a sugalmazás (suggestio), gyönyör (delectatio) vagy vágy
(cupiditas), és jóváhagyás (consensio) képlettel írható le.

"Most is az játszódik le mindnyájunkban, ha valaki bűnbe esik,
ami akkor történt ezzel a hárommal: a kígyóval, az asszonnyal és
a férfival. Először megvalósul a sugalmazás, vagy a gondolkodás
révén, vagy a testi érzékszervek: a látás, a tapintás, a hallás, az íz
lelés, a szaglás által. Ha a sugalmazás megtörténik, de nem ébred
bennünk vágy a bűnre, akkor hatástalan a kígyó cselvetése. Ha
pedig igen, akkor sikerül mintegy meggyőznie az asszonyt. Oly
kor azonban a már felébredt vágyat is megfékezi és elnyomja az
ész. Ha ez történik, nem esünk bűnbe, hanem megkapjuk a ki
sebb küzdelemért járó koszorút. Ha pedig az ész jóváhagyja és
úgy ítéli, hogy meg kell tenni, amire a vágy indít, akkor az em
bert máris kiűzik a boldog életből, a paradicsomból. Mert noha
nem követi a tett, attól még bűnnek számít, hiszen az egyetértés
miatt vád alá kerül a lelkiismeret" (OGM 2.14.20-21).
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Az Éden-történet
ekkléziológiai

értelmezése

Az Éden-történet
heresiológiai
értelmezése

Az Éden-történet prófécia szerinti értelmezése ekkléziológiai
jellegű, vagyis hasonló ahhoz, amit Órigenész exegézisében
rendszerint mint misztikus értelmezést látunk. Ágoston kom
mentárjában ez az ekkléziológiai magyarázat két módon bonta
kozik ki az első emberpár történetéből: egyrészt a Ter 2,24 kap
csán, az Ef 5,32 alapján - .Nagy titok ez, én pedi& Krisztusról
és az egyházról mondom!" - Agoston előadja az Adárn-Krisz
tus, Éva-Egyház analógiát, amely egyébként erősen emlékeztet
az órigenészi kifejtésre (OGM 2.24.37, vö. Órigenész, Máté-kom
mentár 14.17). Másrészt, mint már utaltam rá, szintén e profeti
kus magyarázat részét képezi az a párhuzam, amely szűkebb té
mánk alapjául szolgál, nevezetesen az első emberpár bukása és
az eretnek bukása közötti analógia (OGM 2.25.38-27.41). Ennek
az értelmezésnek is Pál apostol egy megjegyzése biztosít szilárd
alapot: "De félek, hogy amint a kígyó félrevezette Évát álnoksá
gával, úgy a ti értelmetek is elfordul a Krisztus iránti őszinte és
tiszta odaadástól" (2Kor 11,3). A korinthusiakhoz írt második le
vél e helyén Pál valóban az eretnekeket hasonlítja a kígyóhoz,
akik elcsábítják a keresztényeket, a Krisztusnak eljegyzett szüze
ket. Ök a hamis próféták, akik más Krisztust, más szellemet és
más evangéliumot hirdetnek, mint Pál. Világos tehát, hogy Ágos
ton a Szentírásból kölcsönzi az eretnekséggel kapcsolatos fejtege
tésének kiindulópontját.

Tekintsük át röviden Ágoston e profetikus és azon belül
heresiológiai Éden-értelmezését; lássuk, hogyan válik a bibliai
bűnbeesés története, mely morális értelemben minden bűnbeesés

története, az eretnekség általi elcsábítás történetévé! Ágoston
szerint a keresztények a katolikus egyház Édenkertjében lakoz
nak, ahol a fák a szellem Gal 5,22-23-ban felsorolt gyümölcseit
termik: "szeretetet, örömet, békességet, türelmet, kedvességet, jó
ságot, hűséget, szelídséget, önmegtartóztatást" . A paradicsom
közepén a jó és a rossz tudásának fája áll, amit nem szabad
érinteni, vagyis nem szabad kérkedni természetünkkel, amely a
katolikus tanítás szerint köztes helyet foglal el a létezők rendjé
ben: fölötte az isteni természet, alatta a testi világ helyezkedik
el. Ezzel szemben az eretnek manicheusok felforgatják a léthierar
chiát, azt állítva, hogya lélek természeténél fogva azonos Isten
nel. A jó és rossz tudására azáltal tesz szert a félrevezetett ember,
hogy elhagyja az egyszerű katolikus hitet az eretnek csalfaságok
kedvéért. A manicheusok különösen is hasonlítanak a kígyóra,
egyrészt mert egyéb gnosztikus szektákhoz hasonlóan a paradi
csomi kígyóban Krisztust tisztelik, másrészt, mert ők is a jó és a
rossz tudását ígérik, amennyiben dualista elméletükkel magyará
zatot kívánnak adni a világban lévő rossz és jó okaira. Gőgös ha
zugsággal elcsábítják az embereket, azt ígérve, hogy olyanok lesz
nek, mint Isten, hiszen azt tanítják, hogy az emberi lélek egylé
nyegű Istennel. Ezen a ponton Ágoston általánosít, és az összes
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"...elfordítják fülüket
az igazságtól"

Az eretnekek
visszatérésének

kettős útja

Eretnekség és
bűnösség

eretnekségről kijelenti, hogyakígyóhoz hasonlóan hamis tudást
ígér: "Általában is igaz, hogy minden eretnek a tudás ígéretével
vezeti félre és ragadja meg azokat, akikről látja, hogy egyszerű a
hitük. És mert áldozataikat teljességgel testi-érzéki dolgokról győ

zik meg, mintegy arra késztetik őket, hogy testi szemüket nyissák
ki, s így benső szemük megvakuljon" (OGM 2.24.38).

Az eretnekek tehát azt ígérik, hogy felnyílik a szemünk, de
eközben meséikkel a tudatlanság vakságába taszítanak bennün
ket. Megkísértik a keresztényt, akinek művelnie és őriznie kelle
ne a paradicsomkertet, vagyis az igazság megértésén kellene
munkálkodnia, és megőrizni azt, amit kapott. Az eretnek szavai
azonban félrevezetik őt, mezítelennek látja magát, megveti
hús-vér testét, és mint fügefalevelekkel, körülövezi magát ha
zugságokkal (vö. DGM 2.26.39). Ily módon az eretnekek Isten
színe elől, az igazság elől elrejtőznek saját hazugságaik mögé,
amint az Apostol mondja: "elfordítják fülüket az igazságtól, és
átadják magukat ameséknek" (2Tim 4,4). Bűnének következmé
nyeként az eretnek bőrruhát kap, vagyis elborítják a fantazmák,
az érzékszervek révén kialakított olyan képek, amelyek nem rep
rezentálnak semmit, amelyeknek nincs valódi referenciájuk. Az
eretnekké lett ember ily módon elhagyta a katolikus hitet, kiűze

tett a paradicsomból, az egyházból és azzal szemben lakozik,
mert ellentmond a hitnek.

Az eretnekek kettős úton térhetnek vissza az elvesztett Éden
be. Egyrészt a lángpalloson, vagyis jelen életünk szorongattatá
sain és nehézségein keresztül, mert ezek lehetővé teszik, hogy
ki-ki felismerje saját bűnösségét, hiányosságait, és így bűnbána

tot tartson. Ez tehát az erkölcsi megtisztulást jelenti, amely a
bűnbánati teológia szerint a vezeklés különféle módozatai által
történhet meg. A másik út, amelynek az előző az előfeltétele, a
kerubon, vagyis - az etimológiai magyarázat szerint - a "tu
dás teljességén" vezet át, ami nem más, mint a szeretet kettős

parancsa, hiszen a törvény teljessége a szeretet (OGM 2.27.41).
Ebben az esetben tehát olyan tudásról van szó, amelyet az igaz
hit, az ortodoxia biztosít.

Mindebből úgy tűnhet, hogy az "eretnekség" Ágoston hasz
nálatában túlságosan tág fogalommá válik: eretnek az ördög,
mert elpártolt Istentől, eretnek Ádám, akit az Istentől elpártolt
ördög Eva által félrevezetett, eretnek minden ember, aki enged a
kívülről érkező kísértésnek, és jóváhagyását adja a gyönyörhöz,
amely érzéki természetében ébredt. Mintha minden bűnös ember
egyben eretnek lenne, az eretnekség fogalma pedig végső soron
azonos jelentésű volna a bűnnel. Csakhogy nem erről van szó.
Ágoston természetesen különbséget tesz a bűnök között, eny
hébb vétkek és súlyos gaztettek között. A katolikusok is elkövet
nek személyes bűnöket, amelyekért vezekelnek, sőt Ágoston fel
fogása szerint a földi életben szükségszerűen vannak és lesznek
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Eretnekek és
skizmatíkusok

vétkeink. E vétkek azonban természetüknél fogva különböznek
az eretnekségtől vagy - tegyük hozzá - a skizmatikusságtól.
Az eretnekek mint eretnekek a hit, az istenszeretet és testvéri
szeretet ellen vétenek, a skizmatikusok pusztán a testvéri szere
tet ellen. Mivel pedig az egyetemes egyház az istenszeretet és
testvéri szeretet által létrehívott közösség, e közösségből per
definitionem kizárják magukat az eretnekek és a skizmatikusok.
Ortodoxia nélkül nincs valódi istenszeretet, mert nem tudjuk, ki
csoda az az Isten, aki felé szeretetben megnyílhatunk. Idézem
Ágoston egyik jellemző gondolatát, amelyet a Hitvallás kapcsán
fejt ki: "Hiszünk a valóban egyetemes szent egyházban is. Hi
szen az eretnekek és skizmatikusok is egyházaknak nevezik
gyülekezeteiket, az eretnekek azonban Istennel kapcsolatos ha
mis vélekedésükkel magát a hitet sértik, míg a skizmatikusok
gyalázatos szakadásai a testvéri szeretetben való meghasonlásuk
eredménye, még ha hitük és hitünk egyezik is. Ezért, minthogy
a katolikus egyház szereti Istent, az eretnekek nem tartoznak
hozzá. És mert az embert is szereti, nem tartoznak hozzá a
skizmatikusok sem" (De fide et symbolo 10.21).

Az eretnekség természete: a hármas sóvárgás tana

2Megfontolandó, hogya
hármas kísértés tana

első előfordulásakor már
rendszeres tanításnak

tekinthető, és
egzegetikai ősszefüggés

ben, erőteljes

anti-manicheus tanítás
ként jelenik meg.

E nagy jelentőségű

ágostoni etikai tanítás
hátterében érdemes ta

lán apologetikus keresz
tény egzegetikai hagyo-

mányt keresni, mindig
szem előtt tartva azt a

tényt, hogy Ágoston au
tonóm módon, szabadon
kezeli a számára egyéb-

iránt rendkívül fontos
egyházi hagyományt.

Ágoston a Vallomások tizedik könyvének híres tanítását megelőle

gezve már legelső kommentárjában kifejti a hármas sóvárgás gon
dolatát, melynek alapja lJn 2,16 vers: "mert minden, ami a világon
van, a test sóvárgása, a szemek sóvárgása és az élet kevélysége". A
verset ugyan nem idézi a kommentárban, de három kulcsfogalom:
a testi kívánság (carnale desiderium), a kíváncsiság (curiositas) 
ami nyilvánvalóan a "szemek sóvárgása" kifejezés megfelelője 
és a kevélység (superbia) egyértelműen e vershez kapcsolható (lásd
DGM 1.23.40 és 2.17.26-18.27). Vitatott, hogy miként gyökerezik e
fogalom-hármasság a filozófiai és miként az egzegetikai hagyo
mányban, e vitához azonban nem kívánok részletesebben hozzá
szólni.' Számomra most elsődlegesen az a fontos, hogy e három
tulajdonság kitüntetett szerepet kap az eretnekek, illetve az eret
nekség jellemzésében. Nem személyes hibákra, morális tökéletlen
ségre vonatkoznak, hanem alapvetően hamis és fonák lelkületre,
olyan habitusra, amely ellentétes azzal a feladattal, amelyre Isten a
teremtményét rendelte. A gőg, az érzéki vágy és a kíváncsiság a
kommentár szövege alapján egyaránt lényegileg jellemzi az Isten
ellen lázadó és elbukó angyalt, az általa félrevezetett Ádámot és az
eretneket.

Ami a kígyót vagyis az ördögöt illeti, azt hallja Istentől, hogy
"melleden és hasadon csúszol és földet eszel életed minden nap
ján" (Ter 3,14). A "mell" jelképezi a kevélységet (superbia), a
"has" az érzéki vágyat (carnale desiderium), az pedig, hogy földet
fog enni, két dologra vonatkozhat: egyrészt arra, hogya földi
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vágyak foglyai, a bűnösök őhozzá tartoznak, másrészt a kísértés
harmadik fajtájára, a kíváncsiságra (curiositas): "Mert aki földet
eszik - mondja Ágoston -, az ugyan mély és homályos, de
mégiscsak időleges és földies dolgokba hatol be" (vö. OGM
2.17.26-18.27). E gondolat és egyben az ördög büntetésének pár
huzamaként Ágoston az eretnekek tévedéséről kijelenti: "Az
eretnekek tévedése... mellen és hason csúszik, és földet eszik.
Mert vagy a gőgösöket vezeti félre, akik másnak tartják magukat,
mint amik valójában, és hamar elhiszik, hogya legfőbb Isten és
az emberi lélek azonos természetű; vagy az érzéki vágyak által
körülfont embereket szedi rá, akik szívesen hallják, hogy amit bu
ján elkövetnek, azt nem is ők maguk teszik, hanem a sötétség
népe; vagy pedig a kívánesiakat csapja be, akik földiesen gondol
koznak és földi szemmel fürkészik a szellemieket" (OGM 2.26.40).

Gőg - superbia A gőgös tehát másnak akar látszani, mint ami valójában: ilyen
a manicheus és minden gnosztikus, aki azt állítja, hogy termé
szete azonos Istenével. Hasonlóképpen határozza meg Ágoston
az ember gőgjét, amikor az ősbűnt, a lélek Istentől való eredeti
eltávolodását írja le: "Amikor a lelket ilyen [benső] forrás öntöz
te, még nem "hányta ki életében benső részeit" (Sirák 10,10).
"Az ember gőgjének kezdete ugyanis az elpártolás Istentől"

(Sirák 10,14). S mert gőgjében kifelé dagadt, s így többé nem a
benső forrás öntözte, joggal vetik az ember szemére a prófétai
szavak: "Mit kevélykedik a föld és a hamu? Hiszen még életé
ben kihányta benső részeit" (Sirák 10,9-10). Mert talán nem ke
vélység az, amikor a lelkiismeret rejtekét elhagyva annak aka
runk látszani, ami nem vagyunk?" (OGM 2.5.6).

Gőg és alázat Az eretnek tehát mindenekelőtt gőgös, hiszen a gőg minden
eretnek szülőanyja: mater omnium haereticorum superbia (OGM
2.8.11). Ez a gőg nem azonos a személyes gőggel - bár Ágos
ton ellenfeleivel vitázva rendszerint ezt is felhánytorgatja, ha
alkalom és megfelelő indok kínálkozik rá. Az eretnek gőgje teo
lógiai értelemben vett gőg: az Istentől elforduló, önmagát Isten
helyébe állító ember lényegi jellemzője. A gőg Szentírásra ala
pozott, teológia kulcsfogalom: ez az emberiség bukásának oka,
az Istentől való elpártolás kezdete. Az eretnek gőgje ily módon
nem más, mint a bukott ember kevélysége, szorosabb értelem
ben azé a bukott emberé, aki a megváltás egyetlen igaz, valósá
gos formáját és módját utasítja el, és így fantazmáinak fogságá
ban él. A gőg ellentéte az alázat, amely fogalom szintén lényegi
szerepet játszik Ágoston és az atyák teológiájában. Amint a gőg

nem egyszerűen erkölcsi hiba, úgy az alázat nem egyszerűen

erkölcsi hőstett, nem a dicséretes tulajdonságok egyike: az alá
zat a teremtés és újjáteremtés, vagyis a megváltás alapvető sa
játossága és mozgatója. A teremtésben Isten alázata őrikorláto

zásként nyilvánul meg, hiszen a mindenható Isten létrehoz va
lamit, ami nem ő; valamit, ami határt szab neki, korlátot jelent
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Érzékiség - carna/e
desiderium

számára. Isten olyannyira alázatos, hogy meg teremti a teljes
séggel mást, az anyagot, amit ugyanakkor megformál, és így
fölemel önmagához. A megváltás alázatos műve hasonló az
anyag megformálásához, hiszen Isten a bűn formátlanságából
emeli fel önmagához a bukott embert (vö. DGM 2.26.39). Ellen
tétes gyógyírt ad a gőg betegségére: alászáll, megtestesül, kiüre
síti önmagát, ember lesz, vagyis Jézus Krisztusban az alázatos
ság példáját állítja az emberek elé. Ezt az alapvetést sokfélekép
pen kiegészíti és színesíti Ágoston, erős a csábítás, hogy meg
fontolandó gondolatait tovább elemezzük. Kitűzött célunktól
azonban nem akarunk eltérni.

Lássuk, mit jelent az eretnekséggel összefüggésben a másik
kulcsfogalom, az érzékiség! Látszólag ellentmondásos dolog ér
zéki vágyakozást tulajdonítani azon manicheusoknak, akik ép
pen szigorú aszketikus előírásaikra, önmegtartóztató életvitelük
re voltak olyannyira büszkék. Ágoston másutt ugyan nem hagy
ja szó nélkül azt, hogya manicheus aszketika sokszor képmuta
tás, ám amikor érzéki vágyakozással vádolja ellenfeleit, ennél
többre gondol. Az érzéki vágyaktól körülfont emberek, mint
mondja, nem vállalnak felelősséget tetteikért, így a manicheusok
például a sötétség népét hibáztatják a rossz miatt. Olyanok 
tehetjük hozzá -, mint Ádám, aki azt feleli Istennek: "az
asszony adta, akit te adtál mellém". "Semmi sem jellemzőbb a
bűnösre", mondja e versről Ágoston, "mint hogy szeretné Isten
re hárítani azt, amivel őt vádolják" (DGM 2.17.25). A rosszról, a
bűnről kialakított helytelen fogalom, voltaképpen aléthierarchia
teljes felforgatása, eltorzítása jellemző azokra, akiket Ágoston ér
zékiséggel vádol. Az érzéki vágy akkor uralkodik el az ember
ben, ha az emberi adottságok és képességek nem természetes
rendjüknek megfelelően működnek. Amikor az ész (ratio) ural
kodik a neki alávetett lelki indulatokon, az ember lelkén (anima)
vagy lelki részén (animalis pars), akkor közvetve a léleknek alá
vetett testet is uralja. Ebben az esetben érzelmeinket, indulatain
kat az észnek és igazságnak megfelelően kormányozzuk, és
szenvedélyeinket örömöknek, szent, tiszta és jó szerelmeknek
nevezzük (DGM 1.20.31). Ez a paradicsomi állapot, amikor
Ádám, az ész, uralja és kormányozza Évát, a lelket (uo. 2.11.15).
Ha ez a rend megbomlik, az örömök szenvedélyekké, a tiszta és
jó szerelmek kéjvágyakká és gonosz sóvárgássá változnak (uo.
1.20.31). Ágoston szerint ez történt az első ember bukásakor: az
ész jóváhagyta a lélekben ébredt gyönyört, vagyis felborult a ter
mészetes rend, amely valójában a szeretet rendje, s ennek követ
kezményképpen jelen állapotunkban, Ádám utódaiban, a
hús-vér test szembeszegül a szellemmel, a testi sóvárgás az
ésszel (uo. 2.12.16). Az érzéki vágy tehát a tiszta és jó szerelem,
vagy más néven a caritas ellentéte. Röviden: az eretneket érzéki
vágyak fonják be, mert vét az isteni caritas ellen.
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Kíváncsiság 
curiositas

Áttérve a kísértés harmadik fajtájára, meg kell említeni, hogy
a modern olvasók gyakran elcsodálkoznak azon, hogy a kíván
csiság milyen súlyosan megbélyegző fogalom Ágostonnál.
Ugyanakkor a modern ember a három kísértés közül talán ép
pen ezt a ma erényként számon tartott tulajdonságot gondolja
az eretnekség természetével leginkább ősszeillőnek. Ma ugyanis,
mint a bevezetőben utaltam rá, az egyházatyák tanításával
szemben, a felvilágosodás örököseiként hajlamosak vagyunk az
eretnekséget valamilyen szellemi kalandnak, sőt hőstettnek te
kinteni, a dogmatizmustól, korlátozó tekintélytisztelettől mentes,
kívánesi elmék hőstettének. Mindazonáltal nagy a különbség a
curiositas ágostoni fogalma, valamint a természetes és egészséges
kíváncsiság között. Ágoston szóhasználatában a kíváncsiság,
amely az ostoba emberek tulajdonsága, nem egyszerűen ellenté
te, hanem akadálya a bölcsességnek. A kívánesi emberek, mint
föntebb idéztem, "földiesen gondolkoznak és földi szemmel für
készik a szellemieket". A kívánesi ember nem azért ostoba, mert
hiányzik a tudása, bár igaz, hogy minden tudatlan lélek kívánesi
(vö. De agone christiano 4.4.), hanem azért, mert tudása öncélú,
zárt, ha szabad ezt a jelzőt használnom. Mert amit mi mostan
ság a kíváncsiságban nagyra értékelünk, azt Ágoston keresésnek
nevezi, amely nyitottságot jelent: nyitottság arra, amit még nem
ismerek, vagy amit természeténél fogva nem is ismerhetek meg.
Az ágostoni curiositas ellenben hiúságból és elfogultságból eredő,

célt tévesztett kutakodást jelent. A kívánesi ember előfeltevései

ről és előítéleteiről nem hajlandó lemondani, ezért korlátolt és
ostoba kérdéseket tesz fel, például azt, hogy mit csinált Isten,
mielőtt a világot megalkotta (vö. DGM 1.2.3.). Ezt és a hasonló
kérdéseket nem a keresés, hanem az ármánykodás szándéka ve
zérli (uo. 1.15.24), hiszen az eretnek hamis kérdéseivel le akarja
rombolni a Szentírás tekintélyét. A kívánesi ember tehát fantaz
máinak, testies látásmódjának fogja marad, hiába törekszik örök
kévaló dolgok ismeretére.

Összefoglalás

A fentieket összefoglalva kiemelem a történeti, a morális-allegori
kus és a profetikus értelmezések benső koherenciáját. A megfelel
tetések nem egyszeruen retorikai fogások: három szempontból vi
lágítják meg ugyanazt a dolgot, nevezetesen a bűnbeesést. Az eret
nekség önmagán túlmutatva nyilvánvalóvá teszi az eredeti bűn

mibenlétét, hatását és következményeit. Az eretnekség mint eltor
zult lelkület lényegileg jeleníti meg az Istentől való eltávolodást,
az eredeti bűnt.
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