
Szent Ágoston
pedagógiájáról
A nagy keresztény hagyomány egyik megkerülhetetlen fejezetével
szeretnék foglalkozni: Szent Ágoston (354–430) pedagógiájáról sze-
retnék beszélni, lehetőleg szellemiségének lényegét megragadva. Ha
megfontoljuk Szent Ágoston munkásságának elemeit, arra a felisme-
résre jutunk, hogy hatalmas életműve, írott művei, valamint egész te-
vékenysége bizonyos értelemben nem más, mint merő pedagógia.
Szent Ágoston népének, egyházának és az emberiségnek nagy neve-
lője. Helyes fogalma és igazi hivatása szerint ilyen emberformáló a filo-
zófus és ilyen az egyházatya egyaránt. Márpedig Szent Ágoston filozó-
fus és egyházatya volt. Tekintsük most át vázlatosan Szent Ágoston
életművének szempontunkból a legfontosabb mozzanatait.

Szent Ágoston kiváló antik képzettségű és műveltségű ember. Tanulta,
majd tanította a szónoklás művészetét. Ő maga kiváló rétor volt, ami
azután írásművészetében is megnyilvánult. A szép öncélúsága helyett
a keresztény igazság értékét képviselte, de ennek (a bibliai egyszerű-
ségnek) érvényesítésében a szép elvének szerepét is hangoztatta. Bí-
rálja tehát az antik szofisztikus retorikát, de ennek eszközeit felhasz-
nálandónak tartja. „Nem a szavakat marasztalom el, mert olyanok a
szók, mint a választott és szépmívű edények, hanem vádolom a té-
velygés borát, amellyel a részeg tanítók belőlük kínálgattak.”1

Vallomásaiban a Biblia didaktikáját (egyben hermeneutikáját és esz té-
tikáját) így jellemzi: „Világos szavakkal, egyszerű nyelven nyújt ja min-
 den embernek magát, de a pelyvaeszűeknek nem mond hatók fi  gyel-
mét is keményen vizsgáztatja. Miért? Hogy így minden ki ottho  nos
lehessen kebelén, ám szűk ösvényein csak keveseket vigyen hozzád.”2

Szent Ágoston elsajátította az antik műveltséget, közelebbről annak
számára fontos részeit, amelyek valós értékeit a keresztény szelle-
miségbe kívánta emelni. Azt hirdette, hogy amiképpen a kiválasz-
tott nép felhasználta az egyiptomiak kincsét, a görög és a római kul-
túra igazi értékeinek jogos örököse és felhasználója a keresztény
kultúra. Erről így ír: „A pogány tanításokban nemcsak utánzott és
babonás képződményeket vagy a hiábavaló fáradozás súlyos te-
hertételeit találjuk (…), hanem vannak közöttük tisztességes, az igaz -
sággal inkább összhangban lévő ismeretek is, valamint bizonyos
igen hasznos erkölcsi szabályok, sőt az egyetlen Isten tiszteletére
vonatkozóan szintén találunk bennük néhány helyes előírást. (…)
A keresztény embernek, miközben elszakad lelkében az efféle lé-
nyekkel való nyomorúságos kapcsolattól, el kell vennie ezeket a ja-
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vakat az Evangélium jogos hirdetése kedvéért. ‘Ruhájukat’, azaz
bizonyos emberi alkotásokat is fel szabad öltenie és viselnie lehet,
de csak olyanokat, amelyek hozzátartoznak az emberi társadalom-
hoz, s amelyek nélkül nem boldogulhatunk az itteni életben, csak át
kell szabnunk ezeket a keresztény használat számára.”3

Meg kell fontolnunk Szent Ágoston megtérésének értelmezését, amely-
ből a megtérés tág értelme bontakozik ki, s ennek alapján Szent Ágos-
ton életét folyamatos megtérésként foghatjuk fel. Ennek elemei a kö-
vetkezők: 1) Az útkereső Szent Ágoston 386-os megtérése, a nevezetes
kerti jelenet, majd megkeresztelkedése a következő húsvét alkalmá-
ból; 2) A papi hivatás választása, amellyel tevékenységi köre kiszéle-
sedik, s életét hívő közösségének szenteli; 3) Az idős, bűnbánó Szent
Ágoston alakja, aki naponta magára veszi és átéli embertársai gyar-
lóságát. Ebben a lelki fejlődésben és kiteljesedésben kiemeljük a papi
hivatás melletti elköteleződését, amelyen keresztül a korábbi szűk ba-
ráti körben folytatott intellektualisztikus tevékenységét felváltja a min-
den ember nevelésére és üdvére irányuló munkálkodása. Ezután szer-
zetesközösségének élete is ilyen tartalmat fog kapni.

Számításba kell vennünk Szent Ágoston elméletét magáról a taní-
tásról. Számos művében tárgyalja vagy érinti a tanítás prob lémáit (De
ordine; De magistro; De moribus manichaeorum et de mori bus ecclesiae;
De uti litate credendi; De catechizandis rudibus). Szent Ágoston tanítás-
elméletének középpontjában az emberben eleve meglévő igaz ság elve
áll. E nevezetes kiindulópontját Az igaz vallásról című művé ben is le-
szögezi: „A benső emberben lakozik az igazság” („In in te rio re homine
habitat veritas”).4

Ez a koncepció rejlik Szent Ágostonnak a témáról szóló — mond-
hatni — monográfiájában, A tanítóról5 (De magistro) című művében.
Szent Ágoston a tanítás fogalmát általános értelemben vizsgálja, hi-
szen műve legelején rámutat: „Amikor megszólalunk, nem akarunk
mást elérni, mint azt, hogy tanítsunk” (1,1). Ezután bevezeti az em-
lékezés és az emlékeztetés fogalmát, majd kifejti nevezetes jel-elmé-
letét. A jel nélkülözhetetlen, de nem rajta keresztül jutunk a dolog-
hoz. A 11. fejezetben kifejti, hogy nem a kívülről elhangzó szavakból
tanulunk, hanem az igazság belülről tanít minket.

Rámutat: A szavak csak arra figyelmeztetnek, hogy kutassuk a
dolgokat, de nem mutatják meg, hogy megismerhetnénk azokat
(11,36). „Szavak által nem tanulunk meg mást, csak szavakat”
(11,36). Ez azt jelenti, hogy: „Amikor tehát szavakat hallunk, nem
csak szavakat fogunk fel. Mert nem azokat a szavakat tanuljuk meg,
melyeket már ismerünk, azokat is megismerhetjük, melyeket nem
ismerünk. (…) Ha szavakat hallunk, tudjuk is és nem is, hogy mit
jelentenek. Ha tudjuk, akkor inkább emlékezünk, mint tanulunk,
de ha nem tudjuk, akkor nem emlékezünk, hanem inkább talán a
kutatásra kapunk felszólítást” (11,36).
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Műve 12. fejezetében Szent Ágoston azt az elvet tárgyalja, mi-
szerint Krisztus, az Igazság belül tanít. Elemzi az érzékek és az érte-
lem szerinti megismerést, majd így fordul a fiához: „Nehogy azt
mondd, igazat tanítok, aki az igazságot érzékelem, mert nem sza-
vaim tanítanak, hanem maguk a dolgok nyilatkoznak meg, me-
lyekben belül Isten rendelkezik” (12,40).

Végül a 14. fejezet hangoztatja: Krisztus belül tanít, az ember sza-
vakkal kintről figyelmeztet. Szent Ágoston idevágó főbb tételei: „Ne
nevezzünk senkit tanítónak a földön, mert mindannyiunknak egy
tanítója van a mennyben. Aki azonban a mennyben van, az maga
tanít azáltal, hogy emberek által külsőleg is jelek révén figyelmez-
tet minket, hogy befelé őhozzá fordulva tanuljunk” (14,46). „Látod
hát, kitől tudtad meg ezeket, mert nem tőlem, akinek kérdésére
mindenre válaszoltál. Mert ha nem tudtad volna, hogy igaz, sem
én, sem ő meg nem tanította volna neked” (14,46). „Hogy vajon a
beszéd igaz-e, azt csak az tanítja meg, aki belül lakozva figyelmez-
tet, miközben kívül beszélnek” (14,46).

Szent Ágoston hasonlóképpen tárgyalja a tanulás kérdését több
más munkájában is. A hit hasznosságáról6 című művében szintén
arról beszél, hogy a bennünk lakozó Igazság tanít, a külső tanító
emlékeztetést (admonitio) nyújt.

Igen tanulságos továbbá Szent Ágoston felfogása a hazugságról, ame-
lyet két művében is tárgyalt (De mendacio 395, Contra mendacium 420).
A kérdésben az etikai gondolkodás tipikusan a szándék és a követ-
kezmény szerinti megítélés dilemmájában mozog. Szent Ágoston itt
(Kant mellett) a legtisztább szándéketikát képviseli. Eszerint a valót-
lan állítás semmilyen körülmények között nem engedhető meg és
nem ismerhető el. A realitást érzékelve bizonyos megértést mutat a
segítő szándékú megtévesztés iránt, de szerinte az semmiképpen nem
érdem, hanem áltatás, amely a bűn kategóriájába tartozik, csak éppen
igen könnyű bocsánatot nyerhet adott esetben. Ezt az elvet azért érint-
jük, mert megvilágítja Szent Ágoston felfogását a személyről. Szent
Ágoston tudniillik azt vallja, hogy embertársunkkal mindenképpen
az igazságot kell közölnünk, bármilyen nehézséget jelentsen is az.
A felfogás értelme szerint ezzel a bizalommal és tisztelettel járulunk
hozzá ahhoz, hogy embertársunk felnőjön az igazság elviselésére, ellen -
kező esetben pedig áltatásunkkal elgyengítjük, védtelenné és óvat-
lan ná tesszük, ami által nagyobb kárt okozhatunk neki, mint amilyen
erőpróbát az igazsággal való szembenézése okozott volna.

Külön érdeklődésre tarthat számot Szent Ágoston álláspontja az igaz -
ság érvényesítésének módszereit illetően. Ezt közelebbről a hitvita és az
erőszak dilemmáján keresztül láthatjuk, amely a donatista vitában
bontakozott ki. Összefoglalóan szeretném rögzíteni, hogy Szent Ágos-
ton először és elvileg a szabadság és a vita híve, később, a donatis -
ták-circumcelliók változatlan terrorjával szemben a gyakorlatban
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mindinkább a kényszer híve lett. A harcok közepette mint vezérel-
vet a türelem és a szeretet elvét hangoztatja.

Itt csak egy esetet szeretnék röviden bemutatni. Szent Ágoston
173. számú levele bizonyos Donatus nevű paphoz szól, aki kútba
vetette magát, s épp katolikusok mentették ki onnan. Szent Ágos-
ton ezt írja: „Azt mondod, Isten szabad akaratot adott az embernek,
s ezért az embert még a jóra sem szabad kényszeríteni.” (…) „Ki ne
tudná, hogy az ember nincs kárhozatra ítélve, hacsak nem bűnös
akarata által, sem megszabadulásra, hacsak nem jóakarata által?
Egyszóval, az nem úgy van, hogy azokat, akiket szeretünk, érzéketlenül ha-
gyunk a rossz akaratukban javítás nélkül, hanem: ahol arra hatalom adatott,
őket a rossztól távol kell tartani és a jóra kell kényszeríteni” (2).

Később így folytatja: „Nemrég, mikor kútba vetetted magad, hogy
meghalj, ezt éppenséggel szabad akarattal tetted. De milyen kegyet-
lenek lennének Isten szolgái, ha e bűnös szándékodat megengednék
és e haláltól nem szabadítanának meg! Ki nem hibáztatná őket? Ki
nem tekintené joggal gonosznak őket? És mégis, te akarattal vetet-
ted magad a vízbe, hogy meghalj, és ők téged akaratod ellenére emel-
tek ki, nehogy meghalj. Te akaratod szerint cselekedtél, de a pusztu-
lásodra, ők viszont a te akaratod ellenére, éppen a te üdvödre. Ha
tehát a test üdve megőrzendő, úgy, hogy azokat, akik nem akarják
ezt, azok óvják, akik szeretik őket, mennyivel inkább megőrzendő a
lélek üdve, amelynek elvesztésével az örök haláltól kell félni” (4).
Ismét később így fogalmaz: „Akit kényszerítenek, arra szorítanak,
amit nem akar, de amint bejött, már szívesen örömét leli benne.”

[A dilemma, amely általános érvénnyel mindig előttünk áll, a követ-
kező: Az emberek képesek a jóra is, a rosszra is. Ha helyén van az
eszük, szívük, ha lelkükben a helyes, az igaz munkál, jól választanak.
Ha tévesen éreznek, gondolkodnak, a rosszat választják. Amikor tehát
a lelkükben rend van, nyilván rájuk lehet hagyni a választást. Amikor
viszont zavart a lelkük, helyes-e, ha eltérítjük őket szándékuktól? Egy-
részt mi a biztosíték arra, hogy mi képviseljük az igazságot? Ez a fel-
fogásunk elemzésével még külön megvizsgálható és elméletileg iga-
zolható, tehát érvek szólhatnak mellette. Másrészt viszont, és főleg ez
a dilemma, melyik a célravezetőbb: Az, hogy akaratuk ellenére az ál-
talunk vallott igazságra késztetjük őket, miáltal nyerünk, mert meg-
tartjuk őket, viszont egyrészt nem érzik magukénak a mi utunkat,
másrészt a mi utunk is esendő és szükségképpen felfeslik előbb-
utóbb, vagy pedig meghagyjuk őket tévedésükben, ezáltal kézzel-
fogható romlást engedünk meg és idézünk elő, viszont elérjük, hogy
tévedésüket átérezve és belátva maguk igyekezzenek megjavítani
helyzetüket. Az előbbi ára a megőrzött jó megromlása, az utóbbi ára
a megengedett rossz létrejötte. Mindkét útnak egyaránt megvan az
előnye és a hátránya, ezért úgy látszik, hogy ez a probléma elvileg el-
dönthetetlen, és inkább a gyakorlat szintjén mutatkozik meg, melyik
az ajánlatosabb. Az ember egyrészt autonóm lény, másrészt befolyá-
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solható és befolyásolandó lény, akit nevelni lehet és kell, s akinek éle-
tében hosszú út vezet a helyes értelmi felismerés és lelki alkat kiala-
kulásáig. Az ember szeret szabadságban élni, de nemegyszer szívesen
veszi a vezetést is és sokszor magától ráhagyatkozik külső erőkre. Az
ember szeret a maga ura lenni, de megfelelő mértékű késztetés esetén
kész az alkalmazkodásra és igazodásra is. Mindkét oldal természe-
tünkhöz tartozik, és jó esetben az életet szolgálja.]

A keresztény nevelés paradigmáját talán leginkább Szent Ágoston-
nak a Galata-levélhez írott kommentárjában7 lelhetjük fel. A Galata-levél
által tárgyalt zsidó-keresztény viszony problémáján kívül Ágoston
kommentárja rejtett polémiát tartalmaz a manicheus és a donatista
szellemmel. Mindazonáltal a mű nem polemikus élű, hanem ezen
túlemelkedő, pozitív tanítást tartalmazó pasztorális jellegű írás, ame-
lyet Szent Ágoston minden bizonnyal szerzetesközösségéhez inté-
zett. Szent Ágoston Szent Pál tanításának három példáját mutatja föl:
1) Pál helyreigazítja a galatákat; 2) Pál helyreigazítja Pétert; 3) Felhí-
vás a kölcsönös keresztény helyreigazításra. Ezeken a példákon ke-
resztül a Galata-levél Szent Ágoston szemléletében a keresztény kor-
rekció modelljévé emelkedik, amely az alázat és a szeretet szellemében
a keresztény közösség erősítését szolgálja.

Szent Ágoston itt körvonalazott elve az egész keresztény lelkü-
let, szemlélet, világnézet számára érvényes. Három lehetséges ma-
gatartás adódik ugyanis embertársainkkal kapcsolatban. 1) A teljes
és felelőtlen ráhagyás; 2) A teljes és erőszakos átformálás; s 3) Az
itt megfogalmazott helyes felfogás, amely szeretettel igyekszik javí-
tani a másik felismert hibáját. Ez a keresztény pedagógia lelkülete.

Ezek után vegyük szemügyre A képzetlenek hitre neveléséről8 című mű
tanítását és egyes részeit. Szent Ágoston itt a keresztségre készülő-
dők tanításához ad életszerű, körültekintő, nagy tapasztalatán ala-
puló útmutatást. Szem előtt tartja mind a jelöltek adottságait, a hall-
gatóság helyzetét, felkészültségét, indíttatását, mind pedig a tanító,
a nevelő magatartását, lelkületét, kedélyállapotát, követendő mód-
szereit. A tanító derűt kell, hogy sugározzon, s változatos módon
éb ren kell, hogy tartsa a figyelmet. „Éljünk a tanár tekintélyével —
hogy tartson a vakmerőség tévedéseitől —, de csak annyiban, ameny-
nyiben érezzük, hogy alázatossága, amely őt idehozta, már megen-
gedi ezt” (VIII. 12).

Szent Ágoston hangsúlyozza, hogy a végső cél a szeretet. „Ezért
bármiről szól is az elbeszélésed, úgy mondd ezt el, hogy az, akinek
beszélsz, a hallottak alapján higgyen, e hit alapján reméljen, e re-
mény alapján pedig szeressen!” (V. 8).

Tudatában van annak, hogy az őszinték mellett sokan csak az
előny, a haszon kedvéért akarnak keresztényekké lenni. Ekkor is arra
kell azonban törekedni, hogy lehetőleg megérintse őket az igazi ke-
resztény lelkület és életvitel. Példát kell mutatni azért is, nehogy a

A keresztény korrekció
modellje
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hallgatókat félrevezessék olyanok, akik más életutakat mutatnak.
Felsorolásában ilyenek: a részegesek, telhetetlenek, csalók, kockajá-
tékosok, házasságtörők, paráznák, színházimádók, kárhozatos amu-
lettek terjesztői, ráolvasók, csillagjósok és hasonlók (VII. 11).

Visszatérőleg hangoztatja: El kell mondani, hogy „sok jó keresz-
tényre (…) fog találni az egyházban, ha maga is elkezd jóvá válni”
(VII. 11). „Csatlakozz inkább a jókhoz, akikről látod, hogy veled
együtt szeretik Királyodat. Ha te is elkezdesz jó lenni, sok ilyen em-
bert fogsz találni” (XXV. 49).9

Rámutat arra, hogy alázattal kell kísérni a beszéd egyes hibáit.
„A szeretet lelkületével kell ezeket elviselnie annak, aki tudja, hogy
a beszéd helyessége (bona dictio) a forumon a szavak hangzásától, a
templomban viszont a beszélő lelkületétől függ. A forumon el-
hangzó beszéd lehet tehát bona dictio (helyesen elmondott beszéd),
de soha nem lehet benedictio (áldás)” (IX. 13).

Felhívja a figyelmet arra, hogy a képzés során másképpen kell
fordulnunk a műveletlenekhez és a műveltekhez. Fontos ezek után
az az észrevétele, hogy létezik egy harmadik csoport is, akiket a
grammatikusokban és a rétorokban jelöl meg. „Ezeket sem a tu-
datlanokkal, sem pedig azokkal a tudós emberekkel nem szabad
egy szintre helyezned, akiknek szellemét a legfenségesebb dolgok-
kal való foglalkozás művelte ki. Ezeknek tehát, akik a beszéd mű-
vészetében a többi ember közül szemmel láthatóan kiemelkednek,
amikor eljönnek, hogy keresztények legyenek, a tanulatlan embe-
reknél sokkal nagyobb nyomatékkal kell a lelkükre kötnünk azt a
fontos intelmet, hogy öltsék magukra a keresztény alázatot. (...) Ne
is próbálják a kiművelt nyelvet a tiszta szívvel összemérni” (IX. 13).

Sokféle ember van, művelt és együgyű, városi és idegen, gazdag
és szegény, egyszerű és rangos, különböző népekhez, nemekhez és
szektákhoz tartozó, akikkel mind másként kell beszélni. Szent
Ágoston vezérelve szerint: „Mindenki iránt ugyanaz a szeretet kö-
telez, de nem mindegyiknek kell ugyanazt az orvosságot adni”; s a
szeretetnek is másként kell megnyilvánulnia az egyes esetekben:
„egyesekhez lehajol, másokkal szemben fölegyenesedik, egyesek-
hez gyöngéd, másokhoz szigorú” (XV. 23).

A műben Szent Ágoston egy mintabeszédet is megfogalmaz a ke-
resztény tanítás összefoglalásaként egy hosszabb és egy rövidebb
változatban. Röviden bemutatva már itt találjuk a két civitasról szóló
tanát is, amelyet egy évtized múlva hatalmas művében, Az Isten vá-
rosáról című könyvében fog kifejteni. Hangot ad annak a vélemé-
nyének is, hogy a gonoszok többen vannak, mint az igazak, de ez
Isten pedagógiája. Ezzel egyrészt az igazakat edzi, másrészt alkal-
mat ad a gonoszoknak a megjavulásra. Művét ezzel a fohásszal zárja:
„Az irgalmasság cselekedetei jámbor alázattal kérlelik az Urat, hogy
ne engedje szolgáit azon felül kísértetni, mint amit el tudnak viselni”
(XXVII. 55). Pár sorral előtte pedig erre biztat: „Kövesd hát a jó em-
bereket, viseld el a gonoszokat, s szeresd mindegyiket!” (XXVII. 55).

Alázat és szeretet

9Ugyanezt a szép és
fontos gondolatot

hangsúlyozza egyik
húsvéti beszédében:

„Kezdj helyesen élni, és
meglátod, mennyi társ

vesz körül, mily nagy
társaságnak örvend -

hetsz!” (Sermo ad
infantes 228). In Vanyó

László (szerk.):
Az egyházatyák beszédei

Krisztus-ünnepekre. II.
Húsvéti ünnepkör. Jel,
Budapest, 1996, 234.

Mintabeszéd a
keresztény tanítás

összefoglalásaként
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