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A àLEG°RT°KESEBB KENETÊ
Szent çgoston megt¢r¢se

Ki ne ismern¢ a VALLOMçSOK hÁres fejezet¢t, a kerti jelenet elbesz¢l¢s¢t s a titokzatos
gyermekhangok kÀntÀlta mondÂkÀt: àtolle, legeÊ ä àvedd ¢s olvasdÊ? çgoston nem csu-
pÀn arrÂl gondoskodott szÀmunkra a jelenet ÁrÀsba foglalÀsÀval, hogy tudomÀst sze-
rezhet¡nk megt¢r¢s¢nek csodÀjÀrÂl ä az egyetlen csodÀrÂl, ami a rendkÁv¡l racionÀ-
lisan gondolkodÂ egyhÀzatya ¢let¢bûl ismert ä, hanem jÂkora feladatot is adott azok-
nak, akik szeretn¢nek m¢lyebb bepillantÀst nyerni a t´rt¢nelmi jelentûs¢gü esem¢ny
sz´ved¢k¢be. íme mindjÀrt az elsû olyan pont, ahol a szÀlak ́ sszegubancolÂdnak: ho-
gyan fogadhatjuk el valÂs jelenetnek azt, amirûl csak a p¡sp´k visszaeml¢kez¢s¢bûl
tudunk, s aminek nem lÀtjuk nyomÀt az elsû, nem sokkal a konverziÂ utÀn Árt ÁrÀsok-
ban? Pierre Courcelle, aki e korai müveket premiªres confessions-nak nevezte, Nagy SÀn-
dor-i lend¡lettel vÀgta el a csomÂt. Szerinte a VALLOMçSOK kerti jelenete csupÀn iro-
dalmi fikciÂ, hagyomÀnyos toposzok felvonultatÀsÀval.1 John O'Meara az elsûk k´z´tt
reagÀlt erre a àszents¢gt´r¢sreÊ, ¢s finom elemz¢st adva a CONTRA ACADEMICOS II,2,5,
valamint a VALLOMçSOK megt¢r¢selbesz¢l¢seirûl, kimutatta a beszÀmolÂk grammati-
kai szinten is megjelenû ´sszhangjÀt.2 

JÂllehet a botrÀny 1950-ben, P. Courcelle jelentûs, mÀig nagy hatÀsÃ monogrÀ-
fiÀjÀnak elsû megjelen¢s¢vel robbant ki, mindazonÀltal r¢gÂta ¢rlelûd´tt mÀr. T´bb
mint egy ¢vszÀzada annak, hogy napvilÀgot lÀtott Gaston Boissier tanulmÀnya3 Szent
çgoston megt¢r¢s¢rûl, azzal a konklÃziÂval, hogy a cassiciacumi dialÂgusokbÂl meg-
ismerhetû çgoston ¢s a VALLOMçSOK-ban el¢nk rajzolt ´narck¢p k´z´tt jelentûs elt¢-
r¢sek talÀlhatÂk, tehÀt valÂjÀban k¢t çgostonrÂl besz¢lhet¡nk. A t¢zis napjainkban is
n¢pszerü, ez¢rt nemr¢giben Robert J. O'Connell felvette a G. Boissier Àltal elejtett
kesztyüt, ¢s meggyûzûen ¢rvelt amellett, hogy a korai munkÀk ¢s a VALLOMçSOK çgos-
tona àfeltünûen hasonlÂ ikrekÊ.4 Gubancok term¢szetesen akadnak m¢g bûven. R. J.
O'Connell p¢ldÀul a cassiciacumi ÁrÀsokban rÀmutat egy¢rtelmüen kereszt¢ny ä p¢l-
dÀul trinitolÂgiai, krisztolÂgiai ä tanÁtÀsokra, de û sem ad vÀlaszt arra a sÃlyos k¢rd¢s-
re, hogy mi¢rt nem citÀlja sehol a fiatal çgoston azt a RñMAI LEV°L-szakaszt (13,13ä
14), ahol a csodÀlatos mondÂka hatÀsÀra ÀllÁtÂlag fel¡t´tte az írÀst, ¢s ami a megt¢r¢s
folyamatÀnak csÃcspontjÀt jelentette.

MÀs oldalrÂl n¢zve: problematikussÀ vÀltak azok az isten¢lm¢nyek is, amikrûl a
VALLOMçSOK-ban olvasunk. P. Courcelle ugyanis rendkÁv¡li büv¢szmutatvÀnnyal ol-
lÂzta sz¢t ¢s ragasztotta ÃjbÂl ´ssze ezeket az eksztÀzistudÂsÁtÀsokat, mÁgnem el¢nk
tÀrta azt, hogy çgoston az Ãjplatonikus k´nyvekbûl kapott figyelmeztet¢st arra, hogy
t¢rjen vissza ´nmagÀba, prÂbÀlja meg utÀnozni PlÂtinosz eksztÀzisait, de igyekezete
àmeddû kÁs¢rletÊ maradt.5 E felfogÀssal szemben Andr¢ Mandouze6 nagy erudÁciÂval
vette v¢delm¢be a misztikus ¢lm¢nyek valÂdisÀgÀt, ¢s jÂr¢szt neki k´sz´nhetû az az
Ãjabb irodalomban k¢pviselt ÀllÀspont, mely szerint a milÀnÂi misztikus tapasztalatok
a megvilÀgosodÀs valÂdi, meghatÀrozÂ pillanatai voltak çgoston ¢let¢ben.7
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Adva van n¢hÀny kiemelkedûen fontos, elsû k¢zbûl szÀrmazÂ informÀciÂ arrÂl,
hogy melyek voltak çgoston megt¢r¢s¢nek k´zvetlen, t¢nyszerü ä ha tetszik: e vilÀgi
ä mozgatÂrugÂi. A VALLOMçSOK szerint Simplicianus elbesz¢l¢se Marius Victorinus
megt¢r¢s¢rûl, Ponticianus hÁradÀsa k¢t trieri f¢rfi konverziÂjÀrÂl, akik Remete Szent
Antal ¢letrajzÀt olvastÀk, a MilÀnÂ k´rny¢ki szerzetesek ¢letmÂdja, valamint PÀl apos-
tol rÂmaiakhoz Árott levele. A CONTRA ACADEMICOS tanÃsÀga szerint bizonyos k´ny-
vek ¢s PÀl apostol olvasÀsa, a DE BEATA VITç-bÂl pedig Ãgy tünik, n¢hÀny plÂtinoszi
munka ¢s PÀl apostol jelentette çgoston szÀmÀra a d´ntû ¢lm¢nyt.

E r´vid ́ sszefoglalÀsbÂl is lÀthatjuk, hogy a k¢rd¢s valÂban ́ sszetett. A korai ÁrÀsok
alapjÀn Ãgy tünik, igen sokat Árhatunk az Ãjplatonizmus szÀmlÀjÀra, a VALLOMçSOK
szerzûje viszont eg¢szen mÀsra, kereszt¢ny p¢ldÀkra helyezi a hangsÃlyt. °rdemes te-
hÀt alaposabban szem¡gyre venni azokat a dokumentumokat, amik az Ãjplatonizmus-
sal t´rt¢nû talÀlkozÀsrÂl tudÂsÁtanak.

A VALLOMçSOK-ban t´bbsz´r is olvashatunk bizonyos platonikus k´nyvekrûl. (CONF.
VII,9,13ä15; VII,20,26; VIII,2,3.)8 E 400 k´r¡l Árt fejezetek mintegy tizenn¢gy ¢v
tÀvlatÀbÂl tekintenek vissza a milÀnÂi tartÂzkodÀs fontos intellektuÀlis ¢lm¢nyek¢nt
szÀmon tartott k´nyvekre.

à°s mert elûsz´r meg akartad mutatni nekem, hogy mik¢nt Àllsz Te ellen a gûg´s´knek, ¢s adsz
kegyelmet az alÀzatosaknak, s hogy irgalmad mily' nagy m¢rt¢kben mutatta meg az embereknek
az alÀzatossÀg ÃtjÀt, mert Ig¢d testt¢ lett, ¢s az emberek k´z´tt lakozott: ez¢rt gondoskodtÀl arrÂl,
hogy a platonikusok n¢hÀny g´r´gbûl latinra fordÁtott k´nyve egy m¢rhetetlen kev¢lys¢gtûl duz-
zadÂ ember Àltal hozzÀm ker¡lj´n.Ê (CONF. VII,9,13. Azokat az id¢zeteket, melyeknek for-
dÁtÂjÀt nem t¡ntetem fel, sajÀt fordÁtÀsomban k´zl´m.)

K¢ts¢gtelen, hogy Hippo p¡sp´ke a sz´vegr¢sz k´zvetlen folytatÀsÀban s a VALLO-
MçSOK tovÀbbi lapjain is tartÂzkodÀssal besz¢l a libri platonicorumrÂl. R´vid elemz¢st
ad azokrÂl az egyez¢sekrûl ¢s k¡l´nbs¢gekrûl, amik a platonikus ¢s kereszt¢ny tanÁ-
tÀsok k´z´tt talÀlhatÂk, s az ́ sszehasonlÁtÀsok k´z¢ppontjÀba a Logosszal kapcsolatos
doktrÁnÀkat helyezi. A platonikusok is elfogadjÀk a Logosz istens¢g¢t, de a megteste-
s¡l¢s alÀzatossÀgÀt mÀr nem. çgoston az utÂbbira helyezi a hangsÃlyt, ¢s ¢ppen emez
alapvetû elt¢r¢s miatt nevezi a platonikusokat rendszerint gûg´s, felfuvalkodott em-
bereknek. A àgûgÊ teolÂgiailag megalapozott fogalom annak az embernek a szem¢-
ben, aki nem csupÀn a citÀlt mondatba, hanem mÀr a VALLOMçSOK nyitÂ imÀdsÀgÀba
beleszûtte a SZENTíRçS vers¢t: à...mert Te ellenÀllsz a gûg´s´knekÊ (CONF. I,1,1, v´. 1P°T
5,5,), s aki mÀr korai munkÀiban is m¢ly meggyûzûd¢ssel id¢zi SIRçK 10,13 mondatÀt:
àAz ember gûgj¢nek kezdete az Istentûl valÂ elpÀrtolÀs.Ê9 Ez a àsuperbiaÊ a libri platonicorum
VALLOMçSOK-beli szÁnre l¢p¢sekor mÀr a k´zvetÁtû szem¢ly jellemz¢s¢ben erûs hang-
sÃlyt kap: àimmanissimo tyfo turgidusÊ. Ebben az ́ sszef¡gg¢sben nem tarthatjuk pusztÀn
morÀlis Át¢letnek çgoston szigorÃ megfogalmazÀsÀt. Bizonyos, hogy ez a àm¢rhetetlen
kev¢lys¢gtûl duzzadÂÊ ember inkÀbb PlatÂn, mintsem Krisztus k´vetûje volt. çgoston
m¢g a nev¢t sem Àrulja el. Akik a kereszt¢ny Mallius Theodorust, a DE BEATA VITA
cÁmü dialÂgus cÁmzettj¢t azonosÁtjÀk ezzel a szem¢llyel, Ãgy ¢rvelnek, hogy Theodorus
a VALLOMçSOK megÁrÀsÀnak idej¢n gyakorlatilag visszat¢rt a pogÀnysÀghoz.10 Ezek
szerint çgoston mintegy bosszÃbÂl hallgatja el a nev¢t.

Ha ez Ágy van, akkor nem ¢rtem, mi¢rt jelenti ki az idûs çgoston TheodorusrÂl a
RETRACTATIONES-ben, hogy àdoctus et christianus virÊ ä àtudÂs ¢s kereszt¢ny f¢rfiÃÊ ä, mi-
k´zben semmi negatÁvumot nem ÀllÁt rÂla, csupÀn azt mondja, hogy nem kellett volna
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annyira dicsûÁteni ût a dialÂgus elûszavÀban. Ebbûl m¢g nem k´vetkezik, hogy çgos-
ton az¢rt bÀnja Theodorusnak cÁmzett egykori bÂkjait, mert az illetû nem ¢rdemli meg
azokat. Azt fÀjlalja, hogy ifjonti lelkesed¢s¢ben m¢rt¢ken fel¡l dics¢rt egy embert. A
DE BEATA VITA egyik sokat id¢zett mondatÀban Ágy besz¢l Theodorushoz: àAmikor pe-
dig elolvastam PlÂtinosz n¢hÀny k´nyv¢t, melyeket, mint megtudtam, igen buzgÂn tanul-
mÀnyozol...Ê àAccepiÊ ä àmint megtudtamÊ, vagy àtudomÀsom szerintÊ.11 Ki mondanÀ ezt
¢ppen annak a barÀtjÀnak, aki a kez¢be nyomta PlÂtinosz k´nyveit? A kifejez¢s k´z-
vetÁtûre utal, vagyis çgoston nem szem¢lyesen TheodorustÂl kapta a k´nyveket, de
tudomÀsa van arrÂl, hogy tanulmÀnyozza ûket.

Persze t¢ny, hogy a milÀnÂi kereszt¢nyek, çgoston ismerûsei, jÂindulattal viseltet-
nek a pogÀny platonikusok irÀnt. Simplicianus ´r´mmel fogadja a fiatal çgoston be-
szÀmolÂjÀt e k´nyvek k¢zhezv¢tel¢rûl. ¹r´m¢nek azonban az az oka, hogy nem mÀs,
nem àe vilÀg elemei szerintÊ (v´. KOL 2,8) gondolkodÂ filozÂfusok munkÀiba botlott a
fiatalember. ögy lÀtszik, Simplicianus, aki azon buzgÂlkodott, hogy kimutassa a filo-
zÂfusok t¢ved¢seit,12 vÀlasztÂvonalat hÃzott a pogÀny filozÂfiai tradÁciÂn bel¡l: plato-
nikusok ¢s a t´bbiek, àakiknek ÁrÀsai e vilÀg elemei szerint megt¢veszt¢sekkel ¢s f¢lrevezet¢sekkel
vannak teleÊ. (CONF. VIII,2,3.) Simplicianus tehÀt az¢rt ´r¡l, mert propedeutikus sze-
repet tulajdonÁt a platonikus filozÂfiÀnak. De a k´nyveket nem û adta çgoston kez¢be.

A VALLOMçSOK szerzûje Simplicianus distinkciÂjÀt k´vetve a platonikus filozÂfiai
´r´ks¢get a kereszt¢nys¢g szÀmÀra hasznos àegyiptomi aranyhozÊ hasonlÁtja. Az EXODUS
11,2 ¢s 12,35 szerint az EgyiptombÂl kivonulÂ zsidÂsÀg magÀval vitte az egyiptomiak
arany- ¢s ez¡sted¢nyeit, valamint ruhÀit.

à°n is a pogÀnysÀgbÂl j´ttem hozzÀd, ¢s aranyadra figyeltem, amit akaratod szerint Egyip-
tombÂl hozott ki n¢ped, minthogy bÀrhol is volt, a ti¢d volt az.Ê (CONF. VII,9,15.)

Paul Henry szerint itt çgoston az egyiptomi szÀrmazÀsÃ PlÂtinoszra c¢loz, hiszen
Egyiptom aranyÀrÂl mondja azt: àinnen voltak azok a k´nyvekÊ.13 V¢lem¢nyem szerint
nem PlÂtinosz szÀrmazÀsÀrÂl, hanem egy hagyomÀnyrÂl van szÂ. Az EXODUS e hely¢-
vel kapcsolatban mÀr Ireneus megemlÁti, hogy az egyiptomi kincsek àelcsen¢s¢tÊ a po-
gÀnysÀgbÂl megt¢rt s ily mÂdon egykori pogÀny müvelts¢g¡kbûl hasznot hÃzÂ ke-
reszt¢nyekre ¢rthetj¡k.14

Ireneus interpretÀciÂja azonban csak r¢szben hasonlÁt çgoston ¢s Simplicianus fel-
fogÀsÀra.15 Eg¢szen k´zeli pÀrhuzamot ñrigen¢sznek Thaumaturgosz Gergelyhez
Árott level¢ben talÀlhatunk, ami a Baszileiosz ¢s Nazianzoszi Gergely Àltal ´sszeÀllÁtott
PHILOKçLIA cÁmü gyüjtem¢ny 13. fejezet¢ben maradt fenn. Szinte az eg¢sz lev¢l e bib-
liai hely magyarÀzatÀra ¢p¡l. Egyiptom kincsei ñrigen¢sz szerint a g´r´g filozÂfia,
mint ami àenciklop¢dikus tudomÀnyok, avagy elûtanulmÀnyok a kereszt¢nys¢ghezÊ.16 Term¢-
szetesen az alexandriai teolÂgus sem tartott mindent elfogadhatÂnak a hell¢n hagyo-
mÀnybÂl. K¡l´n´sen a Kelszosz ellen Árt munkÀbÂl lÀthatÂ, hogy a platonikus filozÂfiai
tradÁciÂt ä melynek tÃlsÀgosan is lek´telezettje ä messze magasabbra ¢rt¢keli, mint a
t´bbi hell¢n filozÂfiai Àramlatot. Kelszosz szerint a kereszt¢ny tanÁtÀs szebb formÀban
megtalÀlhatÂ a hell¢nekn¢l. ñrigen¢sz, tiszteletben tartva PlatÂn kivÀlÂsÀgÀt, ezt vÀ-
laszolja erre: à...prÂf¢tÀink, J¢zus ¢s apostolai az igehirdet¢s azon mÂdjÀt tartottÀk szem elûtt,
ami nem csupÀn az igazsÀgot tartalmazza, hanem a t´meget meggyûzû erûvel is rendelkezik, Ãgy,
hogy a megt¢rtek ¢s beavatottak mindegyike k¢pess¢g¢nek megfelelûen elûrehaladjon az egyszerü-
nek tünû kifejez¢sek titkos tartalmÀban. Ugyanakkor, ha szabad mondani, csak kevesek vett¢k
hasznÀt ä ha ugyan hasznÀt vett¢k ä PlatÂn ¢s utÀnzÂi gy´ny´rü ¢s vÀlaszt¢kos stÁlusÀnak, mÁg
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azoknak, akik egyszerübb szavakkal, gyakorlatiasabb ¢s n¢pszerübb mÂdon tanÁtottak ¢s Ártak, a
nagy t´meg sokkal inkÀbb hasznÀt vetteÊ.17

A platonizmus csupÀn szük elitre k¢pes hatÀst gyakorolni, ellenben a kereszt¢nys¢g
sz¢lesre tÀrja a t´megek elûtt a filozÂfia kapujÀt. A gondolat çgoston olvasÂi szÀmÀra
bizonyÀra ismerûs, hiszen a dialÂgusokban t´bbsz´r is talÀlkozhatunk vele. A CONTRA
ACADEMICOS hÁres filozÂfia- ¢s ¡dvt´rt¢neti tablÂk¢pe sz¢p pÀrhuzamul szolgÀl. A
III,17ä19. fejezetekben azt magyarÀzza el szerzûnk, hogy az akad¢mikusok mik¢ppen
leplezt¢k az avatatlanok elûl mindenf¢le viszontagsÀgok k´zepette PlatÂn igazi tanÁ-
tÀsÀt, mÁgnem PlÂtinoszban leplezetlen¡l jelent meg az eredeti tan.

àBÀr sok ¢vszÀzad ¢s sok k¡zdelem utÀn, de v¢lem¢nyem szerint m¢gis kikristÀlyosodott a leg-
igazabb filozÂfia egyetlen tanÁtÀsa. Mert az nem e vilÀg filozÂfiÀja ä az ilyet miszt¢riumaink
teljes joggal ÀtkozzÀk el ä, hanem a mÀsik, intelligÁbilis vilÀg¢, melyhez a t¢ved¢s k¡l´nf¢le s´-
t¢ts¢g¢tûl megvakult ¢s a hatalmas testi szenny Àltal elfedett lelkeket sohasem hÁvta volna vissza
ez az igen finom tan, ha a legfûbb Isten a n¢p irÀnti kegyess¢g¢ben nem hajtotta volna alÀ ¢s
nem k¡ldte volna le az isteni ¢rtelem tekint¢ly¢t eg¢szen az emberi testig, Ãgyhogy a lelkek, akik
nem csupÀn parancsaitÂl, hanem tetteitûl is felbuzdultak, tanbeli vet¢lked¢s n¢lk¡l is k¢pesek lettek
volna arra, hogy visszat¢rjenek ´nmagukba, s hogy hazÀjukra feleszm¢ljenek.Ê18

çgoston felfogÀsÀban tehÀt a platonikusok szük k´r¢nek bejÀrÀsa volt az intelligÁ-
bilis vilÀgba, de a t´megeket nem tudtÀk visszavezetni àeredeti hazÀjukbaÊ, erre csak a
kereszt¢nys¢g k¢pes. A Cassiciacumban Árt DE ORDINE cÁmü munkÀban szint¢n meg-
jelenik az a distinkciÂ, amit elûsz´r a VALLOMçSOK-ban ¢s az im¢nt a CONTRA ACA-
DEMICOS-ban lÀthattunk. çgoston itt is a KOL 2,8 versre c¢lozva tesz k¡l´nbs¢get az
intelligÁbilis vilÀg ¢s e vilÀg filozÂfusai k´z´tt.19 UtÂbbiak valÂjÀban nem is filozÂfusok,
hiszen a filozÂfia mint àamor sapientiaeÊ çgoston szerint a Logosz ¢s az intelligÁbilis vilÀg
szeretet¢vel azonos. A dialÂgusbÂl mÀst is megtudunk: Theodorus irodalmi munkÀl-
kodÀsÀnak ¢ppen az volt a c¢lja, hogy a platonikusokat, az egyetlen elfogadhatÂ tÀr-
sasÀgot, betess¢kelje az igazi filozÂfia kapujÀn.20

Mindebbûl levonhatjuk a szÀmunkra fontos tanulsÀgot: a milÀnÂi szellemi k´rnye-
zet nagy alakjai, mint Simplicianus vagy Theodorus, annak az ñrigen¢sz Àltal meg-
hatÀrozott hagyomÀnynak a talajÀn Àlltak, mely distinkciÂt tesz a pogÀny filozÂfiai
´r´ks¢gen bel¡l, s mely ugyanakkor az inkarnÀciÂ prÂbak´v¢vel megk¡l´nb´zteti a
platonikus filozÂfiÀt a kereszt¢ny filozÂfiÀtÂl.21 çgoston vel¡k ker¡lt kapcsolatba, ve-
l¡k besz¢lgetett, s minden bizonnyal ûk lÀttÀk el megfelelû olvasnivalÂval is.

Eddig azt lÀtjuk, hogy a VALLOMçSOK platonikus k´nyvekkel kapcsolatos megjegy-
z¢seinek hiteless¢g¢t alÀtÀmasztjÀk a korai ÁrÀsok is. De Ãgy tünik, mintha Hippo p¡s-
p´ke kisebbÁten¢ azt a hatÀst, amit egykor e k´nyvek gyakoroltak rÀ. Beismeri pilla-
natnyi lelkesed¢s¢t irÀntuk, Àm Ãgy besz¢l rÂluk, mint intellektuÀlis keres¢s¢nek
egyik, korÀntsem sorsd´ntû ÀllomÀsÀrÂl. Egy szÂval sem emlÁti, hogy megt¢r¢s¢t k´z-
vetlen¡l nekik k´sz´nheti. Ennyi ¢v utÀn term¢szetesnek tarthatjuk a ked¢lyek csilla-
podÀsÀt, de talÀn nem kell megel¢gedn¡nk a szokÀsos magyarÀzatokkal.

Az àelsû vallomÀsokÊ k¢t sz´veghelye is igazolni lÀtszik azt, hogy a platonikus, pon-
tosabban: plÂtinoszi k´nyvek d´ntû szerepet jÀtszottak çgoston konverziÂjÀban.

A DE BEATA VITA bevezetûj¢ben çgoston elmes¢li Theodorusnak azt a viharos ten-
geri utazÀst, melynek v¢g¢n hajÂja a filozÂfia kik´tûj¢be futott be. SzÂ esik Cicero HOR-
TENSIUS-ÀrÂl, mely szerelemre lobbantotta a filozÂfia irÀnt, a manicheista korszakrÂl,
az akad¢miai szkepticizmus rÀ gyakorolt hatÀsÀrÂl. Hivatkozik Ambrus pr¢dikÀciÂira
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¢s Theodorusszal folytatott k´z´s besz¢lget¢seikre, mint amik csiszoltÀk Istenrûl ¢s a
l¢lekrûl alkotott felfogÀsÀt. A beszÀmolÂt Ágy folytatja: àDe attÂl, hogy sietve a filozÂfia
´l¢be r´p¡ljek, bevallom, visszatartott a hÀzassÀg ¢s a hivatal csÀbÁtÀsa, mik´zben arra gondoltam
ä bÀr ez csak a szerencs¢s keveseknek szokott siker¡lni ä, hogy ha mÀr mindezeket elnyertem, majd
akkor igyekszem kiterjesztett vitorlÀkkal s ´sszes evezûmmel abba az ´b´lbe, s akkor pihenek ott
le. Amikor pedig elolvastam PlÂtinosz n¢hÀny k´nyv¢t, melyeket, mint hallottam, igen buzgÂn
tanulmÀnyozol, ¢s amennyire tudtam, ´sszevetettem ûket azon k´nyvek tekint¢ly¢vel, amelyekben
az isteni titkok hagyomÀnyozÂdtak, annyira fellelkes¡ltem, hogy szÀnd¢kom szerint valamennyi
horgonyomat felszedtem volna, ha nem befolyÀsol engem n¢hÀny ember v¢lem¢nye. Mi mÀs ma-
radhatott hÀtra, mint hogy haszontalan k¢sleked¢semben lÀtszÂlagos ellensz¢l j´jj´n segÁts¢gemre?
Nos, oly sÃlyos mellbaj t´rt rÀm, hogy hivatÀsom terh¢t eg¢szs¢gi Àllapotom miatt nem tudtam
tovÀbb magamra vÀllalni, amely talÀn a szir¢nekhez vonzott volna; Ágy mindent eldobtam ma-
gamtÂl, ¢s megroncsolÂdott, fÀradt hajÂmat a vÀgyott nyugalom fel¢ irÀnyÁtottam.Ê22

Ezt a àvallomÀstÊ 386 november¢ben mondja el çgoston, alig n¢hÀny hÂnappal
megt¢r¢se utÀn. Ez¢rt is feltünû ¢s nagy jelentûs¢gü az az egyez¢s, ami k´zte ¢s a VAL-
LOMçSOK VII,20ä21 fejezetei k´z´tt talÀlhatÂ. Sok ¢vvel k¢sûbb hasonlÂ mÂdon ismeri
be a platonikus k´nyvek23 irÀnti egykori hev¡let¢t, ¢s beszÀmol arrÂl is, hogy a platonikus
tanokat ´sszevetette a SZENTíRçS, k¡l´n´sen PÀl apostol tanÁtÀsaival. MindazonÀltal,
ahogy a DE BEATA VITA e szakaszÀban, Ãgy a VALLOMçSOK-ban is hozzÀteszi, hogy e
platonikus k´nyvek ¢s azoknak a SZENTíRçS-sal ́ sszevetett olvasata m¢g nem jelentettek
szÀmÀra megnyugvÀst. Errûl az ÀllapotrÂl mondja a p¡sp´k: àMÀs dolog valami erdûs
magaslatrÂl lÀtnunk a b¢kess¢g hazÀjÀt, de az utat meg nem talÀlnunk hozzÀ, ¢s hiÀba iparkod-
nunk mell¢k´sv¢nyeken ... ¢s ism¢t mÀs dolog megmaradnunk a mennyei csÀszÀr gondvisel¢s¢vel
v¢delmezett odavezetû Ãton...Ê (CONF. VII,20,26. VÀrosi IstvÀn fordÁtÀsa. VALLOMçSOK.
Gondolat, 1977. 209. o.)

Ez a gy´ny´rü k¢p megfelel a DE BEATA VITA metaforÀjÀnak: a nyÁlt vÁzen veszteglû
hajÂs meglÀtja a kik´tût, ¢s fel akarja hÃzni a horgonyt, Àmde valamire m¢g mindig
sz¡ks¢g van ahhoz, hogy r¢vbe jusson.

Itt Àlljunk meg egy pillanatra. ögy lÀtjuk most çgostont, mint aki azon a ponton
van, hogy mÀr tudja, merre talÀlhatÂ az igazi filozÂfia kik´tûje. A dialÂgus bevezetû-
j¢nek korÀbbi szakaszÀban egy àhatalmas hegyÊ-rûl ä àimmanissimus monsÊ ä olvashatunk,
mely a àboldog f´ldÊ-h´z vezetû kik´tû elûtt tornyosul, s àmely csak igen szük utat enged
befel¢Ê. Figyelj¡k meg, mik¢nt bontja ki a hasonlatot a szerzû: àEzt [a hajÂsoknak] a
lehetû legnagyobb elûvigyÀzatossÀggal el kell ker¡lni¡k. Mert oly ragyogÂ s olyan csalÂka f¢ny-
be ´lt´zik, hogy az ¢rkezûknek, akik m¢g nem futottak be a kik´tûbe, otthonk¢nt kÁnÀlkozik, s
azt Ág¢ri, hogy û el¢gÁti ki vÀgyaikat a boldog f´ld helyett. De ezen tÃl m¢g a kik´tûbûl is gyak-
ran csÀbÁt magÀhoz embereket, s gyakran meg is tartja ûket, pusztÀn mert ´r´m¡ket lelik magas-
sÀgÀban, ahonnan kedvtelve n¢znek le a t´bbiekre. [...] E hegy az ¢rtelem szÀmÀra csak a hiÃ
dicsûs¢gre valÂ gûg´s t´rekv¢st jelentheti, ez¢rt mindenkinek, aki a filozÂfiÀhoz k´zeledik, vagy
mÀr el is ¢rt hozzÀ, tartania kell tûle. Annyira ¡res bel¡l ¢s bizonytalan, hogy akik felfuvalko-
dottan rajta s¢tÀlgatnak, azok lÀba alatt nagy morajlÀssal beomlik, ¢s elnyeli ¢s beszippantja ûket,
s a s´t¢ts¢gbe valÂ zuhanÀs megfosztja ûket attÂl a f¢nylû hÀztÂl, melyet mÀr csaknem megpillan-
tottak.Ê24

Mi mÀsrÂl van itt szÂ, mint az ÃjplatonikusokrÂl,25 akik gûgj¡kben nem ismerik el
az Ige alÀzatossÀgÀt? ýk azok, akik m¢g a kereszt¢nyek k´z¡l is magukhoz rÀntanak
egyeseket, holott csak egy hajszÀl vÀlasztja el ûket attÂl, hogy megpillantsÀk a àf¢nylû
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hÀzatÊ, hogy eljussanak az àigazi ¢s hiteles filozÂfiaÊ26 kik´tûj¢be, s onnan a Paradicsom-
ba, a àboldog f´ldreÊ.

Amikor tehÀt çgoston elmes¢li Theodorusnak korÀbbi Ãtkeres¢s¢nek ÀllomÀsait,
akkor nem a megt¢r¢s konkr¢t ¢lm¢ny¢rûl szÀmol be, s legkev¢sb¢ arrÂl, hogy e meg-
t¢r¢s szoros ́ sszef¡gg¢sben Àllna a plÂtinoszi k´nyvek olvasÀsÀval. HatÀrozott v¢lem¢nye
van az Ãjplatonikus ¢s a kereszt¢ny tanok kapcsolatÀrÂl ä az egyez¢sekrûl ¢s k¡l´nb-
s¢gekrûl ä, s inkÀbb cinkos kacsintÀsnak tarthatjuk azt, hogy tudomÀsa szerint Theo-
dorus tanulmÀnyozza PlÂtinosz ÁrÀsait. çgoston ekkor mÀr k´z´s nyelvet besz¢l Theo-
dorusszal, aki tehÀt azon munkÀlkodik, hogy az Ãjplatonikusok szem¢t felnyissa e àlu-
culentissima domusÊ megpillantÀsÀra. Ez a àmindenn¢l f¢nylûbb hÀzÊ çgoston felfogÀsÀban
a mennyei JeruzsÀlem, az a patria, ahovÀ a DE BEATA VITA hajÂsai igyekeznek. PÀl apos-
tolnÀl ezt olvassuk: àMert tudjuk, hogy ha a mi f´ldi hÀzunk, melyben lakunk, leomlik, van
¢p¡let¡nk az Istentûl, nem k¢zzel ÀllÁtott, hanem ´r´kk¢valÂ hÀzunk a mennyekben. Mely utÀn
ebben fohÀszkodunk is, ÂhajtvÀn a mi mennyei lakÂhely¡nkbe Àtk´lt´zni.Ê27

Az ¢n olvasatomban tehÀt a DE BEATA VITA 1,4. beszÀmolÂjÀban csupÀn a keres¢srûl
¢s nem a meg¢rkez¢srûl van szÂ. Ha a k´vetkezû fejezet elsû mondatÀban çgoston Ágy
szÂl Theodorushoz: àLÀtod tehÀt, mely filozÂfia kik´tûj¢be futottam beÊ, akkor biztosak le-
het¡nk abban, hogy a cÁmzett pontosan ¢rtette, mi a k¡l´nbs¢g az àimmanissimus monsÊ,
a àhatalmas hegyÊ ¢s a àportusÊ, a àkik´tûÊ k´z´tt. ArrÂl pedig nem besz¢l çgoston, hogy
mik¢ppen talÀlta meg azt a tengeri utat, amelyen biztonsÀgosan, zÀtonyokat ¢s mere-
d¢lyeket elker¡lve r¢vbe ¢rkezett. CsupÀn az Ãt megtalÀlÀsÀnak k¡lsû k´r¡lm¢nyeirûl
¢s felt¢teleirûl ad szÀmot.28 A kezdetrûl: n¢hÀny ember v¢lem¢ny¢nek rÀ gyakorolt
befolyÀsa,29 valamint a v¢geredm¢nyrûl: szakÁtÀs r¢tori hivatalÀval. EzutÀn elkezdû-
d´tt a cassiciacumi idûszak, vagyis a DE BEATA VITA jelen ideje. A kik´tûbe ¢rkezett
çgoston tudja, hogy utazÀsÀt m¢g folytatnia kell a szÀrazf´ld belseje fel¢, mÁg csak el
nem ¢ri a paradicsomi àboldog ¢letetÊ ¢s a àmennyei f¢nyes hÀzatÊ. A dialÂgus azokat a
besz¢lget¢seket ´r´kÁti meg, amiknek c¢lja e szÀrazf´ldi utazÀs felt¢rk¢pez¢se volt.
Ez¢rt kapta A BOLDOG °LETRýL cÁmet.

çgoston tehÀt megt¢r¢s¢nek csupÀn k¡lsû k´r¡lm¢nyeire tesz c¢lzÀsokat, ¢s nem
Àrulja el, hogy mi t´rt¢nt k´zvetlen¡l azutÀn, hogy n¢hÀny ember figyelmeztette ût,
de m¢g azt megelûzûen, hogy felmondta korÀbbi ÀllÀsÀt. Errûl az epizÂdrÂl majd a
VALLOMçSOK nyolcadik k´nyv¢ben szÀmol be r¢szletesen. Megnevezi Simplicianust,
akihez a SZENTíRçS ¢s a platonikus k´nyvek komparatÁv olvasÀsa utÀn tanÀcs¢rt fordult,
s aki elmes¢lte neki Marius Victorinus megt¢r¢s¢t. EzutÀn k´vetkezik Ponticianus t´r-
t¢nete ¢s v¢g¡l a kerti jelenet. ögy gondolom, a VALLOMçSOK ´narck¢pe ¢s a BEATA
VITç-bÂl kirajzolÂdÂ çgoston-portr¢ megfelel egymÀsnak.

Az çgoston megt¢r¢s¢rûl vitÀzÂ tudÂsok ÀltalÀban elfogadjÀk, hogy azok a k´nyvek,
amikrûl az akad¢mikusok ellen Árt munka egyik hely¢n szÀmol be az egyhÀzatya, azo-
nosak a platonikus ä plÂtinoszi, esetleg porph¡rioszi ä munkÀkkal.

àígy hÀt, miutÀn elhelyezted k´z¢nk a taplÂt, ¢s eltÀvoztÀl, mi, akik a filozÂfia ¢s azon ¢let
utÀn sÂhajtoztunk, mely tetszetûsnek ¢s megfelelûnek lÀtszott elûtt¡nk, soha nem hagytunk fel az-
zal, hogy csupÀn erre gondoljunk, ¢s szÁvÂsan ugyan, de kev¢s buzgalommal v¢gezt¡k ezt, m¢gis:
Ãgy v¢lt¡k, hogy elegendû, amit tesz¡nk. °s mert az a lÀng nem volt m¢g jelen, mely leghatal-
masabbk¢nt k¢sz¡lt elragadni benn¡nket, mi azt gondoltuk a lehetû legnagyobbnak, amilyentûl
hev¡lt¡nk. S Áme, ekkor bizonyos tartalmas k´nyvek ä mint Celsinus mondja ä, miutÀn arÀbiai
illatszereket leheltek rÀnk, miutÀn a leg¢rt¢kesebb kenet n¢hÀny cseppj¢t csepegtett¢k ama lÀn-
gocskÀra, hihetetlen, Romanianus, hihetetlen, ¢s m¢g azt is fel¡lmÃlja, amit talÀn te hiszel rÂlam
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ä mondjak-e t´bbet? ä, m¢g ´nmagam szÀmÀra is hihetetlen lobbanÀst szÁtottak. Mif¢le tiszts¢g,
mif¢le emberi pompa, mif¢le ¡res dicsvÀgy ¢s e halandÂ ¢let mely balzsama ¢s k´tel¢ke nyugtala-
nÁtott akkoriban engem? Sietve, teljes valÂmmal visszat¢rtem ´nmagamba. CsupÀn visszatekin-
tettem, bevallom, mintegy menet k´zben arra a vallÀsra, amit gyermekkoromban oltottak bel¢nk,
¢s ami szÁvem m¢ly¢ig Àthatott: e vallÀs azonban tudtomon kÁv¡l magÀhoz ragadott. Ez¢rt inga-
dozva, sietve, t¢pelûdve ragadom meg PÀl apostolt. Hiszen ûk, mondtam, valÂjÀban nem lettek
volna k¢pesek ily' hatalmas dolgokra, ¢s nem ¢ltek volna Ãgy, ahogy nyilvÀnvalÂan ¢ltek, ha ÁrÀ-
saik ¢s tanaik ellent¢tben Àlltak ezzel a nagy jÂval. A legnagyobb figyelemmel ¢s gondossÀggal
v¢gigolvastam az eg¢szet.Ê30

J. O'Meara szerint a CONTRA ACADEMICOS fent id¢zett elbesz¢l¢se a megt¢r¢s hÀ-
rom k¡l´nb´zû ÀllomÀsÀrÂl szÀmol be. 1. Az Ãjplatonikus k´nyvek olvasÀsa. 2. A be-
lûl¡k megismert doktrÁnÀk ́ sszehasonlÁtÀsa a SZENTíRçS ¢s k¡l´n´sen PÀl tanÁtÀsaival.
3. A àtolle, legeÊ parancsnak engedelmeskedû çgoston PÀl apostolt olvassa. Az elsû fÀzis
a àsietve, teljes valÂmmal visszat¢rtem ́ nmagambaÊ mondatig tart, a mÀsik kettû egymÀsra
vetÁtûdik. Az àeg¢szet elolvastamÊ m¢g a mÀsodik, az ´sszehasonlÁtÂ szakaszra utal, de
az elûtte szereplû àmegragadomÊ mÀr a àtolle, legeÊ ¢lm¢nyhez tartozik, hiszen a VAL-
LOMçSOK-ban is ezt olvassuk a csodÀlatos k´nyvfel¡t¢srûl: àmegragadtam, kinyitottam [a
kÂdexet], ¢s csendben elolvastam a fejezetetÊ. (CONF. VIII. 12,29.)31

A k´vetkezûkben egy ettûl jelentûsen elt¢rû ¢rtelmez¢sre vÀllalkozom, mivel sze-
rintem itt nem Ãjplatonikus k´nyvekrûl van szÂ, hanem kereszt¢ny munkÀkrÂl. A àhi-
hetetlen lobbanÀst szÁtÂÊ k´nyvekrûl adott po¢tikus jellemz¢s ugyanis eg¢szen konkr¢t
utalÀsokat tartalmaz. V¢lem¢nyem szerint a szakÁrÂk tekintete elsiklott e fontos jel-
lemz¢s f´l´tt.

A beszÀmolÂ szerint a Celsinus Àltal tartalmasnak, teljesnek nevezett k´nyvek ä szÂ
szerinti ¢s ez¢rt magyartalan fordÁtÀsban ä egyfelûl àarÀbiai jÂ dolgokat leheltekÊ, mÀsfelûl
àa leg¢rt¢kesebb kenet n¢hÀny cseppj¢t csepegtett¢kÊ.

Elemz¢sem elûtt fontosnak tartom megjegyezni, hogy jÂllehet çgoston t´bb hely¡tt
is besz¢l a platonikusäplÂtinoszi k´nyvekrûl, de jellemz¢s¡kre sehol nem hasznÀlja ezt
a k¢pet.

àBonae res arabicae.Ê ArÀbia az antik g´r´g´k ¢s latinok szÀmÀra àillatos orszÀgÊ, àa
lakott f´ld legsz¢leÊ ä mint H¢rodotosz mondja ä à...az egyetlen hely a vilÀgon, ahol megterem
a t´mj¢n, a mirha, a kasziafa, a fah¢j ¢s a l¢danonÊ.32 Az oikumen¢, a lakott vilÀg negyedik,
d¢li gyürüje SztrabÂn szerint is àBoldog ArÀbiÀbÂl, az ArÀbiai-´b´lbûl, EgyiptombÂl ¢s
AithiopiÀbÂl ÀllÊ.33 Az àÂkeanosparti aithiopsokÊ, akikn¢l csak elefÀntcsont talÀlhatÂ, ArÀ-
biÀbÂl szerezt¢k be kincseiket. Boldog ArÀbiÀnak àegy kis r¢sze füszertermû, s emiatt tett
szert ez a vid¢k erre a n¢vre, mert az ilyen füszerÀru nÀlunk ritka ¢s drÀgaÊ.34 ArÀbia tehÀt
egyszerüen àfüszervid¢kÊ, ahol àa t´mj¢n ¢s a mirha ÀllÁtÂlag fÀn terem, a kaszia pedig bok-
rokonÊ.35

A biblikus hagyomÀnyban ArÀbia az az orszÀg, melynek kincseivel ¢s illatszereivel
SÀba kirÀlynûje megajÀnd¢kozta a b´lcsess¢g¢rûl hÁres Salamont. Az allegorikus
SZENTíRçS-magyarÀzatban k¡l´nleges jelentûs¢ggel bÁrnak ezek az illatszerek ¢s kin-
csek. TalÀn ¢rdemes lesz odafigyelni a SZENTíRçS legillatosabb ¢s legdrÀgÀbb kene-
tektûl ¢kes k´nyv¢re, az °NEKEK °NEK°-re, illetve annak Ârigen¢szi ¢rtelmez¢s¢re.
àSok n¢pnek volt illatszere. A d¢l kirÀlynûje illatszereket hozott Salamonnak, ¢s sokan mÀsok is
rendelkeztek illatszerekkel. De bÀrmennyi illatszere volt is bÀrkinek, nem lehet azt Krisztus illa-
taihoz hasonlÁtani, hiszen most a menyasszony mondja rÂluk: Keneteid illata minden illatszern¢l
k¡l´nb.Ê36
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Az Ârigen¢szi ¢rtelmez¢sben SÀba kirÀlynûj¢nek illatszerei ¢s kincsei a pogÀnysÀg-
bÂl Krisztushoz k´zeledû emberek jÂ cselekedetei ¢s tudomÀnya. àElj´n tehÀt JeruzsÀ-
lembe, azaz a b¢ke lÀtÀsÀra, nagy sokasÀg ¢s sereg kÁs¢ret¢ben, hiszen nem egyetlen n¢ppel j´tt,
ahogy korÀbban a ZsinagÂgÀhoz csak a zsidÂk tartoztak, hanem az eg¢sz vilÀg n¢peivel j´tt Krisz-
tushoz, m¢ltÂ ajÀnd¢kot hozva magÀval: illatszerek jÂ illatÀt, vagyis jÂ tetteket, amelyek mint jÂ
illatok felszÀllnak Istenhez. Meg volt rakva azonban arannyal is, azaz gondolatokkal ¢s logikai
tanokkal, amelyeket m¢g a hitet megelûzûen gyüjt´tt magÀba ÀltalÀnos ¢s iskolai tanulmÀnyai
sorÀn.Ê37

Piero della Francesca freskÂjÀn SÀba kirÀlynûje is hÂdol a Szent Kereszt elûtt. ý is
elhozza Krisztushoz ArÀbia illatos kincseit, csakÃgy, mit a babilÂniai b´lcsek, akik ara-
nyat, t´mj¢nt ¢s mirhÀt vittek egy betlehemi jÀszolba.38 çmde bÀrmily ¢rt¢kesek is
ArÀbia illatszerei, messze fel¡lmÃlja ûket Krisztus kenete: àKeneteid illata minden illat-
szern¢l k¡l´nb.Ê

àAz Evang¢lium elmondja, hogy j´tt egy asszony, ¢rt¢kes, eredeti nÀrduszkenetet hozva ala-
bÀstromed¢nyben.Ê39 ñrigen¢sz szerint ez az asszony, nem a bün´s, hanem a szent ¢letü
MÀria, aki tisztasÀgÀnak ¢rt¢kes kenet¢vel ´nt´zte meg Krisztust. Van olyan kenet is,
amit a papi felken¢shez k¢szÁtenek.

àMirhak´tegecske, azaz mirhacsepp vagy mirhagy´ngy az ¢n unoka´cs¢m nekem. Kenet
cseppj¢rûl, fah¢jrÂl, galbÀnumrÂl a KivonulÀs k´nyv¢ben [30,34ä35] olvashatunk, ahol az ör
parancsÀra ilyen olajat kell k¢szÁteni el¢get¢s ¢s a papi f´lken¢s c¢ljÀra. Ha tehÀt meglÀtod majd,
hogy ºdv´zÁtûm leereszkedik a f´ldi vagy alacsonyabb rendü dolgokhoz, akkor azt is meg fogod
lÀtni, hogy mily nagy er¢nyben ¢s mekkora fens¢gben hullt le rÀnk ama parÀnyi cs´ppecske. Errûl
a cs´pprûl ¢nekelt a prÂf¢ta, amikor ezt mondta: N¢p¢nek cs´ppj¢bûl egybegyüjtve egybe-
gyüjt´m JÀkobot. °s amik¢nt MegvÀltÂnk testi elj´vetel¢t az egyik ¢rtelmez¢s szerint az a kû
jelenti, amelyik levÀlt a hegyrûl, an¢lk¡l, hogy k¢z ¢rintette volna... Ãgy a mÀsik ¢rtelmez¢s szerint
cseppnek nevezz¡k. Mivelhogy minden n¢pet olyannak tekint, mint vÁzcsepp a v´dr´n,
ez¢rt bizony sz¡ks¢ges volt, hogy û, aki minden lett, hogy mindent ¡dv´zÁtsen, csepp is legyen,
hogy megszabadÁtsa a n¢peket.Ê40

àUnguentum pretiosumÊ ä olvassuk ñrigen¢szn¢l, àunguentum pretiosissimumÊ ä olvas-
suk çgostonnÀl. ñrigen¢sz e kenet àparÀnyi cseppj¢rûlÊ ä àgutta vel stilla... modicaÊ ä
besz¢l, çgoston k´nyvei àa kenet n¢hÀny cseppj¢t csepegtett¢kÊ ä àguttas paucissimas instil-
laruntÊ.

Olyan k´zeli pÀrhuzamokrÂl van szÂ, amiket aligha Árhatunk a v¢letlen szÀmlÀjÀra.
Mi¢rt besz¢lne çgoston PlÂtinosz vagy Porph¡riosz k´nyveirûl ¢ppen e metaforÀk se-
gÁts¢g¢vel? V¢lem¢nyem szerint Ârigen¢szi munkÀk okoztÀk azt a hihetetlen lobba-
nÀst, amirûl Romanianusnak beszÀmol. A k¢t CANTICUM-homÁliÀt, ahonnan az Àrul-
kodÂ metaforÀkat k´lcs´n´zte, mÀr 383-ban lefordÁtotta Jeromos, ¢s minden bizony-
nyal el¢rhetûk voltak çgoston szÀmÀra abban a milÀnÂi k´zegben, ahol ñrigen¢sz
nagy becsben Àllt. TovÀbbÀ a DE GENESI CONTRA MANICHEOS cÁmü korai kommentÀr
igen m¢ly ¢s k´zvetlen ñrigen¢sz-hatÀsrÂl tanÃskodik, az alexandriai teolÂgus GENE-
ZIS-homÁliÀit pedig nyilvÀn MilÀnÂban kapta k¢zhez çgoston.

A àtartalmas k´nyvekÊ tehÀt olyan ÁrÀsok voltak, amik çgoston szerint egyfelûl ma-
gukba foglaltÀk a pogÀny filozÂfiai hagyomÀny legnemesebb r¢sz¢t, vagyis àarÀbiai il-
latokat ÀrasztottakÊ, mÀsfelûl betetûzt¢k ezt azzal, hogy a leg¢rt¢kesebb tudÀst k´zvetÁ-
tett¢k, ti. azt, amit az Ige megtestes¡l¢se Àltal tudhatunk.41
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Most n¢zz¡k meg, milyen ´sszef¡gg¢sben besz¢l çgoston e k´nyvekrûl. Amennyi-
ben Ãj szempontunk alapjÀn zavartalanul rekonstruÀlni tudjuk a megt¢r¢shez vezetû
Ãt ÀllomÀsait, akkor eddigi megÀllapÁtÀsaink eg¢szen szilÀrd igazolÀst nyernek.

Romanianus felhevÁtette çgostont ¢s barÀti, tanÁtvÀnyi k´r¢t, s ûk elhatÀroztÀk,
hogy filozofikus ¢letet fognak ¢lni. Errûl a CONF. VI,14,24-ben olvashatunk. A barÀtok
vissza akartak vonulni àaz ¢let zajÀtÂlÊ, tervezgett¢k a j´vût, s àleginkÀbb Romanianus szor-
galmazta a dolgot, az û szava pedig sokat nyomott a latban, mert bûs¢ges vagyona jÂcskÀn fe-
l¡lmÃlta a t´bbiek¢tÊ. Ezt jelenti tehÀt a Romanianus Àltal elhelyezett àtaplÂÊ. àígy hÀt,
miutÀn elhelyezted k´z¢nk a taplÂt, ¢s eltÀvoztÀl, mi, akik a filozÂfia ¢s azon ¢let utÀn sÂhajtoz-
tunk, mely tetszetûsnek ¢s megfelelûnek lÀtszott elûtt¡nk, soha nem hagytunk fel azzal, hogy csu-
pÀn erre gondoljunk, ¢s szÁvÂsan ugyan, de kev¢s buzgalommal v¢gezt¡k ezt, m¢gis: Ãgy v¢lt¡k,
hogy elegendû, amit tesz¡nk.Ê

A dialÂgus elbesz¢l¢se szerint ez a àtaplÂÊ izzani kezdett, a fellelkes¡lt ifjakat hevÁ-
tette a lÀngocska, vagyis elj´tt az intellektuÀlis ́ nk¢pz¢s idûszaka. Ha a VALLOMçSOK-
ban keres¡nk pÀrhuzamokat, akkor gondolhatunk a Nebridiusszal ¢s Alypiusszal foly-
tatott besz¢lget¢sekre, amennyiben e besz¢lget¢sek sorÀn talÀltak n¢hÀny megnyug-
tatÂ ¢rvet a manicheusok ¢s asztrolÂgusok ellen (v´. VII,2,6). A VALLOMçSOK azonban
a keresg¢lû ifjak bizonytalansÀgÀt hangsÃlyozza, çgoston sajÀt bevallÀsa szerint Àllan-
dÂan ingadozott, folyton a rossz eredet¢nek k¢rd¢se gy´t´rte, halÀlf¢lelem kÁnozta
stb. (v´. VII,5ä8). A VALLOMçSOK fejezeteiben el¢nk festett k¢p alapjÀn hihetetlennek
tünik a CONTRA ACADEMICOS metaforÀja: àMi azt [a lÀngot] gondoltuk a lehetû legna-
gyobbnak, amilyentûl hev¡lt¡nk.Ê A VALLOMçSOK ¢s a DE BEATA VITA tudÂsÁtÀsainak f¢-
ny¢ben azt gondolom, hogy çgoston most arrÂl az idûszakrÂl besz¢l, amikor egy¡tt
olvasta PlÂtinoszt ¢s a SZENTíRçS-t, s amikor a DE BEATA VITA hajÂsa mÀr-mÀr vala-
mennyi horgonyÀt felszedte, vagyis majdnem elk´telezûd´tt az Ãjplatonizmus mellett.
Ezt tÀmasztja alÀ az is, hogy mÁg a CONTRA ACADEMICOS elbesz¢l¢s¢ben a àtartalmas
k´nyvekÊ okozta lobbanÀst semmi nem csillapÁtja, addig a àplÂtinoszi k´nyvekÊ kivÀltotta
lelkesed¢sre àellensz¢lÊ k´vetkezett, mÀrpedig a k¢t beszÀmolÂt legfeljebb hetek vÀ-
lasztjÀk el egymÀstÂl.42

Fentebb mÀr kiemeltem, hogy a DE BEATA VITA 1,4 fejezete csupÀn a keres¢srûl ad
szÀmot, a meg¢rkez¢srûl, annak mik¢ntj¢rûl ellenben hallgat. V¢lem¢nyem szerint a
CONTRA ACADEMICOS ¢ppen errûl tudÂsÁt.

à°s mert az a lÀng nem volt m¢g jelen, mely leghatalmasabbk¢nt k¢sz¡lt elragadni benn¡nket,
mi azt gondoltuk a lehetû legnagyobbnak, amilyentûl hev¡lt¡nk.Ê

A àlÀngÊ, vagyis a kereszt¢nys¢g majd akkor àragadja elÊ çgostont, amikor visszavo-
nul a kertbe, ¢s talÀlomra kinyitja a pÀli leveleket tartalmazÂ kÂdexet. Ez a àflamma
summaÊ a megt¢r¢s folyamatÀnak csÃcspontjÀt jelenti. CsÁrÀjÀban, mint àlÀngocskaÊ,
mindazonÀltal ott pislÀkolt mÀr ä àarreptura eratÊ ä, àelragadni k¢sz¡ltÊ ût, minthogy a
plÂtinoszi k´nyveket a SZENTíRçS-sal egy¡tt olvasta. Az ifjÃ r¢tor ä mint a VALLOMç-
SOK-bÂl tudjuk ä ezutÀn tanÀcs¢rt fordult Simplicianushoz, aki mes¢lt neki Victorinus
megt¢r¢s¢rûl. Feltehetûleg û volt az, aki megajÀnd¢kozta çgostont ñrigen¢sz n¢hÀny
latinra fordÁtott munkÀjÀval. àS Áme, ekkor bizonyos tartalmas k´nyvek ä mint Celsinus mond-
ja ä, miutÀn arÀbiai illatszereket leheltek rÀnk, miutÀn a leg¢rt¢kesebb kenet n¢hÀny cseppj¢t
csepegtett¢k ama lÀngocskÀra, hihetetlen, Romanianus, hihetetlen, ¢s m¢g azt is fel¡lmÃlja, amit
talÀn te hiszel rÂlam ä mondjak-e t´bbet? ä, m¢g ´nmagam szÀmÀra is hihetetlen lobbanÀst
szÁtottak.Ê
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A plÂtinoszi tanÁtÀsok jÂvoltÀbÂl porhanyÂssÀ lett f´ldben k´nnyen gy´keret vertek
az Ârigen¢szi metafizika magvacskÀi. Az Ârigen¢szi exeg¢zis Àt¡tû erûvel fedte fel ¢s
tette elfogadhatÂvÀ çgoston szÀmÀra az àigazi filozÂfiÀtÊ.

Az alexandriai teolÂgus interpretÀciÂi a betü m´g´tt rejtûzk´dû spirituÀlis tudÀs
el¢r¢s¢t tüzik ki c¢lul. ñrigen¢sz mindig Ãgy tekint PÀlra, àa vÀlasztott ed¢nyreÊ, mint
aki birtokosa volt ennek az ismeretnek. Ez a tudÀs pedig a àvalÂban l¢tezûkÊ megisme-
r¢s¢vel, az intelligÁbilis vilÀgba t´rt¢nû bel¢p¢ssel azonos: annak a vilÀgnak az isme-
rete, ahovÀ ñrigen¢sz szerint PÀl elragadtatott.43 A àszentÊ, az àigazÊ, a àb´lcsÊ pedig
k¢pes eljutni ebbe a vilÀgba, mert meglÀtta J¢zusban a Krisztust, a felkentet, Isten
LogoszÀt, ¢s Àltala immÀr az Atya ismeret¢ig emelkedhet.44 Ez term¢szetesen bensû
felemelked¢st jelent: az àIsten k¢pmÀsÀra ¢s hasonlatossÀgÀraÊ (TER 1,26) alkotott l¢lek
´nismerete Àltal juthat el Isten megismer¢s¢ig, tehÀt vissza kell t¢rnie ́ nmagÀba. ñri-
gen¢sz bûs¢gesen kifejti ezt a gondolatot pl. a tizenharmadik GENEZIS-homÁliÀban, a
CANTICUM-kommentÀrban, de az elsû CANTICUM-homÁlia is vilÀgosan besz¢l errûl.
àIsmerd meg magad, azaz, hogy kirÀly menyasszonya vagy ¢s sz¢p vagy, ¢s ¢n tettelek sz¢pp¢..Ê45

ä mondja ñrigen¢sz az °N 1,8 vers kapcsÀn.46 çgoston igyekszik megfogadni a tanÀ-
csot: àSietve, teljes valÂmmal visszat¢rtem ´nmagamba.Ê

A mondat latinul kiss¢ k¡l´n´sen hat, mert a szerzû egyfelûl azt hangsÃlyozza, hogy
teljes valÂjÀval (àtotusÊ) visszat¢rt ́ nmagÀba, mÀsfelûl enyhÁt ezen a àredibamÊ ige prae-
teritum imperfectumos hasznÀlatÀval, ami tehÀt a folytonossÀgot emeli ki. HasonlÂ a
helyzet a k´vetkezû mondattal is. àCsupÀn visszatekintettem, bevallom, mintegy menet k´zben
arra a vallÀsra, amit gyermekkorban oltottak bel¢nk, ¢s ami szÁvem m¢ly¢ig Àthatott: e vallÀs
azonban tudtomon kÁv¡l magÀhoz ragadott.Ê

A àrapiebatÊ, mint lÀtjuk, szint¢n praeteritum imperfectumban Àll. A gyermekkor-
ban megismert vallÀs folyton magÀhoz ragad(gat)ta a milÀnÂi r¢tort? V¢lem¢nyem
szerint tudatosan ¢s a àredibamÊ ig¢vel teljes ´sszhangban hasznÀlja ezt az alakot. A
beszÀmolÂ elej¢n ugyanis szÂ volt mÀr arrÂl a lÀngrÂl, àmely leghatalmasabbk¢nt k¢sz¡lt
elragadni ûtÊ, ez az àelragadÀsÊ viszont csak a milÀnÂi kertben t´rt¢nik meg. çgoston
tehÀt azt hangsÃlyozza a àrapereÊ ige folyamatos alakjÀval, hogy a konverziÂt k´zvet-
len¡l megelûzû idûszakban mÀr ÂriÀsi lend¡lettel vonta magÀhoz a kereszt¢nys¢g. Az
àarreptura eratÊ a majdani c¢lba ¢rkez¢sre utalt, az àarripereÊ folyamatos alakja pedig a
c¢l fel¢ t´rt¢nû gyors, intenzÁv k´zeled¢st jelzi. A àredibamÊ ä hasonlÂk¢ppen ä azt fejezi
ki, hogy a visszat¢r¢s r´vid, lend¡letes folyamat, de a valÂdi meg¢rkez¢s majd a t¢ny-
leges konverziÂ lesz. A àvisszat¢r¢sÊ ¢s a àmegragadÀsÊ azonban nem csupÀn emiatt kap-
csolÂdik szorosan ́ ssze. A kereszt¢nys¢g gyermekkorÀtÂl fogva çgoston l¢ny¢nek m¢-
ly¢n, bensûj¢ben ä ha tÃlsÀgosan hüek akarunk maradni a latin kifejez¢shez: velej¢ben
(àmedullitusÊ) ä rejtûz´tt. Hûs¡nk pedig ´nmagÀhoz, vagyis bensûj¢be t¢rt vissza a
k´nyvek hatÀsÀra. Ebbûl tehÀt az k´vetkezik, hogy a gyermekkori vallÀshoz visszat¢rve
´nmagÀhoz t¢rt vissza, ¢s megfordÁtva.

Ebben az idûszakban azonban m¢g nem ¢rkezett c¢lba. àCsupÀn visszatekintettem, be-
vallom, mintegy menet k´zben arra a vallÀsra...Ê

A kereszt¢nys¢gre àquasi de itinereÊ tekintett vissza, hiszen e k´nyvek olvasÂja m¢g
nem volt kereszt¢ny, m¢g erûsen k´tûd´tt àe vilÀghozÊ. A VALLOMçSOK bûs¢gesen be-
szÀmol errûl az idûszakrÂl. A Simplicianusszal t´rt¢nû talÀlkozÀs ¢s besz¢lget¢s utÀn
az akadÀlyozta megt¢r¢s¢ben, hogy àk¢t akaratÊ munkÀlt benne. (VIII,5,10.) àA ben-
nem mÀr-mÀr sarjadzÂ Ãj akarÀs, hogy ´nzetlen¡l imÀdjalak ¢s ¢lvez¢sedre t´rekedjek, Istenem,
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egyed¡l biztos ´r´mem, a szokÀstÂl immÀr megcsontosodott r¢gi akarat megt´r¢s¢hez nem volt
m¢g erûs [VIII,5,11]. ...BÀr biztos voltam abban, hogy jobb volna szerelmednek Àtadnom ma-
gamat, semmint engednem ism¢t vÀgyaimnak, Àmde amaz csak tetszett, ¢s ¢n is jobbnak lÀttam,
ez azonban gy´ny´rrel kÁnÀlt, s Ágy megmaradtam bilincseibe zÀrtan [VIII,5,12].Ê (FordÁtotta
VÀrosi IstvÀn. I. h. 223. k. o.)

A CONTRA ACADEMICOS tehÀt errûl az idûszakrÂl mondja: àMif¢le tiszts¢g, mif¢le em-
beri pompa, mif¢le ¡res dicsvÀgy ¢s e halandÂ ¢let mely balzsama ¢s k´tel¢ke nyugtalanÁtott ak-
koriban engem?Ê

A kereszt¢nys¢g igen erûsen hatott rÀ, de egyelûre k¢ptelen volt megtenni azt a
l¢p¢st, amit azok az emberek mÀr megtettek, akiknek ¢let¢vel ¢s ÁrÀsaival ekkoriban
megismerkedett. àHiszen ûk, mondtam, valÂjÀban nem lettek volna k¢pesek ily hatalmas dol-
gokra, ¢s nem ¢ltek volna Ãgy, ahogy nyilvÀnvalÂan ¢ltek, ha ÁrÀsaik ¢s tanaik ellent¢tben Àlltak
ezzel a nagy jÂval.Ê

çgoston ezzel a mondattal indokolja meg azt, hogy mi¢rt nyÃlt PÀl apostol ÁrÀsai
utÀn. TehÀt arrÂl a nyugtalansÀgrÂl van szÂ, ami a kertbe visszavonulÂ fiatalembert
kÁnozta, vagyis a megt¢r¢st k´zvetlen¡l megelûzû idûszak t¢pelûd¢seirûl. R¢szint az
Ârigen¢szi ÁrÀsok ¢s tanok, r¢szint a Simplicianus ¢s Ponticianus elbesz¢l¢seibûl meg-
ismert kereszt¢nyek ä Marius Victorinus, Remete Szent Antal, a k¢t trieri f¢rfi, a Mi-
lÀnÂ k´rny¢ki szerzetesek ä ¢lete tett¢k çgoston szÀmÀra teljes eg¢sz¢ben elfogadha-
tÂvÀ a kereszt¢nys¢get, pontosabban annak katolikus formÀjÀt. Szent PÀl mindig is
abszolÃt tekint¢ly volt a szem¢ben. Az apostol ÁrÀsait mÀr olvasta, ¢s nyilvÀn ¢rtelmezni
is tudta manicheista korszakÀban. K¢sûbb a platonikus k´nyvekkel vetette ´ssze ûket,
¢s az eredm¢nyen fellelkes¡lt. Most pedig, amikor jÂllehet habozva, tusakodva, de
mÀr nyitottÀ vÀlt a katolikus hitre, ÃjbÂl k¢zbe veszi a leveleket.

A VALLOMçSOK-bÂl Ãgy tudjuk, hogy a àtolle, legeÊ parancsnak engedelmeskedve
talÀlomra felcsapta a kÂdexet: àmegragadtam, felnyitottam ¢s elolvastamÊ (àarripui, aperui
et legiÊ, v´. VIII,12,29). A CONTRA ACADEMICOS szerzûje ezt Ágy fogalmazza meg:
àEz¢rt ingadozva, sietve, t¢pelûdve ragadom meg PÀl apostolt.Ê Az id¢zett szakasz utolsÂ
mondatai ism¢t a konverziÂt megelûzû idûszakrÂl szÀmolnak be: àHiszen ûk, mondtam,
valÂjÀban nem lettek volna k¢pesek ily hatalmas dolgokra, ¢s nem ¢ltek volna Ãgy, ahogy nyil-
vÀnvalÂan ¢ltek, ha ÁrÀsaik ¢s tanaik ellent¢tben Àlltak ezzel a nagy jÂval. A legnagyobb figye-
lemmel ¢s gondossÀggal v¢gigolvastam az eg¢szet.Ê

Az utolsÂ mondat tehÀt nem a kertben kinyitott kÂdex olvasÀsÀra vonatkozik. A
megt¢r¢s¢re eml¢kezû hippÂi p¡sp´k k¡l´n kiemeli, hogy ekkor csupÀn n¢hÀny sort
olvasott a RñMAI LEV°L-bûl, ami¢rt is Alypius szelÁden felhÁvta a figyelm¢t a sz´veg
folytatÀsÀra. A cassiciacumi ÁrÀs szerzûje tehÀt ism¢t az elbesz¢l¢s fÂkuszÀban ÀllÂ
k´nyvgyüjtem¢nyrûl besz¢l, amit akkor olvasott v¢gig (àperlegiÊ) àa legnagyobb figyelem-
melÊ, amikor àmenet k´zbenÊ ä de korÀntsem fel¡letesen ä visszatekintett (àrespexiÊ) a
kereszt¢nys¢gre, amikor a kereszt¢nyek ¢lete ¢s ÁrÀsai nagy erûvel vonzottÀk a gyer-
mekkorban bel¢ oltott vallÀshoz.

A k´vetkezû mondat eg¢szen ÀrulkodÂ: àEkkor pedig, minthogy kicsinyke vilÀgossÀg mÀr
rÀm sugarazott, olyannyira feltÀrult elûttem a filozÂfia arculata... hogy meg tudtam volna mu-
tatni.Ê47

E megjegyz¢s messzemenûen rÁmel a CONTRA ACADEMICOS bevezetûj¢nek alÀbbi
mondatÀra (I,1,3): àEz [a filozÂfia] azt Ág¢ri, hogy tisztÀn megmutatja majd nek¡nk a leg-
igazabb ¢s legrejtettebb Istent, ¢s arra m¢ltÂztat benn¡nket, hogy mintegy f¢nylû felhûk Àltal mÀr-
mÀr kinyilvÀnÁtja szÀmunkra.Ê
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A mondat Krisztus szÁnevÀltozÀsÀra utal, amit a kulcskifejez¢s ä àlucidae nubesÊ ä
egy¢rtelmüen bizonyÁt.48 Az Ârigen¢szi k´nyvek errûl a filozÂfiÀrÂl, Krisztus igazi filo-
zÂfiÀjÀrÂl besz¢lnek ä àvera philosophia ChristiÊ (v´. ñrigen¢sz, HOMGEN XI,2) ä, a ke-
reszt¢nny¢ lett çgoston pedig e filozÂfia mellett k´telezûd´tt el. Egy mÀsik korai mun-
kÀjÀban a k´vetkezûk¢ppen festi le a szÂban forgÂ àfilozÂfiÀtÊ: à°s ennek semmi mÀs fel-
adata nincs, amennyiben igazi ¢s ä hogy Ãgy mondjam ä hiteles filozÂfia, mint megtanÁtani azt,
hogy mi minden dolog kezdet n¢lk¡li kezdete, ¢s hogy mekkora az az ¢rtelem, ami benne marad,
¢s hogy mi az, ami innen bÀrminemü megfogyatkozÀs n¢lk¡l kiÀradt a mi ¡dv´ss¢g¡nkre: akit
mindenhatÂ Istennek, ugyanakkor hÀrmas hatalmÃnak, AtyÀnak, FiÃnak ¢s Szentl¢leknek hir-
detnek a tiszteletre m¢ltÂ miszt¢riumok, melyek a tiszta ¢s rendÁthetetlen hit Àltal megszabadÁtjÀk
a n¢peket. E tanÁtÀs szerint nincs ott sem vegy¡l¢s, mik¢nt n¢melyek mondjÀk, sem elk¡l´n¡l¢s,
ahogy sokan ÀllÁtjÀk. Ami pedig azt a nagyszerü dolgot illeti, hogy ez az oly hatalmas Isten kegyes
volt ¢rett¡nk ezt a mi emberi test¡nket is felvenni ¢s hordozni, menn¢l hitvÀnyabbnak tetszik,
annÀl inkÀbb bûvelkedik kegyelemben, ¢s annÀl tÀvolabb van egyfajta, a tehets¢ges emberekre
jellemzû gûgtûl.Ê49

Az a filozÂfia, ami feltÀrult çgoston  elûtt, az Ãjplatonizmussal ellent¢tben a HÀ-
romsÀg egys¢g¢t ¢s a Logosz inkarnÀciÂjÀt tanÁtotta. Ezt a filozÂfiÀt pedig elsûsorban
ñrigen¢sz k´nyveibûl ismerte meg çgoston, amit szÀmos doktrinÀlis ¢s textuÀlis pÀr-
huzam igazol. Ennek kifejt¢s¢re azonban e tanulmÀny keretei szüknek bizonyulnÀ-
nak. Nem vÀllalkozhatok itt annak a k¢rd¢snek a vizsgÀlatÀra sem, hogy milyen mun-
kÀkat tartalmazott e kollekciÂ. Mindenesetre 386-ra mÀr szÀmos ñrigen¢sz-mü olvas-
hatÂ volt latinul. Jeromos KonstantinÀpolyban 381-ben lefordÁtotta ñrigen¢sz tizen-
n¢gy homÁliÀjÀt JeremiÀshoz, tizenn¢gyet Ez¢kielhez,50 ¢s ezzel csak folytatta azt a sort,
ami Pettaui Victorinusszal ¢s Hilariusszal kezdûd´tt. Az ezzel kapcsolatos spekulÀci-
Âknak sz¢les teret biztosÁt çgoston vallomÀsa, hiszen itt nem korlÀtozza a k´nyvek szÀ-
mÀt, nem àpaucissimi libriÊ-rûl besz¢l.

V¢lem¢nyem szerint a Rufinus fordÁtotta GENEZIS-homÁliÀk ¢s a Jeromos Àltal la-
tinra ¡ltetett CANTICUM-homÁliÀk e gyüjtem¢ny darabjai voltak. Az elûbbirûl ä mint
emlÁtettem ä a DE GENESI CONTRA MANICHEOS tanÃskodik, az utÂbbirÂl pedig nem
csupÀn a CONTRA ACADEMICOS, hanem a kortÀrs DE ORDINE cÁmü dialÂgus is.

àA legjobb ¢s legszebb vûleg¢ny pedig mÀs f¢rfiakat, vagy hogy helyesebben szÂljak: mÀs lelkeket
keres, akik mik´zben testben ¢lnek, mÀr ÀgyashÀzÀra m¢ltÂk, ¢s akik nem el¢gszenek meg azzal,
hogy ¢lnek, csupÀn a boldog ¢lettel.Ê51

ñrigen¢sz müvei tehÀt v¢gk¢pp felnyitottÀk çgoston szem¢t a SZENTíRçS katolikus
¢rtelmez¢s¢nek elfogadÀsÀra. Ezzel el¢rkezett annak a folyamatnak az utolsÂ ÀllomÀ-
sÀhoz, amit Ambrus besz¢dei indÁtottak el. MilÀnÂ p¡sp´k¢tûl hallotta elûsz´r az íRçS
spirituÀlis ¢rtelmez¢s¢t, ¢s sajÀt bevallÀsa szerint ennek hatÀsÀra egyre v¢dhetûbbnek
tartotta a katolikus hitet. (V´. CONF. V,14.) Ambrus Ãgynevezett àplÂtinoszi besz¢deiÊ
sokkal t´bbet k´sz´nhetnek az alexandriai teolÂgusnak, mint a pogÀny filozÂfusnak.
A DE ISAAC VEL ANIMA, illetve a DE BONO MORTIS szerzûje gyakran tÀmaszkodik p¢l-
dÀul az °NEKEK °NEKE-kommentÀrra. E besz¢dektûl tehÀt sokkal r´videbb Ãt vezet
az Ârigen¢szi ÁrÀsokhoz, mint a plÂtinoszi enneaszokhoz.52

TanulmÀnyom k´vetkezû r¢sz¢ben arra a k¢rd¢sre szeretn¢k vÀlaszt adni, amivel
mindenkinek szembe kell n¢znie, aki çgoston megt¢r¢s¢nek k´r¡lm¢nyeit vizsgÀlja.
Vajon igaz-e, hogy a konverziÂ csÃcspontja egy konkr¢t sz´veghely megvilÀgosÁtÂ ere-
jü olvasÀsa volt? MÀs szÂval: mi¢rt nem id¢zi çgoston korai ÁrÀsaiban a RñMAI LEV°L
13. szakaszÀnak 13ä14. verseit?
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V¢lem¢nyem szerint az¢rt nem id¢zi, mert e korai munkÀk szerzûje szinte mÀniÀ-
kusan parafrazeÀlja forrÀsait, bele¢rtve a SZENTíRçS-t is. A jelens¢g r¢szletesebb elem-
z¢s¢t mellûzve mind´ssze azt szeretn¢m bemutatni, hogy a RñMAIAKHOZ íRT LEV°L
nagy hatÀsÃ versei kulcsfontossÀgÃ helyen szerepelnek az egyik dialÂgusban.

Az elsû munkÀkban t´bb hely¡tt is talÀlkozunk egy nevel¢si programmal, mely az
àigazi tudomÀnyÊ (àvera disciplinaÊ) el¢r¢s¢t tüzi ki c¢lul. A DE ORDIN°-ben ez a àtudo-
mÀnyÊ Ãgy jelenik meg, mint az ´r´k ¢s rendÁthetetlen isteni t´rv¢ny. A l¢leknek fo-
kozatosan el kell jutnia e t´rv¢ny àmeg¢rt¢sben valÂ szeml¢l¢s¢hezÊ. Azoknak, akik ezt a
àtudomÀnytÊ tanulmÀnyozzÀk, egyfelûl erk´lcsi megtisztulÀsra van sz¡ks¢g¡k, mÀsfelûl
müvelûdni¡k kell. A megtisztulÀsrÂl a k´vetkezûk¢ppen besz¢l tanÁtvÀnyaihoz a tanÁ-
tÂ: àTehÀt azoknak az ifjaknak, akik ezt [a tudomÀnyt] tanulmÀnyozzÀk, Ãgy kell ¢lni¡k, hogy
megtartÂztatjÀk magukat a szerelmi ¡gyektûl, a gyomor ¢s a torok csÀbÁtÀsaitÂl, a test
m¢rt¢ktelen ÀpolÀsÀtÂl ¢s ¢kesÁt¢s¢tûl, a jÀt¢kok hiÀbavalÂ foglalatossÀgaitÂl, az alusz¢kony-
sÀgtÂl ¢s rests¢gtûl, a verseng¢stûl, ellens¢gesked¢stûl, irigys¢gtûl, a tiszts¢gekre ¢s hatalomra
t´rekv¢stûl ¢s az elismer¢s utÀni m¢rt¢ktelen vÀgytÂl.Ê53

Az int¢sek folytatÂdnak, de nek¡nk talÀn ennyi is el¢g. LÀssuk, hol nyÁlott ki çgos-
ton kÂdexe: àTisztess¢gesen jÀrjunk, mint nappal: ne falÀnksÀgban ¢s r¢szegesked¢sben, ne
ÀgyashÀzakban ¢s szem¢rmetlens¢gben, ne vet¢lked¢sben ¢s verseng¢sben, hanem ´lts¢tek maga-
tokra az ör J¢zus Krisztust, ¢s a testet ne a vÀgyakozÀsokra ÀpoljÀtok.Ê (A CONF. VIII,12,29
alapjÀn.)

Ha nagyobb tÀvolsÀgbÂl n¢zz¡k çgoston sz´veg¢t ¢s PÀl level¢nek e fejezet¢t, akkor
egy¢b hasonlÂsÀgokat is talÀlunk k´z´tt¡k. RñM 13,8-ban PÀl azt mondja, hogy àaki
felebarÀtjÀt szereti, bet´lt´tte a t´rv¢nytÊ. A t´rv¢ny (lex) bet´lt¢s¢hez a parancsok meg-
tartÀsa vezet el, az apostol errûl besz¢l a k´vetkezû versben, majd a 13,10-ben ́ sszegzi
az eddigieket: àa t´rv¢ny bet´lt¢se tehÀt a szeretetÊ. E mondat egyben az elk´vetkezû in-
t¢sek kiindulÂpontja, a v¢gsû parancs pedig a 13,14 vers alapjÀn: à´lts¢tek magatokra
az ör J¢zus KrisztustÊ.

çgoston az int¢sek elûtt Isten t´rv¢ny¢rûl besz¢lt: àEz a tudomÀny azonos Isten t´rv¢-
ny¢vel, ami szilÀrdan ¢s rendÁthetetlen¡l marad meg nÀla [Ïapud eumÎ], ¢s ami mintegy bele
van v¢sve a b´lcs lelkekbe.Ê54 Isten t´rv¢nye nem mÀs, mint a Logosz, aki àIstenn¢l vanÊ.
Ezt a DE ORDINE egy olyan sz´veghely¢vel igazolhatom, ami rÀmutat çgoston im¢nt
emlÁtett sajÀtos id¢z¢si technikÀjÀra is. àA rend azonban mindig Istenn¢l volt, ¢s vagy min-
dig volt a semmi, amit rossznak mondunk; vagy pedig ha Ãgy talÀljuk, hogy valamikor kezdûd´tt
[a rossz] ä minthogy a rend jÂ, vagy a jÂtÂl van ä, akkor soha semmi nem volt ¢s nem lesz a rend
n¢lk¡l.Ê55

çgoston jÂl lÀthatÂan JÀnos evang¢liumÀnak ProlÂgusÀt parafrazeÀlja. (JçN 1,1ä3.)
àKezdetben volt az Ige, ¢s az Ige Istenn¢l volt, ¢s Isten volt az Ige. Ez kezdetben Istenn¢l volt.
Minden Àltala lett, ¢s n¢lk¡le semmi nem lett, ami lett.Ê

Mindebbûl levonhatjuk azt a tanulsÀgot, hogy a szerzû az id¢zett szakaszokban
mind az ordo, mind a lex, mind a disciplina szavakat a Logosz-Krisztus fedûnevek¢nt
hasznÀlja.56 Az erk´lcsi tisztulÀs v¢gc¢lja tehÀt a Logosz àmeg¢rt¢sben t´rt¢nû szeml¢l¢-
seÊ.57 çgoston szÀmÀra ezt jelenti a RñM 13,14 vers felszÂlÁtÀsa: à¹lts¢tek magatokra az
ör J¢zus Krisztust.Ê

A pÀrhuzamoknak azonban nincs m¢g v¢g¡k. A RñMAI LEV°L szÂban forgÂ szaka-
sza Ágy folytatÂdik: àA hitben gyeng¢t pedig karoljÀtok f´l, an¢lk¡l hogy felfogÀsÀt elÁt¢ln¢tek.
N¢melyik azt hiszi, hogy mindenf¢l¢t ehet, az aggÀlyos azonban csak z´lds¢gf¢l¢vel tÀplÀlkozik.
Aki eszik, ne n¢zze le azt, aki nem eszik. Aki meg nem eszik, ne Át¢lje el azt, aki eszik.Ê (14,1ä3.)
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çgoston, miutÀn felsorolta mindazt, ami a àtudomÀnyÊ fel¢ t´rekvûk erk´lcseinek
megtisztulÀsÀhoz sz¡ks¢ges, Àtt¢r az eruditio k¢rd¢s¢re. Megteszi kedvenc distinkciÂjÀt
tekint¢ly (àauctoritasÊ) ¢s ¢rtelem (àratioÊ) k´z´tt. Az ¢rtelem a filozÂfia, az àigazi filozÂ-
fiaÊ Ãtja, ami csak kevesek, a t´k¢letesek szÀmÀra jÀrhatÂ. Ellenben a krisztusi tekin-
t¢ly, a csodÀk, a lÀthatÂ jelek segÁts¢ge a gyeng¢bbek szÀmÀra is utat nyit a boldog
¢lethez: tehÀt van, aki àmindent eszikÊ, ¢s van, aki csak àz´lds¢getÊ.58

MiutÀn çgoston lefestette tÀrsai elûtt a helyes ¢letvezet¢s k¢p¢t, Alypius szÁnlelt cso-
dÀlkozÀssal azt mondja, hogy akik k¢pesek e program megvalÂsÁtÀsÀra, azok àvagy is-
teni emberek, vagy nincsenek isteni segÁts¢g n¢lk¡lÊ. çgoston vÀlasza: àTe is igen jÂl tudod,
Alypius, hogy ezek az ¢letparancsok, amik ä mint mindig ä most is ennyire megnyert¢k tetsz¢sedet,
bÀr itt az alkalomnak megfelelûen sajÀt szavaimmal fejeztem ki ûket: m¢gsem az ¢n talÀlmÀnyaim.
Hiszen telis-tele vannak vel¡k nagy ¢s szinte isteni emberek k´nyvei. Azt gondoltam, hogy nem
miattad, hanem a jelen levû ifjak miatt kell Ágy besz¢lnem, nehogy ezen intelmekben mintegy az
¢n tekint¢lyemet kicsinyelj¢k le.Ê59

E àszinte isteni emberekÊ k´nyvei tehÀt àtelis-tele vannakÊ ä àlibri sunt plenissimiÊ ä a Rñ-
MAI LEV°L 13ä14. fejezet¢ben olvashatÂ tanÁtÀsokkal, csak ¢ppen parafrazeÀlni kellett
ûket. Nem hiszem, hogy a kifejez¢s hasonlÂsÀga miatt a libri plenire kell gondolnunk.60

V¢lem¢nyem szerint Alypiusnak cÁmzett vÀlaszÀban magÀra PÀl apostolra, a SZENT-
íRçS k´nyveire ¢s a k´z´s ¢lm¢nyre utal çgoston, hiszen egykori tanÁtvÀnya tanÃja
volt megt¢r¢s¢nek, sût maga is elolvasta a nagy hatÀsÃ sorokat. àLÀtni kÁvÀnta, hogy mit
olvastam: megmutattam neki, ¢s û figyelt az Àltalam olvasottak folytatÀsÀra is. Nem is tudtam,
hogy mi k´vetkezett, holott a folytatÀs Ágy szÂlt: Ïa gyeng¢t pedig karoljÀtok fel a hitbenÎ. Ezt
´nmagÀra vonatkoztatta, amit nekem is megmondott.Ê (CONF. VIII,12,30.)

Nem besz¢lhet¡nk k¢t çgostonrÂl. Amirûl a VALLOMçSOK ÁrÂja beszÀmol, azt ma-
rad¢ktalanul igazoljÀk korai ÁrÀsai. Ha viszont valamirûl hallgat, akkor meg kell ke-
resn¡nk hallgatÀsÀnak indÁt¢kait.

Az ´nmagÀban nem k¡l´n´s, hogy a korai ÁrÀsokban çgoston nem emlÁti ñrige-
n¢szt. Ahogy a kor mÀs szerzûi nem nevezik meg forrÀsaikat, Ãgy çgoston sem. Szent
Ambrus p¢ldÀul legfûbb forrÀsÀt, Baszileioszt egyszer sem emlÁti n¢v szerint. Az vi-
szont mÀr jÂval feltünûbb, hogy çgoston p¡sp´k, aki kereszt¢ny olvasÂkra szÀmÁtva
Árja meg vallomÀsait, nem besz¢l egyetlen olyan kereszt¢ny szerzûtûl szÀrmazÂ k´nyv-
rûl sem, amit ifjÃkorÀban olvasott. El tudjuk k¢pzelni, hogy az a fiatalember, aki be-
leszeretett a HORTENSIUS-bÂl megismert Sapientia istennûbe, akit manicheistak¢nt is
a filozÂfia alapk¢rd¢sei gy´t´rtek, aki nagy lelkesed¢ssel vetette rÀ magÀt n¢hÀny pla-
tonikus k´nyvre, aki folyton k´nyvekben ¢s besz¢lget¢sekben keresett vÀlaszokat az
ût s¡rgetû k¢rd¢sekre: nos, el tudjuk k¢pzelni errûl a m¢lyen intellektuÀlis ifjÃrÂl,
hogy kereszt¢ny filozÂfiai ÁrÀsok olvasÀsa n¢lk¡l lett kereszt¢nny¢?61 Egy olyan szel-
lemi k´rnyezetben, mint a tudÂs milÀnÂi kereszt¢nyek? Mi¢rt nem besz¢l tehÀt azokrÂl
a k´nyvekrûl, amiket Celsinus àlibri pleniÊ-nek mondott? °s egyÀltalÀn: ki ez a Celsi-
nus? Mit tudunk arrÂl az emberrûl, akit nem mulaszt el megnevezni elsû ÁrÀsÀban a
sorsd´ntû esem¢nnyel kapcsolatban, de akirûl hallgat a VALLOMçSOK-ban? V¢lem¢-
nyem szerint semmit, m¢gpedig az¢rt, mert çgoston hallgat rÂla.62 Egyfajta àargumen-
tum a silentioÊ lehetûs¢g¢vel ¢lve azt mondhatjuk, hogy amennyiben a VALLOMçSOK
szerzûje megemlÁten¢ Celsinus nev¢t, akkor besz¢lnie kellene az ñrigen¢sz-¢lm¢ny-
rûl. MÀrpedig ha Hippo p¡sp´ke elÀrulja, hogy megt¢r¢s¢t javar¢szt ñrigen¢sznek
k´sz´nheti, akkor menthetetlen¡l belesodrÂdik a VALLOMçSOK ÁrÀsakor ¢ppen tetû-
pontjÀn tartÂ, barÀtsÀgokat sz¢tszakÁtÂ ¢s nem mindig tisztess¢ges ñrigen¢sz-vitÀba.
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385-ben tehÀt egy nyugtalan fiatal r¢tor ¢rkezett MilÀnÂba, aki k¡zd´tt ́ nn´n ma-
nicheizmusÀval, azokkal a legszem¢lyesebb k¢rd¢sekkel, amikre nem tudott meg-
nyugtatÂ vÀlaszt kapni. Egy pillanatra Ãgy tünt szÀmÀra, hogy a megvÀlaszolatlansÀg
¢rz¢se a k¢rd¢sek megvÀlaszolhatatlansÀgÀbÂl fakad: megtalÀlÀsra nincs rem¢ny, csu-
pÀn a folytonos keres¢s lehets¢ges. A vÀros szellemi forgatagÀban n¢hÀny Ãjplatonikus
k´nyv hozzÀ is eljutott, ¢s k¡l´nleges intellektuÀlis csemeg¢nek Ág¢rkezett egy olyan
fiatalember szÀmÀra, aki barÀtaival ¢s tanÁtvÀnyaival a filozofikus ¢let gyakorlati meg-
valÂsÁtÀsÀra t´rekedett. BuzgÂn tanulmÀnyozta a platonikus ÁrÀsokat, ¢s ´sszevetette
ûket annak a kereszt¢nys¢gnek a tanÁtÀsaival, amit ifjÃkorÀban maga m´g´tt hagyott,
de ami Ãj k´rnyezet¢ben a milÀnÂi p¡sp´k pr¢dikÀciÂi, valamint a szem¢lyes ismerû-
seivel folytatott besz¢lget¢sek jÂvoltÀbÂl mind hitelesebbnek ¢s v¢dhetûbbnek lÀtszott,
elûtte. Hogy Ãj ¢lm¢nyeit egy tekint¢lyes emberrel is megossza, s egyben tanÀcsot k¢r-
jen tûle, felkereste a vÀros b¡szkes¢g¢t, az idûs ¢s tapasztalt Simplicianust. ý elmes¢lte
neki, hogy mik¢nt lett kereszt¢nny¢ az az Ãjplatonizmussal rokonszenvezû r¢tor, aki-
nek fordÁtÀsÀban lelkesen olvasta PlÂtinosz munkÀit. Simplicianus elmondta v¢lem¢-
ny¢t e propedeutikus k´nyvekrûl, ¢s a tudÀsra szomjazÂ fiatalembert megajÀnd¢kozta
kedves szerzûj¢nek, ñrigen¢sznek n¢hÀny latinra fordÁtott müv¢vel. Az Ârigen¢szi ÁrÀ-
sok Ãj vilÀgba vezett¢k be çgostont. A SZENTíRçS eddig tÃlzottan egyszerünek mutat-
kozÂ nyelvezete m´g´tt rejtett, spirituÀlis tanÁtÀsok tüntek fel, ¢s el¢rhetûnek lÀtszott
az, amit çgoston mindig is keresett. CsupÀn egyetlen l¢p¢sre volt sz¡ks¢g ahhoz, hogy
elindulhasson oda, amirûl e k´nyvek olyan gyakran besz¢lnek, a szent, a b´lcs, a Krisz-
tust fel´lt´tt àbensû emberÊ boldogsÀgÀhoz: le kellett mondani a àk¡lsû emberÊ vilÀgÀrÂl,
arrÂl az ¢letrûl, amirûl Remete Szent Antal ¢s a MilÀnÂ k´rny¢k¢n ¢lû szerzetesek is
lemondtak. çgoston tudta, hogy mit kell tenni, de t¢pelûd´tt, ingadozott m¢g. V¢g¡l
MilÀnÂ egyik csendes kertj¢ben, egy bensû hang felszÂlÁtÀsÀra ism¢t kez¢be vette a PÀl
apostol leveleit tartalmazÂ kÂdexet, ¢s mert szeme immÀr nyitott volt a SZENTíRçS
spirituÀlis tanÁtÀsaira, talÀlomra fel¡t´tte annÀl a versn¢l, ami szem¢lyesen Aurelius
Augustinusnak szÂlt.
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zem Tar Ibolya fordÁtÀsÀt.
23. Itt jegyezn¢m meg, hogy a V ALLOMçSOK-
ban emlÁtett platonikus k´nyveket ¢s a DE BE-
ATA VITA plÂtinoszi k´nyveit nem lehet min-
den tovÀbbi n¢lk¡l azonosÁtani. A szakÁrÂk k´-
z´tt ¢les vitÀk folynak arrÂl, hogy a libri plato-
nicorum mif¢le ¢s mennyi PlÂtinosztÂl ¢s/vagy
Porph¡riosztÂl szÀrmazÂ munkÀt foglalhatott
magÀba. TovÀbbÀ k¢rd¢ses az is, hogy az
çgoston Àltal olvasott plÂtinoszi ¢rtekez¢sek
mennyiben felelnek meg az Àltalunk ismert
plÂtinoszi enneaszoknak.
24. DE BEATA VITA 1,3. Tar Ibolya fordÁtÀsa.
(11ä12.)
25. A szakÁrÂk az akad¢miai szkepszisre gon-
dolnak. Kendeffy GÀbor Ãjabb, kandidÀtusi
disszertÀciÂjÀban olvashatÂ ¢rtelmez¢s¢vel
¢rtek egyet, jÂllehet û Àrnyaltabban fogalmaz,
s inkÀbb egyfajta intellektuÀlis gûg k¢pviselû-
ire vonatkoztatja a metaforÀt, akik k´z¢ az
Ãjplatonikusok is sorolandÂk. V´. çGOSTON
°S AZ AKAD°MIAI SZKEPTICIZMUS. EGY SZ¹VEG-
°RTELMEZ°SI PROBL°MA. (K¢ziratban.)
26. àVera et... germana philosophia.Ê (DE ORDINE
II,5,16.)
27. 2KOR 5,1ä2. KÀldi Gy´rgy fordÁtÀsa alap-
jÀn. (Budapest, 1918.)
28. CsakÃgy, mint a DE ORDINE I,2,5. fejeze-
t¢ben.
29. Fentebb ezzel kapcsolatban is mÂdosÁtot-
tam Tar Ibolya fordÁtÀsÀt. ý Ágy ¡lteti Àt ma-
gyarra a mondatot: àannyira fellelkes¡ltem, hogy
valamennyi horgonyomat fel akartam szedni, s csak
bizonyos emberek rÂlam alkotott v¢lem¢nye tartott
vissza ettûlÊ. (14. o.) Sarbak GÀbor fordÁtÀsa
pontosabb, de magyartalan: àLelkesed¢semben
´sszes horgonyomat fel akartam szedni, ha egyesek
v¢lem¢nye nem tartott volna vissza.Ê (ñKERESZ-
T°NY íRñK 11. Szent IstvÀn TÀrsulat, 1986.
105.) ögy gondolom, hogy ezek az emberek
ä Simplicianusszal az ¢len ä nem çgostonrÂl,
hanem a plÂtinoszi k´nyvekrûl mondtak v¢-
lem¢nyt. (Egy¢bk¢nt a ànonnulliÊ kifejez¢s vo-
natkozhat egyetlen emberre is.)
30. C. ACAD. II,2,5. CSEL 26ä27. P. Kn´ll ki-
adÀsÀnak sz´veg¢t azzal a mÂdosÁtÀssal fogad-
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tam el, amit egy mÀsik kÂdexhagyomÀny iga-
zol. A àtamenÊ helyett àtantumÊ-ot olvasott J.
O'Meara is (i. m. 59. n. 1.), aki ezzel kapcso-
latban W. Theiler tanulmÀnyÀra hivatkozik.
(Gnomon, XXV. 1953. 113ä122.)
31. V´. O'Meara: i. m. 60. O'Meara k¢sûbb
(Plotinus and Augustine: EXEGESIS OF CONT-
RA ACADEMICOS II,2,5. In: Revue Internationale
de Philosophie 24 [1970]. 321ä337.) mÂdosÁtja
¢rtelmez¢s¢t: a àLibri pleniÊ nem annyira egy
konkr¢t k´nyvgyüjtem¢ny, mint inkÀbb jelk¢-
pe mindannak a d´ntû ¢lm¢nynek (Ambrus
besz¢dei, Szent Antal ¢lete, PÀl apostol le-
velei), ami çgostont megt¢r¢se elûtt ¢rte. Ez-
zel szemben lÀsd G. Madec: POUR L'INTER-
PRETATION DE CONTRA ACADEMICOS II,II,5.
In: Revue des Etudes augustiniennes 17 (1971).
322ä328.
32. H¢rodotosz: A G¹R¹GäPERZSA HçBORö
III,107. (Ford. Murak´zy Gyula. EurÂpa,
1989.)
33. SztrabÂn: GEñGRAPHIKA II,1,32. V´.
XVI,3,1. (Ford. dr. F´ldi JÂzsef. Gondolat,
1977.)
34. Uo., I,2,32.
35. Uo., XVI,4,25.
36. HOMCANT I,3. Ford. Adamik TamÀs. In:
Szent Jeromos: àNEH°Z AZ EMBERI L°LEKNEK
NEM SZERETNIÊ. Helikon, 1991. (159.)
37. HOMCANT II,5. Ford. Pesthy MÂnika. In:
ñrigen¢sz: KOMMENTçR AZ °NEKEK °NEK°-
HEZ. Atlantisz, 1993. (92ä93.)
38. SztrabÂn hÁradÀsa szerint az asztronÂmiÀ-
val foglalkozÂ khaldaiosok egyik t´rzse Babi-
lÂniÀnak ArÀbiÀval szomsz¢dos r¢sz¢n lakott,
akikhez a gerrhaiak szÀllÁtottÀk ArÀbia kincse-
it. (V´. XVI,1,6.; 1,8.; 4,1.)
39. HOMCANT II,2. Ford. Adamik TamÀs.
(168.) Az id¢zett fordÁtÀsban a ànÀrduszolajÊ ki-
fejez¢st ànÀrduszkenetÊ-re vÀltoztattam.
40. HOMCANT II,3. Ford. Adamik TamÀs.
(169ä170.)
41. ñrigen¢sz a HOMGEN XI-ben çbrahÀm
¢let¢nek azt az epizÂdjÀt magyarÀzza, amikor
az idûs pÀtriÀrka feles¢g¡l veszi KeturÀt, aki
gyermekeket sz¡l neki (v´. TER 25,1). àKetu-
ra... azt jelenti: t´mj¢n, avagy jÂ illat.Ê Az idegen
szÀrmazÀsÃ KeturÀval t´rt¢nû egy¡tthÀlÀs pe-
dig azt jelenti, hogy a t´k¢letes l¢lek hÀzassÀ-
got k´t a vilÀgi tudomÀnyokkal, àmint amilyen
az irodalom, a grammatika, a geometria, az aritme-

tika, a dialektikaÊ. à°s ha az ilyen nÀszokbÂl eredû
fejteget¢ssel, ¢rvel¢ssel, az ellenvet¢sek megcÀfolÀsÀ-
val k¢pesek vagyunk valakit odafordÁtani a hithez,
s ha sajÀt tudomÀnyaiban ¢s mÂdszereiben mÃlva fe-
l¡l, meggyûzz¡k ût arrÂl, hogy fogadja el Krisztus
igazi filozÂfiÀjÀt ¢s Isten igazi kegyess¢g¢t, akkor
olyanok lesz¡nk, mint akik gyermekeket nemzettek a
dialektikÀtÂl vagy retorikÀtÂl, mint valami idegen
asszonytÂl vagy ÀgyastÂl.Ê (V´. SCH 7bis ä sor-
rendben ä 278., 280., 284.)
42. àLibrum De beata vita, non post libros de Aca-
demicis, sed inter illos ut scriberem, contingit.Ê
(Retr, I,2. PL XXXII. 588.) ValÂszÁnüleg az el-
sû ¢s mÀsodik k´nyv k´z´tt.
43. V´. HOMGEN II,5. (SCH 7 bis, 104.)
44. LÀsd pl. HOMLUC I; III.
45. HOMCANT I,9. Ford. Adamik TamÀs.
(165ä166.)
46. àHa nem ismered meg magad sz¢ps¢g az asszo-
nyok k´z´tt.Ê
47. II,2,6. CSEL 27.
48. V´. Mt 17,5: àecce nubes lucida obumbravit
eosÊ. LÀsd: O'Connell: THE VISAGE... 74.
49. CSEL 157ä158.
50. Pierre Lardet szerint KonstantinÀpolyban
az Ez¢kiel-homÁliÀkat ¢s a kilenc IzaiÀs-homÁ-
liÀt fordÁtotta Jeromos, a JeremiÀs-homÁliÀkat
pedig 375 k´r¡l ¡ltette Àt latinra. V´. Saint Je-
r³me: APOLOGIE CONTRE RUFIN. XV. (SCH
303. Paris, 1983.)
51. DE ORDINE I,8,24. CSEL 137.
52. LÀsd: Madec: LES àSERMONS PLOTINIENSÊ.
61ä71.; Hadot: LES àLIBRI PLATONICORUMÊ
Ö MILAN. 204ä206. P. Courcelle igen szoros
sz´vegpÀrhuzamokat fedezett fel az emlÁtett
ambrusi besz¢dek ¢s PlÂtinosz I,6;7;8., va-
lamint III,5. enneaszai k´z´tt (i. m. 106ä
122.), e passzusokat azonban ä kontextusuk-
kal egy¡tt ä feltehetûen valamelyik kappadÂ-
kiai teolÂgus müv¢bûl k´lcs´n´zte MilÀnÂ
p¡sp´ke.
53. DE ORDINE II,8,25. CSEL 164.
54. DE ORDINE II,8,25. CSEL 164.
55. II,7,23. CSEL 162.
56. V´. EP. XI,4., valamint EP. XII. (PL
XXXIII. 77.)
57. DE ORDINE II,8,25. CSEL 164.
58. A RñMAI LEV°L 14,1ä4 szakaszt magyarÀz-
va ñrigen¢sz ugyanezt mondja. LÀsd: COM-
ROM IX,36.
59. DE ORDINE II,10,28. CSEL 167.
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60. Ellent¢tben P. Courcelle-lel. V´. Cour-
celle: i. m. 158. n. 5.
61. Expressis verbis besz¢l ilyen k´nyvek ol-
vasÀsÀrÂl a fentebb mÀr id¢zett DE ORDINE
I,11,31-ben, de utal rÀjuk p¢ldÀul a DE QUAN-
TITATE ANIMAE 34,78-ban vagy a DE MUSICA
VI,59-ben is..
62. P. Courcelle szerint azonos egy olyan elve-

szett filozÂfiat´rt¢neti munka Celsinus nevü
szerzûj¢vel, amit talÀn Theodorus latinra for-
dÁtott. V´. Courcelle: i. m. 158. n. 5.; valamint:
LES LETTRES GRECQUES EN OCCIDENT, DE
MACROBE Ö CASSIODORE. Paris, 1948. 179ä
181. Courcelle szerint a àlibri pleniÊ Ãjplatoni-
kus k´nyvek voltak, tehÀt az ûket ¢rt¢kelû Cel-
sinus az Ãjplatonikus Celsinus.

Kurdi Imre

ANGE DU M°RIDIEN

Len¢zett rÀm, l¢v¢n felettem Àllt
(egy balkonon, az utca magasÀban).
Tekintete gellert kapott egy Àgban,
k´vetkez¢sk¢pp homlokon talÀlt.
ötk´zben ¢rt az elt¢vedt talÀlat,
m¢g jÂ, hogy ¢ppen volt ¡lûhelyem
a jÀrmüv´n, s bÀr l¡ktetett fejem,
akadt idû megvetni m¢g a lÀbat,
sût visszan¢zni, mint ki ellenÀllna.
°s lÀttam, furcsa, elrajzolt alak
tÀmasztja fenn a mÀllÂ fûfalat,
olyan, aki mÀr r¢g nem ad magÀra,
mi t´bb, szeg¢nynek nyilvÀn nincsen orra.
Vajon ki lûd´z itt m¢g kûszoborra?

KIRAJZOL EZT-AZT

falakra, mennyezetre,
kirajzol engem is,
mintha itt ¡ln¢k,
mintha ¢jszaka lenne,
mintha jÀrna valaki odalenn,
kirajzolja az ¢jszakÀt




