
AZ IGAZI SZENT ÁGOSTON
Peter Brown: Szent Ágoston élete

A magyar egyháztörténeti és filozófiai könyvki
adás kiemelkedő esem~nye, hogy megjelent
Peter R. L. Brown Szent Agoston élete című alap
vető műve. A szerző az oxfordi, majd a prince
toni egyetem professzora , a kései antikvitás és a
korai középkor kiváló kutatója, napjaink egyik
legnevesebb Agoston-szakértője. Neve a magyar
olvasó előtt nem ismeretlen, hiszen korábban már
két könyve is megjelent magyarul (A szenikultusz,
1993; Az europai kereszténység kialakulása, 1999).

Szent Agoston (354-430), az egyetemes ke
resztény gondolkodás egyik legjelesebb alakja,
az ókeresztény kornak mindig is az egyik legis
mertebb személyisége volt, akinek hatalmas élet
múvéből különösen az utóbbi két évtizedben
számos munka magyarul is napvilágot látott .
Magáról az egyházatyáról, az ő munkásságáról
azonban átfogó és alapos monográfia, értékelő

feldolgozás tulajdonképpen mindezidáig nem je
lent meg magyar nyelven . Az. egyetlen kivétel
Agostino Trapé könyve (Szent Agoston. Budapest,
1987), amely azonban inkább a lelkipásztor s a
misztikus alakjára koncentrál. Brown jelen műve

így a Szent Agostonról szóló eddigi legjelentő

sebb magyarul megjelent könyvnek tekinthető.

, A legutóbbi három-négy évtizedben a Szent
Agoston-kutatás nagyot fejlődött mind a rész
letkutatás terén, mind pedig néhány nagy ívű

összefoglalás megalkotásában. (H-I. Marrou, P.
Courcelle, C. Andresen, K. Flasch, H. Chadwick
és mások). Ezek között Brown könyve már
1967. évi első megjelenésével kiemelkedett, s
azóta mértékadó és megkerülhetetlen műnek

szárnít. Időközben azonban a kutatásban fontos
fejlemények történtek. A módosuló képpel, az
új eredményekkel az életrajzíróknak, az értel
mezőknek szembe kellett nézniük. így például
Kurt Flasch 1980-as monográfiájának újabb ki
adását egy 31 oldalas utószóvallátta el (Augus
tin. Einfil,hrung in sein Denken. Reclam, Stuttgart,
19942

) . Ugy látszik azonban, a legradik álisab
ban Brown vonta le az utóbbi évtizedek Agos
ton-kutatásának következményeit. Művének új
kiadása (London, 2000) egy terjedelmes, a jelen
magyar kiadásban 83 oldalas, az új forrásokat
és az új irányokat taglaló izgalmas utószót tar
talmaz, amely különleges jelentőséggel bír, és
érzékletesen, már-már ágostoni önkritikával
mutatja be szerzője gondolatvilágának, Ágos
ton-értelmezésének változását.
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Brown Ágoston-monográfiája már eredetileg
is az egyik legteljesebb, legkimerítőbb modem
életrajz és pályakép volt. A könyv bámulatos
sokoldalúsággal mutatja be Szent Agoston éle
tének állomásait, miközben áttekinti a sorra
megszülető fontos művek témáit, s rnegvil ágítja
ezek jelentőségét. A mű egyúttal érzék letes kor
rajz, amelyben megelevenedik Szent Ágoston
korának társadalma és eszmetörténete. Az új ki
adás utószava ezek után beszámol az utóbbi év
tizedek meglepő felfedezéseiről. Erről az alábbi
akat tudhaljuk meg .

[ohannes Divjak az Osztrák Tudományos
Akadémia támogatásával1975-ben a rnarseille-i
városi könyvtárban kutatásokat végzett, s itt
Szent Ágostonnak 27, addig ismeretlen levelét
fedezte fel, amelyek a püspök életének utolsó
egy-két évtizedéből származtak. A leveleket Dív
jak 1981-ben publikálta. (Erről tudósított az Új
Ember 1981. július 26-i szárna.) 199D-ben pedig
a párizsi Franccis Dolbeau a mainzi városi
könyvtárban 26, Agostontól származó, eddig is
meretlen, 397-ben és 403-404-ben keletkezett
szentbeszédre bukkant. Dolbeau az anyagot
több részletben, 1992 és 1996 között tárta a nyil
vánosság elé. Ehhez járult még, hogy Dolbeau
egy cesenai kéziratban felfedezte Agostonnak
egy Pelagius ellen mondott prédikációját, s ezt
1995-ben publikálta.

Ezeknek a leleteknek az alapján Brown új ké
pet rajzol Szent Agoston alakjáról. Leszögezi,
hogy ma már korá ntsem látja Ágos tont olyan
szigorú hatalmi figurának, mint amilyennek a
60-as években rendelkezésére állt anyag alapján
elképzelte. A levelekből és a beszédekből a min
dennapi lelkipásztori tevékenység közepette az
idős Agoston vonzó tulajdonságai tűnnek elénk,
gondoskodó magatartása, megható igyekezete,
amint figyelemmel kiséri híveinek gondjait.

Az új források tükrében másként merül fel a
püspök és a hitvitázó alakja. Ágoston valódi lé
nye a lelkiismeretes püspök, aki hívei és egyháza
érdekében feláldozza magát, ahelyett, hogyaz őt

érdeklő bölcseleti problémákon dolgozna. Agos
ton hitvitázó iratainak retorikáját nem szabad
ijesztőnek tekintenünk, mert e múveiből a régi ró
mai erény, a hűség, az eszményekért való kiállás
sugárzik, amit a kortársak elvártak az embertől .

A szerző érz ékelteti, hogy az újonnan feltárt
szövegekből Agoston ekkori ellenfeleir ől. a
donatistákról és a pelagiánusokról is pontosabb
képet kapunk. Az elmérgesedett donatista har
cokkal kapcsolatban az egyik mainzi sermóból



kiderül, hogy 403-ban Ágostonnak alig sikerült
kicsúsznia a rettegett circumcelliók csapdájából.
Ami a pelagiánus hitvitát illeti, ezzel számos le
vél foglalkozik. A pelagiánusok szerint a ke
resztények képesek tökéletes életet élni, s a bűn

szabadon választott cselekedet. Felfogásuk ele
ve kárhozatra ítél mindenkit, aki nem tökéletes.
E kérdésben Ágostonnak határozottan más a
véleménye, Mint Brown írja, "ritka pillanat,
hogy Agostont azzal vádolják, túlságosan elné
ző a bűnnel szemben".

Szabadság és kegyelem Pelagiusszal kapcso
latos kérdésében Brown rámutat a szabadság
fogalmának helyes értelmezésére. Egyrészt an
tik elképzelések szerint az ember akkor a leg
szabadabb, amikor megszállja őt egy nála ma
gasabb erő. Másrészt a késő antik vallási világ
jellegzetesen a kiválasztottakat, a hősi követel
ményeket teljesítőket,akarta ünnepelni. Ebben a
légkörben lépett fel Agoston, és tette fel a kér
dést: mi lesz a többiekkel? Agoston szemében
az átlaghívő szerény erőfeszítéseitelhomályosí
totta a keveseket övező karizmatikus dicsfény.
Kegyelemtanával - amely pedig mindmáig so
kak szemében a legproblematikusabbnak tűnt

-, ezért minden keresztényre kiterjesztette a ja
vulás és a szentségekben való fejlődés remé
nyét. Arra is intett, hogya keresztény világi em
bert ne tekintsék másodrendű állampolgárnak.
(Ugyanezt hangoztatja Prohászka Ottokár: Mo
dern katolicizmus, 19070 Fellépése a keresztény
elitizmus ellen szólt, beszédei és művei a re
mény és az egyenlőség yédelmében születtek.
Ha így tekintjük, Szent Agoston kegyelemtana
éppen nem borúlátó, hanem ellenkezőleg, az
optimizmus világnézete.

Egyház és társadalom viszonyát taglalva
Brown méltatja Agoston erőfeszítéseit és felis
meréseit. Agoston meg volt győződve arról,
hogya katolikus egyház alkalmas arra, hogya
társadalom többségének vallása legyen. Ugyan
akkor azonban azt is látta, hogyakizárólagosan
katolikus társadalom eszméje a lehetetlen biro
dalmába tartozik. Agoston az egyházon kívülie
ket is derűlátóan szemlélte, s közben úgy tekin
tette, hogy potenciálisan valamennyi nép a ka
tolikus egyház tagja. Az Isten városa című idős

kori művével a művelt pogányok és a művelt

keresztények közös kulturális platformját kí
vánta kialakítani.

Ami a keresztény életet jlleti, különleges ér
deklődésre tarthat számot Agostonnak a szexu
alitásról vallott - gyakran tévképzetektől kí
sért - tanítása. A kort az aszkétamozgalom, a
nemiség drámai megtagadása, a hősi szüzek
eszménye jellemezte. Ebben a helyzetben Szent
Agoston a házasság értékét s a házasságon belüli
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testi szerelem természetes voltát hirdette, és az
egyoldalú önmegtartóztatást önzőnek és veszé
lyesnek tartotta. Nézeteinek annál inkább kitűnik

a jelentősége, ha tekintetbe vesszük, hogy olyan
hírű tanítók, mint Jeromos, Nüsszai Gergely vagy
Ambrus, a házasságot fenséges érdektelenséggel
szemlélték ,s a nemiséget elítélően kezelték.

Szent Agoston ezzel szemben elismeri az
emberi természetben működő fizikai és nemi
tényezőket, és megvédi jogos jelenlétüket a há
zasságon belül. Éppen e felfogása miatt védi oly
erőteljesen az eredendő bűnről vallott nézeteit
eclanumi Julianusszal szemben! Agoston tudni
illik elfogadta, hogy Adám és Éva csodálatos
egyesülésben testileg érintkeztek a Paradicsom
ban. Azt vallotta, hogy Isten jónak teremtette a
testi szerelmet, s e tökéletes érintkezést rontotta
meg a gőg, az eredendő bűn. A gyermeknemzé
sen kívüli érintkezés miatt az emberek piron
kodhatnak ugyan, de az igazi bűnökhöz képest
e vétek csupán az emberi gyarlóság bocsánatos
megnyilvánulása. ,

A szerző Szent Agoston egész gondolkodói
magatartásáról megállapítja, hogy eszméi hosszú
pályája alatt a körülmények alakulásával együtt
változtak, filozófiájának központi elemeiről azon
ban bebizonyosodott, hogy lényegében I)em vál
toztak. Bevallja, hogy eszerint Szent Agostont
pályafutása alatt nem kínozták oly végzetes el
lentétek, mint azt egykor vélte.

Talán ennyiből is érzékelhető, hogy Brown
műve a keresztény bölcsesség valódi kincsestá
ra. Mindehhez még a következő észrevételt ten
nénk hozzá. Az említett felfedezések - bár
nyilvánvalóan rendkívül fontosak -, talán nem
kell hogy önmagukban annyira átrajzolják
Agoston arcképét. Az erőteljes új Brown-ér
telmezés részben egykori kiváló monográfiájá
nak ellensúlyozása, kiegészítése és továbbgon
dolása kíván lenni, részben viszont, és talán na
gyobb joggal különféle irányzatoknak az évszá
zadok során kialakított helytelen beállítását
akarja korrigálni, amire az új források kiváló al
kalmat nyújtottak.

Szent Agoston nagy művei azonban ismer
tek. Ezek helyes értelmezéséhez Brown munká
j~ alapvetően segít hozzá bennünket. Szent
Agoston azt hangoztatta, hogy igazán azt is
merjük meg, amit szeretünk. Ezt Brown köny
véről is méltán elmondhatjuk. Munkája kivéte
les tudományos hitelességgel, egyúttal tisztelő

szeretettel láttatja a nagy egyházatya emberi
alakját, roppant munkásságát és máig ható
örökségét, akit az egyház mindig is a legna
gyobb tisztelettel övezett. (Ford. Sághy Ma
rianne; Osiris Kiadó, Budapest, 2003)
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