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Család és normaszegés Szent Ágoston Vallomásaiban*

A késő antikvitás a klasszikus normák megváltozásának kora. Annak a válto-
zásnak az időszaka, amelyben kialakul a korai egyház, fokozatosan elválik 

egymástól a laikus, világi réteg és a klérus. Az a korszak, amelyben a régi római 
családmodellt leváltó új, keresztény erkölcsiségen alapuló társadalom kialakul. 
Ahol a kereszténység legmagasabb normájává válik az aszkézis, és bár nem lehet 
mindenki aszkéta, a házasságban is az erkölcsös, túlzott érzékiségtől mentes, a 
gyermekek nemzésére korlátozódó intimitást támogatták az egyházatyák. Milyen 
családi normák léteztek a késő antik társadalomban? Hogyan szegi meg ezeket 
a normákat az aszkéta forradalom? Tanulmányomban Szent Ágoston Vallomásai 
alapján vizsgálom a római családi normák bemutatását, valamint azt, hogy a 
keresztény családmodell és a szerzetességre való törekvés mennyiben jelenti e 
normák megszegését. Szent Ágoston Vallomásaiban írja le, hogyan tért meg a 
keresztény aszkézishez – ezáltal bensőséges, istenközeli élményét nemcsak közös-
ségével osztotta meg püspökként, de lelki élete, megtérése számtalan hittudóst, 
'lozófust, történészt foglalkoztatott az évszázadok során. Szent Ágoston azt állítja, 
hogy Szent Pál apostol Rómaiakhoz írt levelének egy sora hatott rá olyan erősen, 
hogy az aszkéta kereszténység mellett elkötelezte magát. 

A Vallomásokat nem lehet egyedüli, megbízható történeti forrásként kezelni. 
Egyik első példája a lelki önéletrajznak, egyszerre teológiai és 'lozó'ai mű. Szent 
Ágoston 'lozó'ai–teológiai kérdéseket tesz fel, s fejti ki róluk gondolatait az ál-
tala fontosnak tartott, egy-egy, életéből kiragadott mozzanatban. A Vallomásokat 
olvasva életének olyan pillanataiba nyerünk bepillantást, melyek elsőre hétköz-
napi apróságoknak tűnhetnek, ugyanakkor Szent Ágoston különösen hosszan és 
részletesen foglalkozik velük. Többször is boncolgatja a bűn kérdéskörét, számára 
a bűn az akarat Istentől való elfordulását jelenti, az Istentől való elszakadást. A 
normaszegés többször és hangsúlyosan megjelenik a műben, talán – némi sarkí-
tással – azt is mondhatjuk, hogy legfőbb narratológiai eszköze, ugyanis a folytonos 
normaszegéseken, bűnbeesésen keresztül tudja legjobban megjeleníteni az isten-
kereső, önnön gyarlóságával vívódó, megtört embert. 

A kereszténység 'lozó'ájának és teológiájának formálásában Szent Ágoston meg-
határozó szerepet játszott, és a latin kereszténység családról, fér'–nő kapcsolatról 

* Hálás köszönetemet fejezem ki Sághy Marianne-nak inspiráló ötleteiért és fáradhatatlan javításaiért, 
valamint Novák Veronikának konstruktív kritikáiért és állandó segítségéért.
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alkotott teológiai magyarázataira is alapvetően hatott. Amennyiben a Vallomásokat 
valóban teológiai–$lozó$ai elmélkedésként, félig-meddig burkolt útmutatásként 
tanulmányozzuk, felmérhetjük azt is, hogy Szent Ágostonnak feltehetőleg milyen 
didaktikai céljai lehettek, amikor érzékletesen szemléltetett egy-egy esetet. A mű-
vet nemcsak történeti forrásként elemezhetjük, hanem didaktikai szempontból is. 
Ágoston nem csupán preskriptív ábrázolást ad írásaiban, hanem normatív meg-
állapításai több korszakon átívelően meghatározók, s habár művének vizsgálatát 
óhatatlanul nem tudjuk kiemelni saját történeti perspektívájából, de $lozó$ai–
teológia okfejtései, valamint meg$gyelései forrásként szolgálhatnak társadalom-
történeti vizsgálatokhoz.1 Nincs még egy egyházatya, aki ennyire érzékletesen 
jelenítette volna meg i/úkori éveinek tapasztalatát,2 melyet arra használ, hogy 
azt a társadalmi elvárások összefüggéshálójába emelve, örökérvényű útmutatással 
szolgáljon a laikus híveknek. Műve erős kontrasztba állítja a családi viszonyrend-
szert, a házasságot a hőn áhított szerzetesség „tiszta és problémamentes” kapcsola-
taival.3 A Vallomások fér$–nő viszonyrendszerei a helyes keresztény értékrendet, 
viselkedésmódot hivatottak ábrázolni.

Tanulmányomban a fér$–női szerepekre, családképre, vágyakra visszavezethe-
tő normaszegéseket, szüleivel kapcsolatos meg$gyeléseit kívánom kiemelni. Ezen 
keresztül érhető tetten Szent Ágoston vélekedése a helyesen megélt szerepekről, 
normákról. A késő antik társadalom keresztmetszete is megjelenik a szövegben. 
Arra keresem a választ, hogy hogyan mutatja be az általa normálisnak vagy a nor-
mától eltérőnek értékelt szerepeket és viszonyokat, családi kapcsolatokat, azokat 
a fér$–női viszonyokat, vágyakat, vonzódásokat, amelyek meghatározták életét. 
Mindez van-e valamilyen összefüggésben a késő antik társadalmi berendezkedés-
sel, valamint hogyan vélekedik ezekről: mit tartott követendőnek, elfogadhatónak, 
normának, és mit tartott a normától eltérő, bűnös, tévelygő cselekedetnek? Milyen 
értékrendet fogalmaz meg, kiken keresztül állít példát a mindenkori olvasó elé, és 
hogyan lesz Szent Ágoston maga normarendszerré azáltal, hogy megtestesíti ezt 
a változást? 

Először a római család átalakulását vizsgálom meg a késő antikvitásban, majd 
a Vallomások szövegén keresztül szeretném kimutatni a normaszegő viselkedések 
formáit és értékelését: hogyan ábrázolja Ágoston a normaszegést, és mit tart köve-
tendő vagy megvetendő viselkedésnek.

1 Shaw 1987: 6.
2 Brown 1988: 388. 
3 Brown 1988: 388.
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A késő antik társadalom- és családmodell megváltozása

Milyen volt az a családmodell, amelyhez viszonyítja Ágoston környezetét? Ehhez 
a korszak társadalmát4 kell vizsgálni elsősorban. A késő antik keresztények más-
képp gondolkodtak a testről, az emberről és a társadalomról, mint politeista tár-
saik, a korai keresztény és zsidó kultúrkörben a testet és a lelket egyaránt az Isten 
által teremtettként kezelték. A lelket különálló entitásként értelmezték, felsőbb-
rendű voltát hangsúlyozták, hiszen a keresztény tanításoknak megfelelően a lélek 
halhatatlan volt a testtel ellentétben, s annak halála után „kiszabadult abból”. A 
testet ezzel szemben egy halandó, folyamatos +zikai szükségletekkel rendelkező 
teremtményként képzelték el, melynek megkötöttsége, és az eltévelyedésre, bűn-
beesésre való hajlam pontosan a szükségletek kielégítése iránti vágyból fakadha-
tott. Ez a test azonban az is, amely a lélek temploma (ezt Szent Pál fogalmazta 
meg először), a keresztény gondolkodás alapján a helyesen megélt szükségleteken 
(és kielégítésükön, vagy éppen nem kielégítésükön) keresztül megőrizhető annak 
tisztasága, s így a lélek is tiszta maradhat.5

A keresztény társadalomban az ember az isteni lélek hordozója. Szívével, belső, 
rejtett érzéseivel képes elfogadni, vagy elutasítani a Teremtőt. A szív fogalma a 
korabeli gondolkodásban és szóhasználatban többletjelentést kapott: azt, aki nem 
szívlelte meg Isten tanítását, keményszívűnek tartották. A „szív őszintesége”,6 egy-
szerűsége a legfontosabb (társadalmi és vallásos) erények közé tartozott, masz-
kulin jellegűnek számított – az erkölcsös fér+ és családfő, valamint az i3ú fér+ 
legfőbb útmutatásaként értékelték. Ezen keresztül a társadalom is ideális irányba 
változhatott. Ez a virtus, vagy erkölcsi jóság azt az általános társadalmi moralitást 
is magában hordozta, mely elvárta a családfőktől, valamint minden olyan fér+tól, 
aki alá gyengébbek tartoztak (gyerekek, nők, szolgálók stb.), hogy kegyesen és kí-
méletesen bánjanak velük.7

A családi szerepek a keresztény tanítás hatására a késő antik társadalomban 
átalakultak. A társadalom megkülönböztette a család (familia) és a háztartás (do-
mus) fogalmakat.8 A késő antik római család feladata a társadalmi reprodukció 
volt. Nem nukleáris (anya-apa-gyerek), hanem többgenerációs családi kereteken 
belül éltek, és a cselédek (rabszolgák) is a család részeit képezték.9

A családfő (paterfamilias) a háztartása minden tagjára felügyelt, mindenkiért 
felelősséggel tartozott.10 A paterfamilias egyszerre volt családfő, biológiai apaként 

4 Vö. Brown 2003; Lancel 2004.
5 Brown 1988: 34–35.
6 Brown 1988: 36. 
7 Brown 1988: 35–36.
8 Shaw 1987: 3.
9 Shaw 1987: 3.
10 Cooper 2007: 3–33.



— 206 —

Család és normaszegés Szent Ágoston Vallomásaiban

„törvényesítette” gyermekei létezését, valamint az atyai hatalom (patria potestas) 
– mint a korban külön jogi fogalom – birtokosa is volt. Emellett az egész háztartás 
feje (család, a domushoz tartozó szolgálók stb.). A római gondolkodásban egyfajta 
logikai összefüggés volt ez, ugyanis a paterfamilias egyszerre volt a gyerekei apja 
és tulajdonosa, valamint vagyis egyszerre rendelkezett biológiai és jogi réteggel ez 
a fogalom.11

A domus különböző elvárásoknak felelt meg. Kellett egy belső, szuverén teret 
működtetni, ahol a valódi bensőségesség megvalósulhatott, miközben a domus-
nak mindenkor nyitottnak kellett lennie, s a családnak, élén a családfővel olyan 
élet képét kellett mutatniuk a külvilág felé, amely egyszerre volt erkölcsös, nyitott, 
tiszteletet parancsoló, irigylésre méltó, hogy a társak vagy szolgák vonzónak talál-
ják. A nőknek kiemelkedő szerepük volt a tisztességes családkép közvetítésében, 
de a domus ügyeinek irányításába nem szólhattak bele. A római birodalmi terü-
leteken, jogos birtokosok között 40% volt a nők aránya, mégis a domus egyértel-
műen maszkulin jellegű. A családanya (matrona) is a férj, vagy a befolyásos apa 
hatalma alá tartozott, özvegyként a családfői szerepbe lépő /a, vagy veje vezetése 
alatt maradt.12

A keresztény szerzetesség megkérdőjelezte a család és a domus intézményét.13 
Az aszketikus életre, Krisztus követésére, a földi világból, a városokból való ki-
szakadásra, a pusztába való elvonulásra való törekvés felbontotta a régi modellt.14 
A keresztény püspökök is felkarolták a szerzetességet, és vizsgálták a házasságot 
és a fér/–nő kapcsolatot. Az egyházban – az ősszülők, Ádám és Éva mintája alap-
ján – a legkisebb egységnek a fér/ és a nő házasságát tartották. A korszak végére 
ráadásul a püspökök mindinkább beavatkoztak a családi folyamatokba. A domusz-
szal ellentétben, ahol a családtagokon kívül például a szolgálók is az egység részét 
képezték, a fér/–nő házasság, valamint utódjaik legkisebb társadalmi egységként 
való kezelése megteremtette a nukleáris család modelljét. Az erényes házasság lett 
a társadalom harmonikus működésének alapja. A házasság egyházi szentség volt, 
a püspök áldásával keltek egybe a házasulandó felek. A házasság a keresztény pár 
és az egyház javát szolgálta.15 A 3–6. században virágzó aszkétamozgalom valóban 
a társadalom legfontosabb alapegységét, a családot bontotta meg, s jogos volt az 
aggodalom, hogy ha hívő i:ak és lányok tömegével vonulnak aszkétának, fog-e 
valaki gondoskodni az utódlásról.16 

11 Cooper 2007: 4. 
12 Cooper 2007: 6–7. 
13 Cooper 2007: 27–31.
14 Brown 1988: 57.
15 Brown 1988: 58–59.
16 Brown 1988: 57.
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Ezzel párhuzamosan a 3–4. századra kialakult az a keresztény törekvés, hogy 
a nők, férjeik halála után, lehetőleg ne lépjenek egy új házasságba. Az özvegység 
mint alternatíva azért is ellentmondásos törekvés a korszakban, mert mindeköz-
ben a házasság számított a legtisztább, legerkölcsösebb életmódnak, s az özvegy-
ség szorgalmazásában egyértelműen a keresztény aszkézisre törekvés jeleit fedez-
hetjük föl.17 Ez összefüggésben volt a keresztény aszkézis általános elterjedésével 
is.18 A korabeli társadalomban az önkéntes özvegységet vállaló nők számíthattak a 
helyi keresztény közösségek támogatására.19

Ágoston családja római család volt, amelyben keresztény normák is érvénye-
sültek, Ágoston szüleinek viszonya pedig fontos információkkal szolgál Ágoston 
családfelfogásáról. 

Egy késő antik család

Ágoston egy észak-afrikai tehetősebb család gyermekeként született +agastéban. 
Két testvéréről ír Vallomásaiban, bátyjáról, Navigiusról, és egy nővéréről, akit csak 
annak halála után említ, és a nevét sem tudjuk meg. Szerzetesi reguláját nővé-
re számára írta,20 aki apácaközösséget vezetett Hippóban. Szüleiről annál többet 
mesél: hangsúlyos szerepet kap írásaiban az anya és apa közötti kapcsolat bonyo-
lultságának feltérképezése, valamint Monica jámbor hívőként való megjelenítése. 
Patricius pogány volt, s talán pont ezért Ágoston úgy mutatja őt be, mint aki sem-
milyen hatással nem volt rá. Patricius ábrázolása jól meghatározott csomópontok 
szerint történik: több olyan jellemvonását ismerhetjük meg, melyekre re/ektál 
Szent Ágoston, s re/exióin keresztül rajzolódik ki a korszak, valamint saját felfo-
gása a családfői szerepről.

Ágoston számára a társadalom alkotóeleme nem a család, hanem fér5 és nő 
egyesülése (copula/copulatio). A háztartás már az ebből következő, magasabb szin-
tű egység, de magvát a nő és fér5 házasságban létrejött egysége jelképezte.21 A csa-
ládot mint jól meghatározott rendszer és hierarchia alapján működő közösséget 
kezelte, melyben az atya, a családfő autoritása a legfőbb szabályzó erő. A szabály-
zás és büntetés családfő általi helyes végrehajtása a társadalmi kontroll alapvető 
eszköze, a családi béke átvitt értelemben a társadalmi békét is jelenti. A családfő a 
háztartás minden egyes tagja felett uralkodik (beleértve a szolgákat is), valamint 
a javak elosztása is az ő feladatköre.22 A család anyagi forrásainak kezelése mint 

17 A Bibliában is megjelenik az istenfélő özvegy példája: „Aki azonban valóban özvegy, és magára ma-
radt, bízzék az Istenben, imádkozzék kitartóan és könyörögjön éjjel-nappal...” 1Tim 5, 6. 
18 Brown 1988: 145. 
19 Brown 1988: 393. 
20 Puskely Mária 2014-ben megjelent munkája részletesen foglalkozik az ágostoni regulával.
21 Shaw 1987: 10–11. 
22 Shaw 1987: 12–13. 
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családfői feladat, megjelenik a Vallomásokban is. Ágoston hosszasan ír arról, hogy 
Patricius akkor hunyt el, amikor éppen összegyűjtötte a )a taníttatására elegendő 
pénzt. Családfőként Monicával együtt fontosnak tartotta, hogy )a a boldogulás-
hoz szükséges klasszikus nevelést megkapja.23

„Mindenki magasztalta akkor atyámat, hogy vagyoni erején felül is min-
den áldozatot meghoz, amire csak #ának tanulmányai folyamán a mesz-
sze idegenben szüksége lesz. Sokkal gazdagabb polgárok nem is gondoltak 
gyermekeik érdekében ekkora áldozatra. Pedig atyám ugyan nem törődött 
azzal, tetszik-e a fejlődésem Istennek, vagy hogyan állok a tisztaság dol-
gában – csak jó szónokká fejlődjek –, ha elvadulok is művelésed híján, 
Istenem, szívem kertjének egyetlen igazi és jóságos gondviselője.”24

Ágoston Patricius hozzáállásán keresztül ismerteti saját véleményét arról, hogy mi 
a helyes fontossági sorrend egy i+ú neveltetésében. A fenti idézetben egyértelműen 
megjelenik a korszak viszonyulása a jó családfő szerepéhez, aki az elvárásoknak 
megfelelően anyagilag gondoskodik családjáról, valamint, gondolva a társadalmi 
reprodukcióra, )át taníttatja egy majdan előnyösebb hivatás és minél előkelőbb 
házasság reményében. Ágoston azonban úgy látja, hogy édesapjának elsődleges 
feladata a keresztény értékrend átadása lett volna utódainak. Patricius széleskö-
rű elismerést kivívó törekvését állítja szembe a keresztény tanításokkal: fontosabb 
szempontként fogalmazza meg az i+ú erkölcsi tisztaságát, Istennek tetsző nevelke-
dését, mint a nívós neveltetést, hogy később jó szónokká válhasson. Ezzel Ágoston 
azt is érzékelteti, hogy szerinte a klasszikus képzettség nem helyettesítheti az isten-
kereső ember tiszta erkölcsi törekvéseit, és azt a tudást, ami csak akkor nyerhető el, 
ha az ember megtér Istenhez. 

A legtöbb történet, amelyben Patricius feltűnik, Monica relációjában jeleníti 
meg a cselekményt. Ágoston a szülei közötti kapcsolatot használja fel arra, hogy 
közvetítse a korszak elfogadott normarendszeréhez, családmodelljéhez képest a 
keresztény normák megélését. 

Szülei gondolatait, vágyait rendszerint különválasztja, sokszor ellenpontként 
ábrázolva őket, s míg Patricius materiális, hívságos törekvéseit emeli ki (vagyis 
egyfajta negatív felhanggal nyilatkozik róla), addig Monicánál ugyanezt a törek-
vést jámbor cselekedetként aposztrofálja (segítség lehet az evilági tudás megszer-
zése a megtéréshez).

23 Brown 2003: 36; Brown 2003: 18.
24 Augustinus 1982: 25.
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„Ebben [tanulmányi előmenetele] mindketten erős vággyal remény-
kedtek; – apám azért, mert terád szinte soha, reám pedig csak hívságos 
reményekkel gondolt; – anyám pedig azért, mert úgy vélekedett, hogy 
rendszeres, tudományos kiképzésem nemcsak semmi akadálya, hanem 
segítsége lesz hozzád térésemnek.”25

A #a gondos neveltetésén fáradozó apa, a család vezetője is, megegyezik a korban 
elfogadott családmodellel. Patricius igazi paterfamilias, Ágoston azonban nem ezt 
tekinti a legfőbb családfői erénynek. Monica az erkölcsös, családját szerető nő ké-
pét jeleníti meg, ugyanazokon a reményeken keresztül. A tisztességes család képe, 
a domus tagjainak lelki síkon történő vezetése az asszony feladata, Ágoston meg-
nyilvánulásai alapján azonban a keresztény famíliában ez elsődlegesen a családfői 
szerepkörbe tartozna. Patricius átlagos családfő, aki az új, keresztény normarend-
szerben pontosan azért nem ideális, mert nem tudja elsajátítani azokat a feladat-
köröket, amelyek Ágoston ábrázolása szerint a keresztény családfő legfontosabb 
lelki, atyai hivatása lenne. 

„Hittünk tehát, anyám is, én is, sőt egész házunk – atyámat kivéve; ő 
azonban atyai hatalmát nem szegezte szembe vallásos anyám törekvé-
seinek s pogány létére nem akadályozta meg, hogy higgyek Krisztusban. 
Anyám arra törekedett, Uram, hogy atyám helyett inkább te légy atyám. 
S mivel segítetted, övé lett a győzelem. Törvényed szerint egyébként férje 
hatalma alatt volt, pedig sokkal érdemesebb volt, mint az; de ebben is ne-
ked szolgált.”26

Monica nemcsak #ára gyakorolt rendkívüli hatást annak egész életében, hanem 
férjére is. Ha Patricius hűtlen volt, vagy ingerült,27 ő mindig csöndesen meg-
várta, míg lecsillapodik, és megtér hozzá. Habár Szent Ágoston sokszor látta 
környezetében, hogyan ütnek meg más nőket férjeik, családjukban soha egyetlen 
pofon sem csattant el.28 

„Csudálkoztak az asszonyok, tudták ugyanis, hogy az ő férje hirtelen 
természetű, s mégse hallotta soha senki, és semmi jel sem mutatta, hogy 
Patricius megverte volna feleségét, vagy hogy csak egyetlen napig is házi 
perpatvar miatt haragban lettek volna egymással.”29

25 Augustinus 1982: 26.
26 Augustinus 1982: 16.
27 Cooper 2011. 9.
28 Brown 2003: 35–36.
29 Augustinus 1982: 126.
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Ez a momentum azért is fontos, mert itt szintén megjelenik az ideális lelkület 
ábrázolása, az a kora keresztény fér$ideál, amely a gyengébbeket, gyámoltalano-
kat védelmezi, és nem folyamodik erőszakhoz. Ez nem Patricius erénye, hanem 
– Ágoston szerint – Monica helyes keresztény magatartásának köszönhető. A csa-
lád megfelelő és erőszakmentes működését, sikerét egyértelműen Monica jámbor 
vallásos tevékenységének eredményeként mutatja be, és a valódi vezetői szerepet is 
neki tulajdonítja Ágoston. A korban normálisnak számított, ha a családfő a $zikai 
fenyítéshez folyamodott, pont ezért Monica helyzete egyedülállónak számított.

„Más asszonyok, jóllehet valamennyiük férje szelídebb természetű volt, 
akárhányszor még arcukat is elrútító verések nyomát hordozták. Mikor 
aztán a barátnők beszélgetés közben férjük durvaságai miatt panaszkod-
tak, anyám nyelvükre �gyelmeztette, s mintha tréfált volna, komolyan 
megintette őket. – Attól a perctől kezdve – mondotta nekik –, amikor az 
úgynevezett házassági szerződés felolvasását végighallgatták, eszükbe kel-
lett volna venniök, hogy a szerződés eszköz volt, amely őket uraik szolgá-
lóivá tette; következőleg tartsák szem előtt helyzetüket, s ne ágaskodjanak 
férjük ellen.”30

Monicát engedelmes $atal lánynak mutatja be, aki szülei által elrendezett há-
zasságot kötött a nála idősebb Patriciusszal.31 Helyes, mértéktartó viselkedését, 
türelmét, alázatát férje iránt a sikeres házasság kulcsaként jeleníti meg Ágoston, 
olyannyira, hogy Patriciusról kiderül, élete végén megkeresztelkedik felesége ha-
tására.32 Ágostonnak a családjáról alkotott értékítélete akkor válik egyértelműen 
pozitívvá, amikor Patricius megtér: „Nagy sokára férjét is megnyerte neked, de csak 
élete legvégén, s így nem kellett többé siratnia benne, immár keresztényben azt, amit 
tűrt tőle, míg pogány volt”.33

Monica és a normatív nőkép

Monica34 „életrajzon belüli életrajzának” legújabb értelmezései azt vizsgálják, 
hogyan illeszkedik ábrázolása a Vallomásokban Ágoston aszkéta törekvéseihez.35 
Monica jellemén keresztül megjelennek azok a fő szempontok, amelyek a kor-
szakban a család, házasság, fér$–nő kapcsolat szempontjából a legfontosabb ke-

30 Augustinus 1982: 126.
31 Sághy 2015: 20.
32 Sághy 2015: 20–22.
33 Augustinus 1982: 127.
34 Brown 1988: 83–93.
35 Sághy 2015: 15–17.
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resztény erényeknek számítanak. Részletes jellemábrázolását, lelki fejlődését kí-
sérhetjük végig a Vallomások első nyolc könyvén keresztül.36 A szülői kapcsolat 
Monica feddhetetlen és példaértékű személyiségét, a keresztény erkölcsösség és 
türelem mintáját hivatott ábrázolni legtöbb esetben. Monica élete narratológiai 
keretet nyújtott a Vallomások során Ágoston számára, hogy példáján keresztül az 
erkölcsös és hívő keresztény édesanya képét állítsa közössége elé Hippo püspö-
keként.37 Édesanyja jellemábrázolásában megjelenik a keresztény ember esendő-
sége is. Ágoston hangsúlyozza, hogy Monica bűnbocsánatra szorul,38 és sokszor 
nyilatkozik bűneiről, tévedéseiről is. Ágoston családi viszonyainak ábrázolásában 
Monica a norma a háztartás keresztény életében. Az erkölcsös aszkéta özvegy sze-
repe is egyértelműen Monicához társítható, a Vallomások során többször is megje-
lenik a püspök segítségét, tanácsát kérő alázatos hívőként.

„Más választ is adtál egyik fölszentelt szolgád, a te Egyházadnak élő és 
szent könyveidben igen tudós püspököd útján. Mikor anyám azt a kegyel-
met kérte tőle, hogy beszéljen a lelkemre, mutassa meg tévedéseimet, vilá-
gosítson fel a bűnből és igazítson jóra – amint szokta tenni, ha alkalmas 
emberekkel akadt össze – az megtagadta; igen bölcsen, mint később ma-
gam is megértettem.”39

A legfontosabb mozzanat édesanyja jellemfejlődésében, hogy a korszak családmo-
delljének elkötelezett támogatásától (mely egyfajta abszolútumként van megjele-
nítve Vallomások során) el tud jutni odáig, hogy elfogadja 4ának a kor normáitól 
való totális elzárkózását, az aszkézisre térését. Szent Ágoston megtérése az aszké-
zishez normaszegésnek minősül a példás családfő képéhez mérten. Monica is egy-
fajta második „megtérésen” megy keresztül azáltal, hogy elfogadja 4a aszketikus 
életmódját, mely egyúttal a világi pozíciók feladásával, és a hőn áhított unokák 
meg nem születésével jár együtt.40 Ez a jellemfejlődés azért kiemelkedően fontos, 
mert Szent Ágoston ezen keresztül közvetíti a befogadóknak, hogy a házasságot és 
a nő – fér4 kapcsolatot is lehet az Istennek tetsző módon, helyesen megélni, de az 
abszolútumot és tiszta lelkiséget az aszkézishez való megtérés jelenti. 

„Magadhoz fordítottál ugyanis egészen. Már nem kívánkoztam feleség 
után, már nem voltak földi reményeim, hanem együtt álltam anyámmal 
a hit irányzóján, ahol engem sok-sok évvel ezelőtt neki megmutattál. Sírá-

36 Sághy 2015: 22.
37 Burrus 2004: 77.
38 Cooper 2011: 8; Burrus 2004: 78.
39 Augustinus 1982: 41.
40 Sághy 2015: 22–23.
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sát örömre fordítottad bővebben, mint reménylette és sokkal tisztábbra és 
bensőbbre, mint aminőt érezhetett volna régi vágya teljesülésén: a tőlem 
származó unokák látásán!”41 

Nőképét, az anyasággal kapcsolatos $lozó$áját fejezi ki Monica ábrázolása. 
Ágoston úgy mutatja őt be, mint akinek állhatatos hite nagy szerepet játszott saját, 
az aszketikus életre való megtérésében. Életét, boldogulását anyja féltőn óvó, de 
birtokló szeretete határozta meg, melyet Szent Ágoston nem értékelt egyértelmű-
en pozitívnak.

 „Az volt fő gondja, s jól emlékszem, négy szem között mekkora aggoda-
lommal óvott, hogy testi bűnt el ne kövessek s különösen más feleségére 
szemet ne vessek. Akkor mindezt asszonyi szóbeszédnek vettem s restell-
tem volna törődni vele. Pedig mind a te intésed volt; tudatlanságomban 
azt hittem, te hallgatsz s csak anyám beszél. Pedig ő a te tolmácsod volt s 
benne téged vetettelek meg, én, az ő gyermeke, szolgálód #a, szolgád.”42

Ez a kisajátító szeretet az egyik legfontosabb mozzanat a Vallomásokban. Az, aho-
gyan édesanyját a család valódi lelki vezetőjeként jeleníti meg, az új, keresztény 
szerepek felcserélődéséről is árulkodik. A keresztény családfő elsődlegesen kell, 
hogy gondoskodjon családja lelki vezetéséről. Monica, a szerény és alázatos hívő, 
férje iránt engedelmes asszony valójában Ágostont és a családot vezette a keresz-
ténység felé.

•

A késő antikvitás családról alkotott kérdéseinek keresztény átértékelése és megvál-
tozása jól nyomon követhető a Vallomásokban. Ágoston korában a régi római csa-
ládmodell számára egy új kihívás jelent meg, a szerzetesség. A Vallomások fő cso-
mópontjai a család, házasság, társadalmi kapcsolatok: Ágoston olyan részletesen 
foglalkozik ezekkel, amelyből érzékelhető a szándékos intés is, nemcsak a $lozó$ai–
teológiai problémafelvetés, ugyanakkor Vallomásaiban már megtért püspökként 
elemzi ezeket, az egyetlen és igazi megtérésének az aszkézis felvállalását tartotta. 
Szent Ágoston legnagyobb hatása a késő antik gondolkodásmód megváltozásában 
kétségkívül abban rejlik, ahogyan megtérése után, a saját családi mintáiból ki-
szakadva, képessé vált az aszketikus élet felvállalására, s ennek hatására teológiai 
alapjainak lerakására. Szent Ágoston a késő antik társadalmi kon3iktust (t. i. a 
házasságban élés világias mivolta és az igaz keresztény aszkézis között húzódó 

41 Augustinus 1982: 116.
42 Augustinus 1982: 25.



— 213 —

Kökényessy Zsófia

ellentétet) egyesíteni tudta teológiájában, anélkül, hogy bármelyiket is megvetette 
vagy elítélte volna. Egyszerre védte meg a házasság és család szentségét, valamint 
a szüzesség üdvös mivoltát.

Családjáról alkotott képét akkor láttatja jónak, amikor minden családtagja ke-
reszténnyé lesz. A keresztény családmodell válik normává, szemben a késő antik 
családmodellel, amikor az utolsó családtag „devianciája” is megszűnik – Patricius 
megtér. Monica kereszténysége követendő norma. Ez megjelenik egyszerre az en-
gedelmes feleség, a gondolkodó anya, a családjáról áldozatos és kitartó munkával 
és imádsággal gondoskodó nő, az erkölcsös, Istennek élő özvegy képében. 

Ágoston életét összevetve a korszak társadalmi ideáival azt állapíthatjuk 
meg, hogy Ágoston egy új, követendő ideál, a szerzetesség normarendszerét is 
bevezeti. A régi társadalomban élők életén, példáin, s azok értékelésén keresztül 
a szerzetességet állítja be pozitív példának. Ám Ágoston teológiájában – annak 
ellenére, hogy az aszkézist állította a nő–fér/ kapcsolatok normarendszerének 
egyértelmű középpontjába – a családban élés is egyértelműen pozitív tényező-
ként szerepel. Nem írja elő az aszkézist mindenki számára követendőnek. Az asz-
kézis és a család, a szerzetesség és a társadalom között nincs feszültség. Ágoston 
úgy tudja összhangba hozni a társadalom, s benne a legkisebb alapegység, a 
család érdekeit, hogy az harmóniában legyen a szerzetesség új értékrendjével. 
Ágoston önelemzése egyszerre tárgya és következménye az eseményeknek. Az 
élvezetektől való szabadulást, a szerelemhez, társhoz és a családhoz való földi, 
érzéki ragaszkodás elengedését értékelte saját valódi megtérésének, mely után 
az általa legmagasztosabbnak, legszentebbnek tartott földi állapotot, az aszkézist 
választotta hivatásul.
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