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 TÉMA  1: Értékekről szóló viták 
 
 Tanítási és tanulási segédanyagok 
 
 

 
 
 
Szent Ágoston  (Kr. u. 354-430) 
 
 
Kereszténység az üldöztetés, a római államvallás és művelődés erejének állapota között  
 
Cicero félelmei – mint tudjuk – bekövetkeztek. A római császárság idején voltak olyan uralkodók, akik 
hivatalukban és katonai hatalmukban látták a törvény egyetlen forrását, amelyet az alattvalók viszont 
gyakran jogtalannak vagy önkényesnek találtak. Ebben a helyzetben a kereszténység tanításait az alattvalók 
vigaszként fogadták, de a római államhatalom viszont provokációnak kellett hogy érezze. A keresztények 
üldözése volt a római császárok utolsó kísérlete arra, hogy abszolút hatalmukat a nép előtt demonstrálják. De 
a fiatal kereszténység erősebb erkölcsi erőnek bizonyult a különböző szociális rétegek és népek 
együttéléséhez. Amikor Constantinus római császár felismerte ezt, 313-ban a keresztényeknek megadta 
ugyanazt a rangot, mint a római vallásnak. Sőt I. Theodosius római császár 391-ben a kereszténységet 
államvallássá nyilvánította, és minden pogány vallásgyakorlatot megtiltott. Néhány évtized múlva a Római 
Birodalom összeomlott a népvándorlás rohama alatt.  
 
Ez idő tájt írta meg művét Szent Ágoston az Isten államáról. Eleinte ő csak azt a vádat szerette volna 
megcáfolni, hogy állítólag a keresztények lazították fel a római erényeket, és megrendítették a római 
istenekbe vetett hitet. Több mint ezer éves fennállása után ezáltal gyengült meg és omlott össze a római 
állam. De a védekező jellegű írás államfilozófiai művé vált, amely napjainkig hatással bír, és 
különválasztotta a kereszténységet a római állam sorsától, amellyel együtt könnyen elbukhatott volna.  
 
Szent Ágoston szerint az ember két államban él. Az egyiket földi államnak nevezi, létezzék az a római vagy 
valamely más állam képében, ez az ő számára nem bír nagy jelentőséggel, itt a földön az ember csak 
zarándokol, egy egészen más, szigorúan transzcendens államig, amelyet Isten államának nevez. (T 1/12) 
 
 
Az állam értelme és célja; mely értékek a legfontosabbak? 
 
A földi államnak igazságot kell teremtenie és a békét kell szolgálnia, vagyis egy olyan rendet, amely 
mindenkinek kiosztja az őt megillető helyet. Eközben az államnak nem szabad akadályoznia a keresztény hit 
gyakorlását, mivel épp az vezetheti át az embert az igaz béke birodalmába a túlvilágon lévő Isten 
országában. A földi állam úgyszólván egy edény lesz, amelyben az ember felkészül az örök életre Isten 
országában. Ebből a kereszténységtől átitatott előkészületből természetesen már a földi állam is profitál, 
amelynek a konkrét, azaz területi kiterjedése Szent Ágoston szerint másodrangú, mivel a túlvilági béke a 
meghatározó az emberi élet számára. (T 1/13) 
 
 
Milyen viszonyban áll egymással a földi és az égi állam?  
 
Mivel Szent Ágoston számára a túlvilági örök béke nagyobb jelentőséggel bírt, ezért nyitott volt a földi 
együttélés minden lehetséges formája iránt. Ez segítette a következő évszázadokban a kereszténység túlélési 
képességét, de függőben hagyta az emberek konkrét együttműködését az államhatalom kialakításában. (T 
1/14) 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Összefoglalás 
 
- Ellentétben a történelem ciklikus lefolyásával, ahogyan ezt az ókorban feltételezték és Ázsiában egészen 
 napjainkig játszik némi szerepet, Szent Ágoston kialakította az isteni jobbítási tervnek megfelelő lineáris 
 elképzelést, amely a földi eseményeket az idők végezetével az utolsó ítélet előtt gyűjti egybe. Világias 
 változatban ez a gondolat Hegelen és Marxon keresztül egészen a jelenkorig hatott.  
 
- Az értékekről szóló viták során a történelem lineáris menetéről szóló elképzelésnek is megvan a maga  
 következménye, mivel lehetővé teszi a relatív helyzet-meghatározást, ezáltal beszélhetünk az értékek, a 
 konkrét jogok vagy kötelezettségek előre- illetve visszafejlődéséről.  
 
- A keresztény vallás leválasztása a római államról és az elvi nyitás a politikai hatalom legkülönbözőbb 
 formái felé Szent Ágoston vívmánya, amely a kereszténység számára máig óriási belső rugalmasságot 
 tesz lehetővé. Ez annál nyilvánvalóbb lesz, ha az ember belegondol, hogy az iszlámnak napjainkig milyen 
 nagy problémái vannak a hatalom és a vallás viszonyával.  
 
- Szent Ágoston, aki fiatal éveiben a latin retorika tanára volt, azt is megértette, hogy az antik filozófiát és 
 tudományt mintegy bevezetésként bele kell vennie a keresztény teológiába, ezáltal az ókor örökségét az 
 egész középkor alatt serényen ápolták a kolostorokban. A Nyugat keresztény gondolkodása számára 
 ezáltal az ókor mindkét magas szinten kifejlett nyelve – a görög és a latin – a rendelkezésére állt, és 
 mindez függetlenül valamely adott néptől vagy nyelvhasználóktól. Hogy ez mit is jelentett, először csak 
 akkor lesz számunkra tényleg világos, ha belegondolunk, milyen nagy nehézségeik voltak a 
 muzulmánoknak, hogy a Korán arab nyelvezetével a 18. századtól megérthessék a modern világot, és sok 
 esetben máig ez a helyzet.  
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