
FRENYÓ ZOLTÁN

Ágoston és Vico 
Szent Ágoston helye és szerepe  
Giambattista Vico gondolkodásában*

(Az értelmezési keretek) A Szent Ágoston és Giambattista Vico közötti kapcsolat a fi-
lozófiatörténet létező témája, de mindkét gondolkodó esetében mintegy a második vo-
nalba szokott tartozni. E tárgykörben egy évszázada létezik néhány könyv és időnként 
megjelenik egy-egy tanulmány. Úgy tűnik, az utóbbi időben a két gondolkodó kapcso-
lata iránt némiképpen megnőtt az érdeklődés.1 Ez összefügg általában a mai filozófiatör-
téneti kutatások sokoldalúságával, a rendkívül szerteágazóvá vált Ágoston-recepcióval, 
és az újabb Vico-interpretációkkal.

Mindkét filozófus életműve újraértelmezések alatt áll, s ezek során felszínre kerül-
nek a gondolatviláguk közötti kapcsolódási pontok. Egy évszázaddal ezelőtt sok egyéb 
kérdést megelőzően a történetfilozófiai érdeklődés állította őket egymás mellé. Szent 
Ágoston művei és tanai az újkorban sorozatos újrafelfedezések alatt állnak, Vico gon-
dolatvilágának egész értelmezésében pedig – természetesen világnézetektől függően 
– egy ideje nagy mintaváltás érzékelhető: míg korábban a hangadó pozitivista, illetve 
idealista és liberális nézőpontból Vico filozófiájának modern jellegét emlegették2, ma 
konzervatív és metafizikai oldalról Vico életművének éppenséggel antimodern szellemét 
hangoztatják és méltatják.3

Szent Ágoston és Vico összevetése első pillantásra talán nem tűnik túlságosan ígére-
tesnek, hiszen látszólag sok különbség adódik életművükben. Felszínesen nézve ilyen 
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lehetne már történetfilozófiai látásmódjuk is, hiszen Ágoston esetében egyfajta lineáris, 
Vico esetében pedig ciklikus szemlélet jut eszünkbe.4 A közelebbi vizsgálat azonban 
kiderítené, hogy egyrészt Ágostonnál nincs szó a történelem menetéről, különösen nem 
haladásáról, hanem csak egyszeriségéről, másrészt Vico történelemfelfogását az egyház-
atyához hasonlóan szintén a gondviselés uralja.

Magával a történetfilozófiával kapcsolatban kettejükről szólva felmerül a kérdés: 
voltaképpen ki és melyikük a történetfilozófia atyja? 130 éve Paolo Billeri tette fel a 
kérdést: „Ki alkotta meg a történetfilozófiát, Ágoston vagy Vico?”5 Néhány évtizeddel 
később, John Neville Figgis reagált a kérdésfelvetésre nevezetes Ágoston-könyvében, 
ahol a két gondolkodónak inkább a különbségét hangsúlyozta.6 Figgis utalt arra, hogy 
Billeri (az ágostonos pap) szerint Ágoston az eredetibb gondolkodó; Figgis ezzel szem-
ben azt vallotta, hogy a két filozófusnak eltérő céljai voltak. Szerinte Ágoston apologéta, 
Vico pedig kutató volt; történeti és államjogi tanaik pedig – s itt Figgis már tévútra kerül 
– teljesen különböznek egymástól.

Figgis ugyanakkor rámutat arra, hogy a két gondolkodó eszméi között hasonlóságok 
is vannak. Négy ilyen vonást említ meg: mindketten vallják a gondviselés tanát, mind-
ketten az eredeti bűnt tekintik kezdetnek, az embert mindketten társadalmi természetű-
nek tartják, s mindketten erősen hivatkoznak Varróra. Figgis ezután ismét sematikussá 
válik, amikor azt mondja, hogy Ágoston nézőpontja főként egyházi, Vico látásmódja 
pedig inkább világi; helyesen mutat rá, hogy egyaránt világtörténelmi perspektívában 
gondolkodnak; majd kapcsolatukat ismét gyengíti, mikor kijelenti: Viconál Ágoston 
csak egy a sok szerző között.

Bizonyos következetlenséget mutat Figgis, amikor egyetértőleg és hosszasan ismerteti7 
Robert Flint véleményét, aki egyértelműen kiélezi Ágoston és Vico különbségét. Flint sze-
rint történelemelméletük nemhogy folytatást nem jelent, hanem ellenkezőleg, alapvetően 
különbözik egymástól. Flint arról ír, hogy Vico a történelmet nem a predesztináció szerint 
értelmezi, nem a bűnbeesés, a megváltás és a világvége szempontjából szemléli, hanem 
az emberi természet megnyilvánulásaként, s rögzített törvények szerint folyik. Itt jelezni 
szeretnénk: Vico valójában mind az isteni gondviselést, mind a történelem bizonyos öntör-
vényűségét elismeri.8 Nagy József a Vico-interpretációkat áttekintve mutat rá: „Kelemen 
megállapítása szerint az, amit Croce a leginkább jogosan üdvözöl Vicónál, a történelem 
immanens felfogása, és ezzel összefüggésben adekvát Croce meglátása, miszerint a vicói 
»gondviselés« eszméje is tökéletesen összefér az immanencia gondolatával.”9

Figgis szenvtelen kritikája szerint: „Mind a De civitate Dei, mind a Scienza Nuova 
nagyszerű könyvek. Mindkettő szenved egy nagy adag rossz megoldástól. Mindkettő 
témáit inkább érezni, mintsem érteni lehet. Különböző módon mindkettő rendkívüli 
hatást gyakorolt a gondolkodásra. De az egyik nem gyermeke a másiknak. Kiegészítői 
egymásnak, nem pedig ellentétesek egymással.”10

Vico értékelésének nehézségeihez járul hozzá az a körülmény, hogy munkásságának 
magyar szempontból van egy gyászos – de Szent Ágostonhoz kivételesen semmiben 
nem kötődő – fejezete: Vico Caraffa-életrajza.11 Vico annak az Antonio Caraffának az 
életét foglalta egy terjedelmes dicsőítő történeti műbe, aki az 1687-es eperjesi vértör-
vényszék12 felállításával és ott számos felvidéki nemes és polgár kivégzésével hatható-
san hozzájárult a magyar nemzet politikai erejének megtöréséhez, s ezáltal a Habsburg-
berendezkedés kényszerű elfogadásához. Ez az azévi októberi pozsonyi országgyűlésen 
következett be, ahol a magyar rendek hozzájárultak13 a Habsburg-ház fiági örökösö-
déséhez és elsőszülöttségi öröklési rendjéhez, és lemondtak az Aranybulla ellenállási 
záradékáról.14



36 FRENYÓ ZOLTÁN: ÁGOSTON ÉS VICO

Valóság • 2017. május

Ezzel kapcsolatban Rozsnyai Ervin a következőket írja: „Vico magatartását az elv-
telenség kiszámíthatatlan kacskaringói jellemzik, amilyenekkel vagy kora hivatásos 
politikusainál, vagy a politikával szemben tökéletesen közömbös embereknél találkoz-
hatunk. […] Ezer dukátért életrajzot üt össze az eperjesi vérengzéseiről hírhedt Caraffa 
tábornokról. […] Élete végéig a megélhetés gondjaival viaskodva, szégyenletes irodalmi 
robottal kényszerül előteremteni a filozófiai alkotás anyagi feltételeit.”15

Sejthető, hogy ez a magyarázat nem lehet kielégítő. A történészek viszont rávilágíta-
nak arra, hogy a Thököly-felkelés nyomán, a Habsburg-udvar gátlástalan hatalmi pro-
pagandájának eredményeképpen, Thököly-ellenes német és olasz röplapok tömegén ke-
resztül kedvezőtlen kép alakult ki a külföldi közvélemény egy részében a magyarokról, 
mint a törökökkel szövetkező, a kereszténységet veszélyeztető rebellis népről,16 Eperjes 
pedig eközben a korábbi „rebellió műhelye”-ként tűnik fel. Ezért történhetett, hogy „he-
lyeslésre talál a kor olasz történészeinél Caraffa észak-magyarországi katonai parancs-
nok eljárása is, aki Eperjesen a politikai hűtlenséggel gyanúsítottak egész sorát végez-
tette ki.”17 E kérdéskör részletei mindenesetre már nem tartoznak mostani tárgyunkhoz.

Vico helyét, szerepét, kötődéseit és önállóságát illetően tartózkodni kell a végletes kijelen-
tésektől. Vico egyszerre régi és új filozófus; szervesen kapcsolódik a klasszikus hagyomá-
nyokhoz, az antikvitáshoz és a kereszténységhez, miközben ezeket továbbgondolva specifi-
kusan újszerű gondolatrendszert hoz létre. Ez az új filozófia, „Új Tudomány” mindenesetre 
különbözik mind a baconi „Új Organum”-tól, mind a racionalista új tudománytól, folytatója 
kíván lenni a természetjognak, bemutatása az ember történeti létének, újraértelmezője az 
egész hagyománynak. Összetett mivoltában a vicói filozófia viszonya az újkori irányzatok-
hoz ezért meglehetősen képlékeny, későbbi interpretációja pedig változékony.18

Felvetem, Vico munkásságát talán fel lehet dolgozni úgy, hogy monográfusa sorra ve-
szi nagy témáit, s közben nem tér ki Szent Ágostonra; nagyon sok ilyen könyv született. 
Kedvezőbb és helyesebb azonban az az eljárás, amelynek alapján az életművet össze-
kötjük és összevetjük elődeivel. Ennek során természetesen nem kell túlzásokba esni, 
túlmagyarázásokba csúszni. Röviden szólva, úgy vélem, Vico nem Ágoston folytatása, 
de fel kell ismerni, hogy munkássága sok ágostoni elemet rejt magában. Vico életműve 
számos ágostoni hatást mutat, részben kifejezett és kinyilvánított, részben ki nem mon-
dott és közvetett formában. Azt állíthatjuk tehát, hogy Szent Ágoston szerepet játszik 
Vico gondolkodásában. Ez a körülmény számos jellegzetes és súlyos, sokszor éppen 
központi kérdéskörben megmutatkozik.

Vico filozófiájának, illetve egész munkásságának ilyen témái a következők: A verum-
factum nevezetes elve; A szabad akarat-kegyelem viszonyának kérdése; A természetjog esz-
méje; M. T. Varro munkásságának értékelése, a korok és teológiák varrói tanainak ágostoni 
és vicói interpretációja; Önéletrajzának ágostoni párhuzamai; Végül Szent Ágoston Vico 
költészetében19. Ennyiből is látszik, hogy Vico életműve sokszoros ágostoni hatást hordoz. 
Vico nagyra becsülte Szent Ágostont; 1731-ben úgy nyilatkozott róla, hogy Szent Ágoston 
az ő különleges védelmezője avagy támogatója: „Il mio particolare protettore.”20 Vajon mit 
kell értenünk ezalatt? A következőkben ennek fontosabb elemeit kívánjuk megvilágítani.

(A verum-factum elve) Vico egyik központi elve tudvalevőleg a verum-factum elve.21 
Az elvet műveinek több helyén megtaláljuk, mindenekelőtt pedig „De antiquissima 
italorum sapientia” című munkájának kezdő mondataiban: „A latin »verum« és 
»factum« felcserélhetők, vagy, ahogy az iskolai köznyelv mondja, megfordíthatók.”22 
Vico a lap alján így folytatja: „A verum maga a factum, és Isten az első igazság, mivel 
Isten az első alkotó.”23
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„Az új tudomány”-ban azután Vico alapelvként fogalmazza meg az alábbiakat: 
„Csodálkoznunk kell azon, milyen komolyan iparkodott minden filozófus megszerezni 
ennek a természetes világnak ismeretét, holott azt, mivel Isten teremtette, egyedül Isten 
ismeri; és hogyan hanyagolták el azt, hogy a népek világáról, vagyis a társadalmi vi-
lágról gondolkodjanak, holott ezt, mivel emberek alkották, az emberek megismerni is 
képesek.”24

Az itáliaiak legrégebbi bölcsességéről írott, előbb említett műben Ágostonnal kap-
csolatban csupán egy említést és idézetet találunk, az is másról, tudniillik a kegyelemről 
szól, amit itt épp alább tárgyalunk. A most tárgyalt elv mégis határozottan Ágostonra 
utal vissza, mégpedig két szempontból.

Egyrészt Vico rehabilitálja magát a történelmi szemléletet, s ez a felfogása rokonítja 
Szent Ágoston látásmódjával. Másrészt pedig tudni kell, hogy a tárgyalt elv eredetileg 
teológiai keretben jelentkezik, az alábbiak szerint.

Szent Ágoston „A Szentháromságról” című könyvében ezt írja: „Az Ő összes te-
remtményét, mind az anyagi, mind a szellemi dolgokat nem azért ismeri, mert vannak, 
hanem azért vannak, mert ismeri őket.”25 Aquinói Szent Tamás a Summa Theologicában 
szintén tárgyalja a kérdést, a következőképpen. Hivatkozik Ágoston előbbi kijelentésére, 
majd ezt írja: „Isten tudása úgy viszonyul minden teremtett lényhez, mint az alkotó tu-
dása alkotásaihoz.”26 Mutatis mutandis Vico ezt a szempontot vonatkoztatja az emberre, 
s az ember-alkotta történelemre.

Rendkívül tanulságos mindezek után észrevenni, hogy míg a verum-factum a 
neoidealista Vico-interpretáció vezérelve, addig a történetfilozófiai érdeklődés a her-
meneutikai Vico-interpretáció vezérelve, s a fenti kapcsolódások miatt Szent Ágoston 
mindkettőt összeköti Vico gondolkodásában!27

Szent Ágoston és Varro vitázik.
S. Augustinus: De civitate Dei. XV. század.
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(A kegyelem és a szabad akarat) Egy másik fontos téma, amely összekapcsolja Vicót és 
Ágostont, a szabad akarat és a kegyelem kérdése. Ez Szent Ágoston egyik jellegzetes 
témája, Vico korában pedig a jezsuiták és a janzenisták közötti vita szintén jellegzetes 
témája volt. Vico szintén az előbb idézett „De antiquissima italorum sapientia” című 
munkájában, Ágoston szellemében fejti ki, hogy Isten mindenható, de ez nem sérti a 
szabad akaratot.28

Vico egyaránt ismerhette a janzenisták és a jezsuiták Ágoston-magyarázatát. 
Önéletrajzában megírja: a kegyelemtannal kapcsolatban Richardus sorbonne-i teológus 
(műve) mutatta meg neki, hogy Ágoston a kálvinista és a pelagiánus szélsőségek között 
helyezkedik el.29 Az említett „Ricardo” a francia jezsuita Étienne des Champs (1613–
1701), aki Antonius Richardus álnéven írta Disputatio de libero arbitrio (1645) és De 
haeresi ianseniana ab apostolica Sede proscripta (1654) című műveit.

(A természetjog) Természetjogi tanaiban Vico szintén kapcsolódik Szent Ágostonhoz, s 
„De universi iuris uno principio et fine uno” című munkájában az Ágoston-hivatkozások 
sorát találjuk.30 Ezekben szóba kerül a De civitate Dei, M. T. Varro, a Confessiones 
(amely szerint Isten az isteni filozófiát mutatja be), a Contra Iulianum, Ágostonnak egy 
levele az erényről, a természetjog fogalma, az igazságos állam eszméje, Isten változha-
tatlansága és az ember szabad akarata, Róma, végül az államformák kérdése.

Ami a természetjog fogalmát illeti, ennek tárgyalására Varro a mű 48. fejezetében 
kerít sort. Varro szerint a természetjog „az isteni értelem végzése és mintegy hangja”, 
ahogyan azt Ágoston meghatározta.31 Az áthagyományozott szerkesztői-kiadói jegyzet 
itt feltüntet egy Ágoston-helyet (De civitate Dei, V. 9.), ahol azonban a szóban forgó 
mondat nem szerepel, sőt az Szent Ágoston egész munkásságában sem található meg. 
Hibás tehát Vico utalása és minden későbbi helymegjelölés.

Közbevetőleg megjegyezzük, hogy ettől még jogosan lehet Szent Ágostonra hivatkoz-
ni, mert ő valóban hasonló szellemben beszél a természetjogról „A Szentháromságról” 
című művében. Szent Ágoston a magatartás szabályait, a jó és a rossz ismeretét az 
Igazságból, az abszolút isteni létből eredezteti. Nem más ez, mint majd a skolasztikus 
„örök törvény”, amelyből a természetes erkölcsi törvény származik. Szent Ágoston a 
következő a szavakkal világítja meg felfogását, amely objektív alapot ad az erkölcsnek: 

„Hol vannak tehát ezek a törvények felírva, hol ismeri fel az ember, hogy mi jó és 
mi rossz, és hol látja, meg, hogy arra kell törekednie, amije még nincs? Hol lennének 
megírva, ha nem annak a világosságnak a könyvében, amelyet igazságnak nevezünk? 
Innen terjed el minden igaz törvény az ember szívébe is, ha az igazság szerint él. Nem 
helyváltoztatással, hanem bevésődéssel, ahogy a pecsétgyűrű átadja formáját a viasznak, 
de az a gyűrűben is megmarad.”32

Ami az előbbi téves hivatkozást illeti, találtam egy helyet, amely esetleg ennek az 
eredete lehet. A fenti kifejezés tudniillik előfordul Iustus Lipsiusnál, ahol már tévesen 
el van látva a később mindig visszaköszönő, a De civitate Dei V. 9. helyet feltüntető 
jegyzettel.33 Úgy tűnik tehát, hogy Lipsius tévedett, s Vico esetleg egyszerűen tőle veszi 
át a formulát. Hasonlóképpen ahhoz, ahogy a kortárs és a későbbi, ilyen tárgyú művek 
is ugyanezt szerepeltetik.34

Az igazságosság elvét Vico a mű 59. fejezetében tárgyalja. Itt kijelenti: „Az igazsá-
gosság minden társadalom alapja”35, s helyesen hivatkozik Ciceróra és Ágostonra. Szent 
Ágoston tudniillik kijelenti: „Minden államban a jólétnek az egyetértés a záloga, ez 
pedig igazságosság nélkül semmiképpen nem lehetséges.”36 Ágoston továbbá rámutat: 
„Semmi sem olyan veszedelmes az államra nézve, mint az igazságtalanság, és a köztár-
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saságot sem kormányozhatja és tarthatja fönn semmi, csak a teljes igazság.”37 Ágoston 
egyébként fejtegetését azzal zárja, hogy „a teljes igazságosság sehol sincs meg”, csakis 
Krisztus „köztársaságában”.

A mű 80. fejezetében Vico a keresztény jogtudomány saját elvéről szólva érinti az 
isteni Ágostont, aki – miként fentebb érintettük – gyakran együtt vallja Isten változha-
tatlan parancsát és az ember szabad akaratát.38 Itt említjük meg, hogy Vico másik jog-
filozófiai műve, a „De constantia iurisprudentis” néhányszor szintén foglalkozik Szent 
Ágostonnal. A mű első részében a filozófia szilárdságáról szólva hivatkozik Ágoston 
János-kommentárjára, a mű második részében pedig római történeti témák, továbbá 
Sallustius kapcsán a De civitate Dei-re.39

(Varro tanai) Szintén fontos a De civitate Dei szerepe Varro szempontjából, hiszen 
mindazt, amit Vico Varróról mond, s annak monumentális művéből felhasznál, Szent 
Ágoston hatalmas műve alapján mondhatja, minthogy Varro munkáját Ágoston munká-
jából ismerjük. „De universi iuris uno principio et fine uno” című, már említett köny-
vében Vico a De civitate Dei-re40 támaszkodva hivatkozik Varróra, a theologia naturalis 
szellemében beszél Istenről mint egyről, testetlenről és végtelenről, ennek alapján a 
természetjogot formulaként s az igazság eszméjeként határozza meg, amely megmutatja 
nekünk az igaz Istent.41

Az új Tudomány-ban Szent Ágoston csupán négyszer szerepel különböző római törté-
neti tényezők kapcsán, viszont ismét ott áll Varro mögött, aki 29 helyen említtetik meg. 
Ezek között kiemelkedő jelentőséggel bír a teológia avagy vallás hármas felfogásáról 
kialakított tan. Vico a régi „theologia tripartita” elvét újra felveti, s valamiképpen Szent 
Ágostonra emlékeztető módon annak mindhárom elemét a kereszténységbe vezeti bele 
és ott oldja föl.

Vico „Az új tudomány című könyvében ezt írja: „Ezért – több joggal, mint Varro – 
háromféle teológiát különböztetünk meg. Az első a teológus költőké, a költői teológia, 
vagyis minden pogány nép társadalmi teológiája. A második a természetes teológia, a 
metafizikusoké. Varro a harmadik helyre teszi a költői teológiát, amely nem különbö-
zik a pogányságban a társadalmi teológiától. (De Varro azt megkülönböztette a tár-
sadalmi és a természetes teológiától, s így osztozik abban a közös tévedésben, amely 
szerint a mondák egy fenséges filozófia mély misztériumait tartalmaznák, s a költői 
teológiát a társadalmi és a természetes teológia keverékének gondolja.) Mi a harmadik 
helyre a keresztény teológiát tesszük, amely keveréke a társadalminak, a természetes-
nek és a legmélyebb kinyilatkoztatott teológiának, és mind a hármat az isteni gondvi-
selés szemlélete fűzi össze. Úgy vezette ez az emberi dolgokat, hogy eleinte a költői 
teológia – amely eme dolgokat az istenektől az emberek számára küldött, istenieknek 
felfogott érzékelhető jelek szerint szabályozta –, majd később a természetes teológia 
– amely az érzékek alá nem eső örök okokkal bizonyítja a gondviselést – képessé tette 
a népeket a kinyilatkoztatott teológia elfogadására egy természetfölötti hitnek az ere-
jével, amely felette áll nemcsak az érzékeknek, hanem egyszersmind minden emberi 
okoskodásnak is.”42

Vico ezzel eredeti módon – fogalmilag némiképp tisztázatlanul hagyva – átszabja 
az összefüggéseket. Rokonítja a költői és a társadalmi (politikai) teológiát; nála is tisz-
tán áll a theologia naturalis. Mondanivalójának lényege – Szent Ágoston szellemében 
– az, hogy a kereszténység egyesíti szerencsésen a három elemet, ez adja értékét és 
erejét. Az emberi érzékek számára jogos a költői forma, az értelem számára jogos a 
természetes teológia, viszont a társadalmi teológia helyén a mindkettő fölé emelkedő 



40 FRENYÓ ZOLTÁN: ÁGOSTON ÉS VICO

Valóság • 2017. május

hit mozzanata jelenik meg. Vico itt érzéki-értelmi-hitbéli hármasságot állít fejlődésként: 
ezek a költői, a természetes és a kinyilatkoztatott teológia. Ez önálló séma, és egyébként 
nem illeszkedik Vico isteni-heroikus-emberi alapsémájához.

(A Vallomások és az Önéletrajz) Összehasonlítható és bizonyos párhuzamba állítható 
még Szent Ágoston Vallomások című halhatatlan könyve és Vico Önéletrajza: mindkettő 
tartalmaz intellektuális, filozófiai és költői önéletrajzi ívet, s mindkettő a Gondviselésen 
keresztül szemléli a bukás és az igaz élet meglelésének fordulatait.43 Szent Ágoston Az 
Isten városáról című művében idézi a Példabeszédeket: „Mert az igaz fölkel, ha hétszer 
esik is el.”44

Életrajza első bekezdésében Vico megemlíti, hogy hétéves korában leesett a lépcsőn, 
rettenetesen összetörte magát, és csodával határos módon épült fel, hogy sorsa megha-
tározott módon forduljon.45 1725. október 25-én pedig Vico levelet ír Bernardo Maria 
Giacco-nak, s a levélben bizonyos szekuláris jellegű változásról, új életre találásáról ír.46

Ahogyan tehát a Biblia a bukástól a megváltásig, a tudás fájától a keresztfáig tartó 
ívben mutatja be az ember útját, s ahogyan Ágoston életútja a körtefától, a gyermekkori 
körtelopástól mint bukástól a fügefa alatti megtéréséig, a „Tolle, lege!” kerti jeleneté-
ig vezet,47 úgy Vico sorsa gyermekkori elesésétől további eleséseken keresztül új élete 
megtalálásáig halad.

(Vico szonettje Szent Ágoston tiszteletére) Végül, de nem utolsósorban meg kell em-
lítenünk, hogy Vico Szent Ágoston tiszteletére írt egy szonettet48, amelyet előadott 
1735. augusztus 31én, Szent Ágoston napja után két nappal, a nápolyi Accademia degli 
Oziosi-ban49. (Az 1611-ben alapított Accademia jelmondatát a nápolyi illetőségű híres 
régi római költőtől, Statiustól merítették: Non pigra quies, Nem rest nyugalom.50) Nem 
tudom megnyugtatóan és teljeskörűen megítélni, hogy olaszul mennyire foglalkoztak 
eddig ezzel a verssel, de – szakmai visszajelzések alapján is – az a benyomásom, hogy 
egyáltalán nem esett rá nagyobb hangsúly, magyarul viszont tudtommal egyáltalán nem 
tárgyalja a szakirodalom. A vers a következőképpen hangzik:

Il duce valoroso, astuto e fero
che, di sangue e spavento in Canne armato,
differí di portar l’ultimo fato
del Roman rotto al vacillante impero;

E di Cartago sopra il lido altèro
l’ampia reggia del mondo aria fondato;
de la sua patria alfin con ciglio irato
vide il cener superbo afflitto e nero.

Altre maggior vittorie il nume eterno
a l’Africa serbò contro di Roma,
su le quali non val tempo né obblio.

Questa crebbe in immenso, e poi fu doma
del mio Agostino dal saper superno
che vi spiegò l’alma città di Dio.

A vers jelentése a következő: A kiváló, ravasz és kegyetlen vezér51, / aki vérrel és 
rettegéssel felfegyverkezett Cannae-nál52, / elszalasztotta, hogy végső csapást mérjen / a 
megtört Rómára, a támolygó birodalomra.53 / És Karthágó a büszke part fölött / a tűnő 
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világ tágas palotáját alapította, / végül hazájának haragos szemmel / látja büszke, bús, 
fekete hamvát. / Más nagyobb győzelmektől az örök istenség / Afrika felől megóvta 
Rómát / amelyek időn és feledésen túl lennének. / Ez növekedett mérhetetlenül, és az-
tán meg lett szelídítve / a legfőbb bölcsességtől vezérelt Ágostonom által, / aki nektek 
elmagyarázta az Isten dicső városát.

Vico verse szonett, tagolása szabályos: 2 quartina és 2 terzina. Rímképlete a klasszikus 
petrarcai abba, abba, cde, dce. A sorok – kevés kivétellel – jambikus hendekasyllabusok. 
A vers skandálása számos elíziót igényel.

Il du/ce va/loro/so, astu/to e fe/ro a
⋃ ━ ┃⋃━┃⋃ ━ ┃   ⋃  ━┃⋃ ━ ┃⋃ 

che, di/ sangue e/ spaven/to in Cann/e arma/to, b
⋃ ━  ┃⋃      ━ ┃⋃  ━  ┃ ⋃   ━    ┃⋃ ━  ┃ ⋃ 
diffe/rì di/ portar/ l’ulti/mo fa/to b
⋃ ━┃⋃ ━┃⋃   ━ ┃⋃ ━┃⋃   ━┃⋃ 
del Ro/man rott/o al va/cillant/e impe/ro; a
⋃  ━ ┃⋃  ━   ┃ ⋃   ━ ┃⋃  ━┃⋃   ━┃⋃ 

E di/ Carta/go sop/ra il li/do altè/ro a
⋃ ━┃⋃  ━┃⋃  ━ ┃⋃  ━┃  ⋃   ━ ┃⋃ 

l’ampia/ reggia/ del mon/do aría/ fonda/to; b
⋃   ━ ┃⋃  ━  ┃ ⋃  ━  ┃⋃    ━┃ ⋃  ━┃⋃ 
de la/ sua / patri/a alfin /con ciglio / ira/to b
⋃ ━┃⋃ ━┃⋃   ━┃ ⋃ ━ ┃⋃   ━     ┃ ⋃━┃⋃ 
vide il/ cener/ super/bo afflit/to e ne/ro. a
⋃  ━ ┃⋃  ━ ┃ ⋃ ━ ┃⋃   ━ ┃ ⋃ ━ ┃ ⋃ 

Altre/ maggior/ vitto/rie il nu/me eter/no c
⋃ ━ ┃ ⋃   ━  ┃⋃ ━┃⋃    ━ ┃⋃   ━  ┃⋃ 

a l’Af/rica/ serbò/ contro/ di Ro/ma, d
⋃ ━ ┃⋃ ━┃⋃ ━ ┃⋃   ━ ┃ ⋃ ━ ┃⋃ 
su le/ quali/ non val/ tempo/ nè obbli/o. e
⋃ ━┃⋃  ━┃⋃   ━ ┃ ⋃  ━  ┃⋃      ━┃⋃ 

Questa/ crebbe in/ immen/so, e poi/ fu do/ma d
⋃    ━┃⋃      ━┃⋃  ━  ┃⋃     ━ ┃ ⋃ ━ ┃⋃ 

del mi/o Agos/tino dal/ saper/ super/no c
⋃  ━ ┃ ⋃  ━ ┃⋃ ━ ━ ┃ ⋃ ━ ┃⋃  ━ ┃⋃ 
che vi/ spiegò/ l’alma/ città/ di Di/o. e
⋃   ━┃⋃  ━ ┃⋃  ━  ┃⋃ ━┃⋃  ━┃⋃ 

Ezek alapján a következőképpen fordítottam le a verset, hol hívebben, hol kényszerű-
en szabadabban (bízva abban, hogy az olvasó egyetért a költővel, aki szerint „ut desint 
vires, tamen est laudanda voluntas”54):

A nagy, ravasz és vad vezér a porba
leverte hőseink, és vértől ázott
Cannae, de lásd, a sors ám nem hibázott,
s Róma áll, ural és ír a korba.

S a büszke part fölött Karthágó orma,
hol friss, erős királyi lak virágzott,
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tengertől vert partján aláhanyatlott,
s maradt a dölyfös, bús hazája korma.

Egyéb sötét erőktől, hogy ne veszté,
Urunk, a gondvivő, megóvta Rómát,
azóta áll örökre már a Város.

A fenti Bölcs növelte nagy hatalmát,
Ágostonom lélekkel eltelíté,
s feltárta, hogy minő az égi Város.

Figyelemreméltó, hogy korábban Vico, jogfilozófiai művének 145. fejezetében, a né-
pek természetéből folyó államformákról szólva ezt írja: „Afrikában a karthágóiak erős 
és csodálatosan elmés népet alkottak; Hannibál, aki a hadvezetésben tűnt ki, és annak a 
világnak az egyházatyái, akik között Ágoston volt a legkiválóbb, másokat felülmúltak; 
s a szabadság vonzerejét hamar megértették.”55

Tudvalevő, hogy az ókeresztény irodalomtörténetnek valóban szembeötlő és külön 
kiemelkedő fejezetét alkotják az afrikai egyházatyák, Ágostonon kívül és őt megelőzően 
Tertullianus, Cyprianus, Arnobius és Lactantius.56 Szerepük kultúrfilozófiai és történel-
mi jelentőségű, ami a most tárgyalt összefüggésekben is megmutatkozik.

Az előbbi idézetből látnivaló, hogy a téma már megvan 1720–22-ben, s épp ehhez 
nyúlik vissza Vico, amikor 1735-ben Ágostont méltatni szeretné. Szembeszökő, ahogyan 
Vico mind a szonettben, mind az értekezésben egy lendülettel, egy lélegzettel, egy gon-
dolatkörön belül említi Hannibált és Ágostont, hogy azután különbségüket is felmutassa.

Közbevetőleg jelezzük: Serge Lancel jó érzékkel veti fel a kérdést: Hogyan volt 
egyáltalán lehetséges, hogy az újkorban az olaszok Róma ősi és gyűlölt ellenségének 
neve után a Hannibál (Annibale) nevet adják gyermekeiknek?57 Külön érdekesség, 
hogy a Hannibál–Ágoston, mint egymást ellensúlyozó névpár megtalálható az újkori 

Hannibal. Capuai már-
vány mellszobor. Museo 

Acheologico Nazionale di 
Napoli

Jacopo Ripanda: Hannibal átkel az Alpokon. 
1510 körül. Palazzo dei Conservatori, 

Capitolium, Roma
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Itáliában. Tanú erre a művészettörténetből a kiemelkedő Carracci-testvérpár: Agostino 
(1557–1602) és Annibale (1560–1609)! Csak sajnálhatjuk, hogy Giovanni Pietro Bellori 
klasszikus Carracci-életrajzaiban (1672) annak idején nem tért ki a névadás kérdésére.58

Nyilvánvalónak látszik, hogy Vico szemében Ágostonnak, az ő életművének épp ez a 
témakör, az előbb említett kapcsolat jelenti az egyik legnagyobb, maradandó jelentősé-
gét. Ez tehát a civilizációk közti viszony, áthidalás és átalakítás problémája. A kérdéskört 
a pogány Karthágó – pogány Róma – romanizálás (római Afrika)59 – keresztény Róma 
– keresztény Afrika (Ágoston)60 – keresztény Európa61 fázisaiban jelezhetjük röviden.

A nevezetes pun háborúk középkori perspektívában a következőképpen tűnnek föl: 
„Karthágó keresztény szempontból bűnös város volt, amit a Baal-kultusz már önmagá-
ban magyaráz, a gyermekáldozatok szokása pedig különösen hangsúlyossá tesz.62 Igaz, 
Róma ekkor még jó ideig nem keresztény, hiszen a kereszténység ki sem alakult, egy 
középkori keresztény szerző számára mégsem lehetett kétséges, hogy Róma és Karthágó 
harcában melyik város a bűnös, és melyik képviseli az Úr akaratát.”63

Ezután kell gondolnunk Szent Ágoston alakjára, aki egy személyben római és afrikai. 
Nagyszabású gondolatvilágában ez a kettősség még számos további réteggel és ténye-
zővel együtt alkot végső egységet és gazdagságot. Ágoston római tudata, műveltsége, 
latinsága evidencia.64 A régi „pogány” római államot egyrészt bírálja, másrészt méltatja. 
A keresztény római államot üdvözli, de látja világi korlátait. Történelemszemléletét és 
kultúrfilozófiáját a két civitas tana határozza meg.

Másfelől konstatálnunk kell, hogy Szent Ágoston pun származású, akinek afrikai arcéle 
olyan tényező, amellyel számot kell vetni, s amelyet helyes módon szem előtt kell tartani. 
Augustinus Afer, az „Afrikai Ágoston” címmel másfél évtizede egy nevezetes és úttörő 
nemzetközi konferencián tekintették át ennek a szempontnak a különböző vonatkozásait.65 
Az egész kérdéskörben speciális problémát jelent még Ágoston harca a donatizmus ellen, 
amelyben egyesek eltúlozva az afrikai és a római egyház konfliktusát domborítják ki.

Ide tartozik Szent Ágoston gondolatvilágának még egy eleme: Vergilius szerepe Ágoston 
műveiben, s bizonyos párhuzam útjaik között. Szent Ágoston a Vallomásokban beszámol 
arról, mennyire megérintette Aeneas és Dido története. Miként írja: „És sírtam Dido halálán, 
mert szerelemből megölte magát.”66 A kései szemlélőben felvetődhet, hogy e történet, a maga 
romantikus voltán túl, azért is megérinthette Ágostont, a romanizált Afrika gyermekét, mert 
ez a jelenet, még messze a római–pun háborúk előtt, a pun–trójai/római vonzalom eredendő 
meglétét is jelenthette a számára.67 Szent Ágoston gondolkodásában így kaphat fokozott je-
lentőséget Vergilius. Harald Hagendahl kimutatta, hogy Szent Ágoston műveiben legalább 
239 Vergilius-idézet szerepel, ebből 186 az Aeneisből származik.68

Vico verse felvillantja a nagy történelmi távlatokat: Karthágó és Róma, Afrika és Európa 
viszonyát, a romanizálás, majd a krisztianizálás menetét. A kontinensek és civilizációk eme 
pozicionálásában és oppozicionálásában, a szellem térbeli elhelyezésében mármost Szent 
Ágoston alakja, a római keresztény európai civilizáció alkotója tűnik fel, mint akinek ebben 
a hatalmas folyamatban meghatározó szerepe van.69 Ez Vico Ágoston-dicséretének lényege. 
Itt csak utalni tudunk arra: külön érdeklődésre tarthat számot, hogy Vico, aki maga is itáliai, 
ezt a témát ragadja meg a maga korában, a XVIII. században, amelyben Európa ismét igen 
sajátos helyzetben találja magát a világban és önazonossága tekintetében.70

S végül, különös módon, a civilizációk, kultúrák és vallások mai érintkezésének és 
harcának korában71, amikor egyrészt azt látjuk, hogy Afrikának a keresztény Európa 
ellenségei által elindított népességét az olasz államvezetés a saját hadihajóin szállítja 
tömegesen és pápai egyetértéssel Itáliába (2015–), másrészt fel kellene fognunk, hogy 
Bizánc ma is oszmán-török megszállás alatt áll72, a szonett által megjelenített témában 
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ismét bizonyos időszerűséget pillanthatunk meg. Ez egyaránt fényt vet Szent Ágoston és 
Giambattista Vico sajátos időszerűségére, s európai távlatú gondolatvilágára.73

Az már természetesen szétfeszítené a jelen vizsgálódás kereteit, bár a logikus tovább-
gondolás irányát jelentik, ha – az oly negatív újkori antiklerikális beállításokkal szemben 
– a keresztes háborúk mint távlatos megelőző offenzíva74, továbbá a spanyol reconquista75 
és a magyar-balkáni törökellenes háborúk76 tényezőit is ebben az összefüggésben elemez-
nénk77. Mindenesetre, ha visszatérünk Vico szonettjének témájához, s megfontoljuk és to-
vábbgondoljuk az abban foglaltakat, a vicói „corsi e ricorsi” nyomán végeredményben ma 
is ezt a kérdést kell föltennünk magunknak: Hannibál vagy Szent Ágoston? Bár a válasz 
nem lehet kétséges, az európai civilizáció főszereplőinek működése és ideológiájuk hatása 
láttán sürgetően vetődik föl kontinensünk politikai és kulturális megújulásának szükséges-
sége, s az antik és a keresztény európai hagyományok felelevenítésének igénye.

Tiepolo: Szent Jakab 
legyőzi a mórokat. 1750 

körül. Szépművészeti 
Múzeum, Budapest

Peter Krafft: Zrínyi kirohanása. 1826. 
Magyar Nemzeti Galéria, Budapest

Harc a második keresztes háborúban.
Willelmus Tyrensis (Türoszi Vilmos): 

Historia rerum in partibus transmarinis 
gestarum. XIV. század. Paris, Bibliothèque 

Nationale de France, Département des 
Manuscrits, Français 22495 fol.
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