
Mai meditációk

cSÁNYI lÁSZLÓ

Vergilius jóslata

Dante híres bölcsnek (famoso saggio) nevezte, mesterének és szerzőjének (mio maestro
e 'l mio autore ), ő vezeti végig az alvilágon s a "szentséges triumfátornak, egyedülvaló
urának, Henrik úrnak" azt írta levelében, sokan, vágyuk teljesülte előtt, arról énekeltek
Vergiliusszal, hogy visszatér Szaturnusz és a Szűz uralma. Constantinus császár javaslatára
bevették a "szentek gyülekezetébe", a niceai zsinat tisztelettel idézte a nevezetes Iv.
eklogát. -

A saeculum Augustus a csodavárás időszaka, amit a brundisiumi szövetség reménysége
táplált, mert Octavianus és Antonius kézfogásától remélték a testvérháború végét.

Ebben az ártatlan hitben hangzik fel a Iv. ekloga, a világirodalom egyik titokzatos verse.
Nem előzményeknélkül való, de a példaképnek tekintett Theokritosztól oly távol van,
mint tőle a XVIII. sZáZadi német Idillendichtung. A pásztori idill csak keret, hogy
dicsérhesse a természet szépségét, a szerelem hatalmát, a megcsalatás fájdalmát, de a Iv.
eklogaváratlanul kilép a védekezésill felépített világból, nem a jámborközépszer,hanem a
hit, az eljövendő aranykor reménye élteti, melyannyi iszonyat után már nem lehet messze,
s az V. ekloga Daphnisza is ezért lehetett "isten", aki békében szeret élni.

A tÍZekloga szerves egységet alkot, bár a kutatók már korán felismerték, hogy eredetileg
jóval több versrőlvolt szö,amelyek közül a költő ezt a tízet választotta. Megállapították azt
is, hogy a II., a III. és a VII. vers keletkezett előbb, ezeket követte sorrendben a VI., az 1.,a
Iv. és az V., majd a VIII., és a X. vers. A sorozat tengelyében a Iv. ekloga áll, igazolva a
tudatos kompozícíöt.

A vers ünnepélyes invokációval kezdődik: Sicelides Musae, paulo maiora canamus! 
vagyis, Pásztori MÚZSák, kissé különbet énekeljünk, amit Lakatos István, akinek fordítását a
továbbiakban is ídézem, így ültetett át:

Múzsák, sícelidák! magasabbra kicsit ma dalunkkal!

Meglepó a hangvétel emelkedettsége, melyhez hasonlóval csak a X. ekloga indul:

Ócsak e dalt, az utolsót még, ezt óvdAretbusám!

Aharora bevezetősor után a költő bejelenti az új aranykor születését, amely szó szerinti
fordításbaJl így hangzik: Már eljött a végső korszak, amit a Cumaei SibyUa jósolt, újból
születík a századok sora (a seculorum ordo, tehát az új világév). Már visszatér a Szűz,

visszatér Saturnus királysága, már új nemzedék száll alá a magas égből. A gyermekkel, aki
most születik, megszúnik a vaskor s az egész világon beköszönt az aranykor, vedd
oltaJmadba szúzDiana (casta Lucina), hisz már uralkodik fivéred, Apollo.

Lakatos István fordításában:
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Íme betelt az itM, amelyet Cumae dala jósolt:
ujraszilletve az évszázadok roppant sora tárol.
Elj6n a SZŰZ ismét, márj6n Sáturnus uralma,
már a magasságból kűldúj ivadékot a mennybolt.
ÓVdcsak a most születlJ csecsemlJt,Lucina, ki majdan
véget vetve a vaskornak, hoz a f6ldre aranykort:
bisz márls testvérbátyád országol, Apolló.

Rejtélyes hét sor, s az sem véletlen, hogy Vergilius négyszer ismétli: már, rníntegy
jelezve, hogy eljött az idők teljessége.

Évezredeken át élt a boldog aranykor mítosza s kísértett a romlás képe, mert a bún, a
megváltás reménye nélkül, egyre mélyebbre taszítja az embert. Az Odüsszeia Akhilleusza
szfvesebben lenne napszámos, mint a holtak fejedelme s bánattal és iszonyattal van tele
Vergilius alvilága is.A reménység lábujjhegyen jár a történelem iszonyatában, mert nem jut
el mindenkihez a vigasz szava, bár "próféták által szölt" az Isten, mint SylvesterJános írja
disztichonjában.

Celanói Tamás, Assisi Szent Ferenc társa, a Dies irae zengősoraiban Dávidot és a szibillát
hívja a harag napja tanújának, mert a hagyomány még ekkor is elevenen élt, s nem
felejtették, hogy ő mutatta meg Aeneasnak az Orcus lejáratát.

A jóslás ősi mesterség. Szókratész is azt mondja, hogy Delphoi és Dodona papnői sok
mindent előre jeleztek, s ezzel segítették az embereket, jóslataik azonban mindig a
közvetlen jövőrevonatkoztak, a napok ügyes-bajos dolgaiban próbáltak eligazítást adni, bár
még ehhez is "ihletett jóslás" kellett, amint azt Szókratész hangsúlyozta. Delphoi teátrális
külsőségek között múködőpapnője sem látott túl az alvilági folyón, ahol a megváltatIan
lelkek dideregnek, s Homérosz és Vergilius sem tudott róluk többet mondani.

A Iv. eklogában a megváltás reménye szólal meg: a bún elenyészik, s akit illet, "deum
vitam accipiet", az isten életét kapja, s magais az istenek társaságában élhet. De ez még
nem a visszatért aranykor, mert megmaradnak a régi bún nyomai, de aderit iam tempus,

az id6 közel immár,
isteni drága gyerek, Jupiter méltó magzatja!
Domború boltja, tekints rá fel, hogyan ing a világnak,
nézd a magas mennyet, babözön színét, vagy a földet;
s lásd, ajövő kornak minden mily boldogan örvend!

A hagyomány szerint a kortársak kivételes tisztelettel teldntettek Vergiliusra; a váteszt
láttákbenne, titkok tudóját, az egyházatyákpedig márJézus érkezésénekmegjövendölőjét
ünnepelték benne. A Iv. ekloga előlegezett Megváltó-képe végigkísérte Vergilius utö
korát, de az évszázadoksorán alakját továbbra is legenda övezte, lassanvalóságos mesehös
lett belőle,s HallerJános Hármas históriájában már olyan állóképet készit a város piacára,
ami felismeri az emberek vétkeit. Ez azonban alig érintette azt a Vergilius-képet, amit
Eusebius, Ágoston alakitott ki róla, akik a vers egyébkéntkézenfekVőmagyarázatával éltek,
s a Virgo-ban Szűz Máriát ismerték fel, a földre szálló jövevényben pedigJézust. A későbbi

kutatás azonban elvetette ezt a magyarázatot, s a tudós kegyesrendi, Vézner Károly is azt
írta, ez csak annyiban igaz, hogy Vergilius "a kor lelkét szélaltatta meg", mert a baljós
időkben"a messiás-gondolat ködös sejtelemként élt az emberek lelkében". Valóban lehet
ködös sejtelemnek nevezni, a gondolat azonban a szíbílla-jöslatok kétségei között az
egyistenhit bizonyosságát keresi, s Seneca is azt írja Luciliusnak, "senki Sém lehet igaz
ember isten nélkül" (KurczÁgnesfordításaJ, s az Aeneist idézi: melyik isten, nem tudjuk,
- majd másutt Horatius nyomán ezt írja: "Szivet kell cserélned. nem égboltot...
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Az eklogák keletkezésének történetét ismerjük. A polgárháborúk hányattatásai után
Vergilius apai örökségét, Mantova melletti kis birtokát egy Arrtus nevű katona foglalta el, s
szorongatottságában ekkor fordult a po vidéki földosztás két politikai biztosához, Asinius
POllióhoz és Cornelius Gallushoz.

Gaius Asinius POllio praetor volt Caesar alatt, majd legatus Galliában, de Salona
elfoglalása után visszavonult, a politikai érvényesülés helyett írók barátságát kereste, maga
is írt drámákat, a polgárháború történetét. POllio 40-ben lett consul, s körülbelül erre az
időre tehető a lY. ekloga keletkezése is, amit Vergilius jótevőjének írt, fia születése
alkalmából. E tények ismeretében csupán az a kérdés, hogy az "isteni drága gyerekben"
Pollio fiát kell-e látnunk, vagyinkább azt, akinek eljövetele a fiú életében várható.

Az ídöpontot nem hagyhatjuk figyelmen kívül. Kerényi Károly joggal vélte úgy, hogy a
Sibylla nevével hitelesített jóslatok közvetítették Vergiliusnak a perzsa chiliazmust s azt
sem érdemes vitatnunk, hogy "ezen az úton nemcsak a millenáris számítással ismerkedett
meg a költő, hanem a millenniumokhoz fűződővárakozások messiási tartalmával is".

A számmisztikának nagy szerepe volt az antik gondolkodásban s a püthagöreus
kombinációk még Szent Ágostonra is hatottak. A 3 és a 6 misztikus tartalmat hordoz: egy
Istenben három személy van, a teremtés hat nap alatt történt, Jézus pedig az emberiség
hatodik korszakában jött ei. "Mi most ebben a hatodik korban élünk - írja A
Szentháromságról című könyvében -, akár ezer évvel osztjuk a történelmi időt, akár
pedig a Szentírás szerint a nevezetes és jelentős időpontokat vessZük figyelembe." (Gál
Ferenc fordítása) Az időbeosztást is megmagyarázza: Ádám, Noé, Ábrahám, Dávid, a
babiloni fogság, a Szűz születése jelzi a történeti korfordulökat, az a szakasz pedig, ami
Jézus születésével kezdődött, az idők végezetéig tart.

Szent Ágoston történelmi érveket keres, s valójában ugyanazt az utat járja végig, amit
Vergilius, mert a lY. ekloga nem könnyelműköltői játék, a várható esemény, amire utal,
kozmikus háttér előtt játszódik le, a csillagjárás és a szíbílla-jöslat egyaránt abeavattatást
sejteti, s ezért mondja, ha a csöpp csecsemő,qui non risere parenti, nem mosollyal ismeri
fel anyját, nem lesz méltó az isteni társaságra. (A megfogalmazásban természetesen az
antik képzelette ismerünk.)

ki mosolyra se készti szülójét,
égiek étke se vár, istennók ágya sem arra.

A vers tehát egy várható nagyobb esemény alkalmából köszönti a csecsemőt, a consul
fiának születése nem is jelentheti azt a reményt, amit a perzsa chiliazmus fűzött az ezredik
évhez, s ezt Vergilius nem is állítja. Az ifjú POllio abban az idf)ben látta meg a napvilágot,
amikor a titkos jelek azt sugallják, "eljön a Szűz ismét" és így iam nova progenies caelo
demittitur alto, .

már a magasságból küld új ivadékot a mennybolt.

Vergilius világosan szöl, nem azt mondja, hogy eljött már az aranykor, az apa előtt is így
tiszteleg: "consulságod alattkezdődika fényes időszak",s ez nem udvarias gesztus, mert ha
erről lenne szö, inkább Augustusra kellene gondolnia, amit az Aeneisben meg is tesz, kellő
mitológiai érveket sorakoztatva fel. Az Aeneis költői hódolat, hála a pax romanáért
(Bonfini majd ugyanígy keresi Mátyás király mitológiába merült hőseit), a lY. ekloga
azonban azt köszönti, akinek megadatott, hogy tanúja legyen az eljövendőnek. "Consul
ságod alatt" - mondja az apának, s itt akár azt is közbevethetnénk, hogy POllio megérte
Jézus születését. Ez a spekuláció azonban már ingoványos talajra vezet. Azt viszont nehéz
elképzelni, hogy az "ille deum vitam accipiet", vagyis ő (ille), tehát a most született fiú
kapjaosztályrészül az istenek életét, hiszen a folytatás sem erre utal:
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ó pedig istenként él majd, akt lát az egekben
isteni bajnokokat s IJtis látják azok éppugy,
s lesz lecsitultfiJldűnkfejedelme az IJsierénnyel.

Az eredetiben "reget", vagyis kormányozni fogja, patriis virtutibus, atyja erényével a
lecsitult földet, amit a consul fiára vonatkoztatni földönjáró gondolat lenne, nem is illik
Vergilius és a vers emelkedett szelleméhez. de még a szibilla-jóslatokhoz sem. A vers
befejezése színtén erre utal:

Vajba a kései vénkornak végéig elélneR,
s lenne erlJm elegend4 hogy híredetfiJlidézzem

- tehát annak a hírét, aki méltö az istenek társaságára, s ezért mondja azt is, hogy már
születése percében mosolyogjon anyjára, mert "ki mosolyra se készti szülőjét", nem méltö
az isteni vendéglátasra vagy házas~gra, "nec mensa, dea nec dignata cubili est".

Ez a csodálatosvers, bár míndössze 63 sor, a kor teljes foglalata, s havilágirodalmi párját
keressük, Dante szintéziséVeIvetekedhet. ÖSSZefogJ.alás és kezdet: a párkák ott serényked
nek guzsalyuknál,s "az ős vétek még néha elötör", a régi bűnöknyomai is itt vannak még,
de aderit iamtempus, itt az idő, tehát "törj méltó tisztségre", hogy tisztességesenvárhasd a
jövőt

A hagyományos jóslatirodalom többnyire nem nevez meg ídöpontot, vagy a már régen
megtörténtet vetíti vissza az időben, ex eventu, a következményekből indul ki, mint
Vergilius is az Aeneisben, amikor Didóval "megjósoltatja" a pun háborút. Ezzel szemben a
IV. ekloga nagyon kis időhatárok között mozog, az apa consulsága alatt kezdődika fényes
időszak,s magának is kései vénkort kív.1n, hogymajd eldalolhassa jóslata igazát, mert akkor
magapán sem fogja megtagadni tőle a győzelmet.

Kézenfekvő lenne levonnunk a végső következtetést, hogy Vergilius, miként a
középkorban gondolták, valóban]ézus közeli eljövetelét jövendölte meg. Ez azonban így
túlságosan egyszerű lenne, s a niceai zsinat atytinak meggyőződésétsem fogadhatjuk el
történeti bizonyítéknak. Nincs is rá sziikség.

Babits ezt írta Vergiliusról; hangja sugalmas, áhító, erre a IV. ekloga a legjobb példa, s
akár Kerényi Károly véleményét is elfogadhatjuk, hogy a költő "meghitt körben a prófétát
játssza". Azt azért tegyük hozzá, hogy ez a prófétaság a felismert szerep, ami elől ha akarna
sem tudna kitérni. A polgárhaború rémségei személyében is érintették, természetes, hogy
reménykedett egy megnyugtatóbb korban, de ez az emberi remény kozmikus távlatot
kapott, a személyes elem az általános üdvösséggel párosult, azt is sejtve, hogy ennek
eljövetelét nem látja meg, mert ehhez kései vénkorig kellene élnie. Akár azt is
mondhatnánk, történeti szükségszerűségetismert fel annak eljövetelében, akinek nevét
sem tudhatta, de akinek érkezésétőlaz új és boldog kor érkeztét várta.

Érdemes itt lélegzetvételnyi kítéröt tennünk. Horatius 16. epodosza a pusztulás
vigasztalan látomása: a vároSban dübörgő lópaták ügetnek át

s Romulusunk csontját, mtt szél és napsosem ért még
(átokhozó látvány!) kevély kéz sz6rja szét!

Távolban, a nagy Oceanus messzi zugában felrémlik egyboldog sziget,

ott a batár szántatlan is ad gabonát, ba a nyárjiJn
nyesetlen is virágba bajt a tIJke ott.

(Bede Anna fordítása)
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Emitt a vaskor, amiből a jámbornak meg kell találnia a kiutat. Komor ésvigasztalankép,
mégis azt kell mondanunk, a korhoz méltó, minden ízében realista költőméri fel benne a
lehetőségeket. Vergilius elé ugyanez a látvány tárul, de visszahúzódó természete, ingatag
egészsége ellenére sem a menekülésre gondol, mert szívében lakik a titokzatos és ihletett
remény, hogy küszöbön a történelem új szakasza. Horatiusnak vannak érvei a pusztulásra
és a menekülésre is, Vergiliusban azonban csaka bizonyosság él, s a bűnök is, melyekről
oly drámai erővel szól, ebben az új világban megszelídülnek, a múlt emlékeivé
halványodnak, mert nem is gondolhat másra az, aid átélte a megválthatóság élményét. A
kor az általános béke és nyugalom eljövetelében reménykedett, de ugyan melyik korban
nem élt ez a remény? A Iv. ekloga ennél tovább megy. Szerzője nem játssza a proféta
szerepét, az antik jósok teátnllis külsóségeire sincs szüksége, a közelgő világtörténelmi
eseményt egybekapcsolja a családi örömmel, a csecsemő születésével, Az öröm kétarcú:
Polliónak fia született, az ő consulsága alatt kezdődik az új világkorszak, a gyermeknek
tehát úgy kell majd viselkednie, hogy méltó legyen a nagyidőhöz.

Azt természetesen nem mondhatjuk, hogyJézus eljövetelét jövendölte meg Vergilius.
Inkább a történeti helyzetból érzett rá az indokolt reményre. Titkos sugallatra?
Bizonyosan.

Aközépkorböl több SZŰZMária-ábrázolást ismerünk, amelyekrőla hagyomanyazt tartja,
hogy nem emberi alkotások, angyalkéz festette őket. A pravoszláv egyház is számos ilyen
képről tud, ezt mondják a római Santa Maria Maggiore és a firenzei SS. Annunziata
Madonnájáról is, amelyről Michelangelo úgy vélekedett, hogy nem lehet emberi alkotás.
Aki megáll előttük, akár a moszkvai 'fretyakov képtárban is, mindenképp érzi az
átszellemültség sejtelmét, s most már oly közömbös, hogy a pietor ignotus valóban angyal
volt-e, vagyegyügyű halandó, akire a titok bízatott.

Bár nem irodalomtörténeti érv, de a Iv. ekloga Vergiliusa mégiscsak olyan látomást
fogalmazott meg, mint a középkor névtelen festői, akik ünnepi percükben az idő

függönyének résén átpillantva megláttak valamit az örökkévalöböl.
Már csupán egytörténeti adat kMnkozik ide. Az itjabbAsinius Pollio magaspályátfutott

be, de végül kegyvesztett lett, s Tiberius császár börtönében halt éhen, a források szerint
egyértelmúen 33-ban, körülbelül Jézus halálának esztendejében. A két esemény között
természetesen nincs összefüggés, arra azonban könnyelműséglenne gondolni, hogy csak
ennyit ért Vergilius jóslata Ő-is tudta:

Ámde nyomokban az 6s vétek még néhol el6tör
s úz 1beNs áradatát basogatni haj6n, vagy ővezni

fallal a városokat s a falajba bevágnt barázdát.
Lesz új 7fpbys is és kiszemelt daliákkal iraml6
második A'8'6, mt új háborúk is, tömegéve~
s küldik 1I'6jaalá ismét a hatalmas Achillést.

Svolt olyan is, akinek a császár börtönében kellett elpusztulnia.
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