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(Iz 9,6)

Borzsák István professzornak
90. st űlei ésnapiára

tiszteletteljes köszöntéssel

Cáfolhatatlan tény, hogy Augustus "a ranykorá
nak" igen rejtélyes költője, Vergilius Kr. e. 40 tá
ján a híres és sokat vitatott lY. eklogájában egy
fiúgyermek születéséről ír. 2000 éve eldönthetet
len, eldönthetetlennek tűnő viták dúlnak a filo
lógusok jelesei. valamint egyéb tudomány
szakok (egyháziak, világiak) képviselői k őzőtt,

vajon Vergilius az Istengyermek születését éne
kelte-e meg, avagy más gyermek születését a
tíz eklogája közül messze kimagasló IV. eklo
gájában.

Mivel a költeményt - úgy tűnik - barátjá
nak, Asinius Polliónak ajánlotta, sokan hitték,
hogy az újdon választott konzul épp akkortájt
születendő fiának, Asinius Gallu snak kellett
hogy szó ljon a köszöntő vers.

Ezen az egybeesésen kívül egyetlen betű

sem utal a versben sem Asimus Callusra , sem
más feltételezett jelöltre (sz éba jött még maga
Augustus, aki ekkor 20 év körüli fiatalember
volt; Augustus gyermeke, aki leány lett, stb. ),
Dúsgazdag fant áziával megáldottak véleménye
nyomán, a szövegtől teljesen elvonatkoztatva,
elszakadva, jöttek létre és foglaltak "el jeles he
lyet a fenti elképzelések az úgynevezett tudo
mányos világban. Mivel az említett versnek
könyvtárnyi szakirodalma van, eng edtessék
meg, hogy a vers vizsg álatára szorítkozva kísé
reljük meg annak bizonyítását, hogy a pogány
"szent vates" (miként Babits nevezte) Vergilius
- nem közönséges bibliai ismerettel - költői

intu itív erővel tárja az olvasók és a megváltásra
áhítók elé mindazt, amit ő nemcsak sejt, hanem
tud a megvált6 gyermek születéséről.

A filológusokat - szinte természetes - tel
jesen megbéklyózta, valamint ant ik ismereteik
re hagyatkozván megtévesztette a vers értelme
zését illetően az, hogy az ant ik világ nagy isten
ségei - Juppiter és Saturnus - neve előkelő

helyet kap az eklogában. "Iam redit et virgo,
redeunt Satumia regna" (6: Már megtérhet a
Szűz, meg az ősi saturnusi korszak) ; "Iam nova
progenies caelo demittitur alto," (7: Már új sarjat
küld a magasból a földre az ég is.) A satu rnusi
korszak a vers elején "tér vissza" , juppiter pe
dig igen különleges módon jelenik meg az eklo-
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ga végé n. Úgy tűnik, mintha ő lenn e az atyja a
születendő gyermeknek: "Cara deum suboles,
magnum [oois incremenium!" (48.)

Az atya ság szerepkörét valóban köthetnénk
juppiterhez. ha - a szövegösszefüggésből kira
gadva - szó szeri nt értelmez nénk a sort. Mie
lőtt tovább olvasnánk a sorokat, felvetőd ik a
kérd és, mit szó lt volna az "a pajelölt" Asinius
PolIio az "ú j" atya jelölt juppiter felt űn é s éhez.

Még ha az istenség maga a főisten [uppiter, ak
kor is meglehetősen fonák helyzetbe került vol
na - e hirt elen közlés után - a konzuli hivata
lába lépő Asinius Pollio.. . De nem került kétes
helyzetbe, ugyan is ő is bizonyíthat6an ahhoz a
réteghez tartozott Rómában, Vergiliusszal
együtt, akik ószövetségi ismereteik alapján első

sorban az írás jövendölésének bekövetkezését
várt ák, melyet Vergilius költeménnyé formált
- még akkor is, ha ők épp családi örömöknek
néztek elébe.

Az idősíkokról is érdemes szó t ejten ünk. e
nélkül ugy anis filológiail ag is felületesen értel
mezetté, illetve félreértelmezetté válik a latin
szöveg. A konzul fia ugyani s már megszüle
tett , vagy hamarosan megszül etik, Vergilius
jósló, jövendölő futurum imper fectumai, azaz
jövő idej ű állításai pedig egy kozmikus méretű

változást, általános békességet, szelíd, békés
együttléte t idéznek fel - a teremtett világ élőlé

nyei között - az olvasó előtt : .surget gens
allrea" (9: be fog köszönteni az "a rany kor");
.incipient magni procedere menses" (12: [majd)
kezdenek előrelépni a nagy hónapok), és a puer,
vagyis a fiú .pacatumgue reget patriis virtutibus
orbem" (17: a megbékélt világot (pacatum orbem)
fogja kormányozni (reget) az atya erényeivel,
atyai virtussal (patriis virtatibus). Az atya (pater)
és a fiú (puer) együ ttemlegetését nem nehéz
meghall anunk.

Hatvanh árom soros a vers. Mind en szavá
hoz külön magyarázat fűzhető. Ezt mázsán yi
kommentárirat megléte bizonyítja. Elgondol
kodtató, hogya kommentárok a latin szövegtől

menn yire függ etlened ve éltek, illetve élnek
önálló életet. Igy alakulhatott ki a versnek az az
értelmezése, amelynek - igen sokszo r - sem
mi köze sincs e gyönyörűséges - jézus sz ületé
sét megjövendölő - " pogány próféciához". Irá
sunk nem filológia i elemzésne k készült, ha
nem köszön tésnek, de úgy, hogy az igen félre 
vezető értelmezési lehetetlenségeket - nyelvi
mód szerrel - egy ado tt határon belül kiküszö
böljük.



Vissza kell térnünk a "nagy hónapok" előre

haladásának mibenlétéhez. Csakis "jelen" ko
runkban (az elmúlt egy-két száz évben) gondol
hattak az értelmezők tényleges, ma használatos
naptári hónapokra. Csillagász szakemberek, tu
dósok természetesnek vették, hogy Vergilius a
nagy világévek körforgását érzékelteti e sorral.
(Ponori-Thewrewk Aurél és Teres Agoston írá
saira, szóbeli közléseire utalok, akik asztrológi
ai ismereteik birtokában értelmezik Jézus szü
letésének "csillagok"-ból is követhető történe
tiségét).

A szippari, babyloni "előrejelzések" tévedhe
tetlenül "jósolták" meg a Juppiter és Saturnus
együttállását a Halak (Pisces) csillagképében,
amikor is egy csodás gyermeknek le kell száll
nia a földre a nehezen megváltható bűnös em
berek, a világmindenség megváltására. Az egy
mástól látszólag távol eső tudományszakok
nagy összetalálkozására is lehetőséget adott
Vegilius nagy jövendölése.

Ha a csillagász szakemberek érveit nem épí
tenénk be elemzésünkbe. akkor maga Vergilius
bizonyítaná a csillagászok elméletének, megfi
gyeléseinek helyességét. Tudniillik Vergilius a
IV. ekloga második felében - igaz, rendkívüli
módon rejtjelezetten - felsorolja a nagy világ
éveket saját koráig. "Robustus quoque iam tauris
iugasolvetarator" (41: Barna paraszt az igát is el
oldja bikái nyakáböl): "Ipsesedin pratis aries iam
suave rubenti murice, iam croceo mutabit vellera
luto. (4~: Bíbor gyapjat a rét maga ád a rajt
legelésző kosnak, majd a szinét sáfrány-sárgára

•cseréli.)
Ezután a párkákat szölítja meg Vergilius:

"Talia saecla ... , curriie" (Ilyen századokat... per
gessetek!) Gondoljunk a Jézus születését meg
előző "világévekre" - itt rejtőznek. A taurus
(bika) az egyiptomi virágzás, az aries (kos) a zsi
dó nép felemelkedésének nagy korszakai, eze
ket követően "fordul" elénk a következő nagy
év, a pisces (halak) csillagképében: .aderit iam
tempus" (48.)

El fog érkezni már az az idő, amikor Juppiter
"ivadéka" a világra jön, aki nem más, mint a
Juppiter és Saturnus (a nagy bolygók) együttál
lásának várva-várt szülötte, a gyermek Jézus.
Az ő eljövetelére - rejtve - a III. eklogában is
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céloz Vergilius. A taurusés az aries (korszakok),
mint a bukolikus-pásztori világ lényeinek emle
getése után igen figyelemreméltó dolgot hirdet
a költő: "Ubi tempus erit, omnes in fonte lavabo"
(III. ekl. 96: Mihelyt itt lesz az ideje, forrásban
fogom megfüröszteni mindet [tudniillik a ke
resztelés rítusával]). A forrás, mint a víz egyen
értékűje, jelzi és jelképezi a Jézus születésével
kezdődő nagy világkorszakot (magni menses), a
Piscest, a halak csillagképét, amelyben együtt áll
a két nagy bolygó.

Kimeríthetetlen asztrológiai forrás az ekloga.
Minden szava sugall, közölni akar. Szinte halla
ni véljük Vergilius X. eklogájának biblikus fi
gyelmeztetését: "non canimus surdis" (nem süke
teknek éneklünk). "Hallgasd, melyeket elmondok
fületek hallására!" (MTörv 5,1.)

2002 októberében Radnóti Miklós eklogai
világáról írtunk a Vigiliában, kiemelve Vergili
ushoz való hasonlóságát. Bizonyítottuk mind
kettejük ószövetségi ismerete verssé lényegíté
sének folyamatát. Eklogáikban a két váteszköltő
szenvedélyes zsarnokgyűlöletének kifejezése
mellett megszólal mindkettejük utolérhetetlen
békevágya is.

Most idézzük Vergilius azon sorait, amelyek
ben az után áhítozik, hogy az általa megénekelt
gyermek megérkezését ő is megérhesse. A poli
tikai viszonyok ismeretében tisztában volt az
zal, hogy nem érheti meg a Megváltó születését.
51. életévében (Kr. e. 19-ben) - magyarázhatat
lan, csakis Augustus számára ismert kőrülmé

nyek között - lépett át abba a csillagvilágba,
ahonnan a várva-várt fiúgyermek Kr. e. 6-7 tá
ján megérkezett a Juppiter-Saturnus Halak-béli
konjunkciója idején. Vergilius hatvanas éveiben
járhatott volna ekkor. Idézzük sorait: ,,0 mihi
tum longae maneat pars ultima vitae, Spiritus et
quantum sat erit tua dicere facta" (53-54).

Vergilius e végső óhaja - a hosszú élet vá
gya - nem teljesedett. Jézus tetteit (tua facta)
nem zenghette, a mosolygó Kisded szűletésé

nek csodáját azonban utolérhetetlen szépségű

pogány-keresztény himnusz-eklogájában ránk
hagyományozta karácsonyi, ünnepi köszöntő

ajándékul.
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