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Dalloul Zaynab

Bollók János: Asztrális misztika és asztrológia 
Janus Pannonius költészetében

Recenzió

Bollók János műve egy eredetileg kandidátusinak szánt, majd akadémiai doktori 
disszertációnak elfogadott tanulmány. Asztrológiai érdeklődését vélhetőleg 
egyiptológiai tanulmányaira, valamint Kákosy László ösztönzésére lehet vissza-
vezetni. Bollók úgy vélte, hogy az antik, majd a reneszánsz-humanista irodalom 
költészetének rejtett jelentéseit nem lehetséges megfejteni bizonyos matematikai-
csillagászati-természettudományos alapismeretek nélkül, amelyek saját korukban 
köztudottak és elfogadottak voltak, az idők során azonban feledésbe merültek. 
Bollók János korai halála miatt már nem tudta a disszertációt sajtó alá rendezni; 
ezt a feladatot – az Antik Tanulmányok és az Irodalomtörténeti Közlemények lapjain 
megjelent tanulmányokkal kiegészítve – Bollók szándékainak megfelelően a kötet 
kiadói hajtották végre. A kötet két nagy részre oszlik: az első az asztrológia alap-
fogalmait ismerteti, valamint e tudományág Janus Pannonius költészetére tett 
hatását mutatja be; a második rész függelékként került az eredeti tanulmányhoz: 
ez Horatius, Propertius és a theokritoszi epigrammagyűjtemény rejtett és eddig 
meg nem fejtett asztrológiai jelentésrendszerét tárja elénk.

A kötet az asztrológiai alapfogalmak tisztázásával indul. Megismerkedhetünk 
a legalapvetőbb – modern korunkban is használatos – csillagászati kiindulópon-
tokkal, olyan alaptételekkel, amelyek a horoszkóp felállításához szükségesek. Az 
asztrológia elsődlegesen a Nap évi és napi látszólagos mozgását tartja szemmel, 
ennek segítségével vezet be egy újabb fogalmat, az ekliptikát. Kitér ezután a zo-
diákus jegyeinek magyarázatára, valamint a bolygók jelentőségének ismertetésére. 
Később rövid történeti összefoglalást ad az asztrológia tudományának fejlődésé-
ről, név szerint említve a hellenisztikus alexandriai asztrológiát és Arisztotelészt. 
Ezután a bolygók és a zodiákus jegyei állandó kapcsolatának jelentőségére hívja 
fel figyelmünket a szerző, különös tekintettel a következő csillagászati alaphely-
zetekre: domicilium, exilium, exaltatio és casus. A továbbiakban a horoszkóp felállítá-
sának szabályait ismerhetjük meg: a hóroszkoposz szó órafigyelő pontot jelent, a 
horoszkóp felállítása pedig a következőképp történik: meg kell határozni az ek-
liptika azon fokát, amely a születési hely „horizónján” a születés pillanatában 
éppen felkelőben van. Az ekliptika ezen meghatározott fokát aszcendensnek ne-
vezzük. A horoszkóp felállításában ezután következik a képlet négy sarkalatos 
pontjának kijelölése: az ascendens, a meridium caeli, a descendens és az imum medium 
meghatározása; majd meg kell állapítani a bolygók ekliptikai helyét, s a horoszkó-
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pot fel kell osztani tizenkét részre, hogy megkapjuk a házakat. Minden ház az 
emberi élet egyes összetevőire tartalmaz előrejelzéseket, amelyeket nekünk csak 
meg kell fejtenünk, azonban mind ez ideig nem született még egységes asztroló-
giai elemzési álláspont. 

Bollók János a kövekező fejezetben módszeresen és tömören elemzi Janus 
Pannonius összes asztrológiai vonatkozású művét, amelyeket három csoportra 
bont: epitaphiumok, saját születésének időpontját meghatározó epigrammák, 
valamint tisztán asztrológiai tárgyú vagy annak hatását tükröző epigrammák. 
A hu szonhat epitaphium közül mindössze nyolc darab asztrológiai vonatkozású 
(Andreolára, Francesco Barbaróra, Ettore Sacratóra, anyjára, Barbarára, Leonello 
d’Estére, Hunyadi Jánosra és Alfonso nápolyi király halálára írt gyászversek). 
Többségük alapgondolata, hogy a test halála után az elhunytak lelke visszatér 
oda, ahonnan egykor eltávozott: a csillagok közé. Ez a felfogás viszont nem fel-
tétlenül asztrológiai jelentőségű, hiszen magától az Ószövetségtől sem idegen ez 
az elmélet. A lélek – ha üdvözül – az égi hazába tér meg. A Leonello-epitaphiumban 
viszont biztosan nem keresztény alapú a lélek csillagokhoz való visszatérése, hi-
szen Leonello lelke nemcsak úgy általában a csillagokhoz tér vissza, hanem konk-
rétan a Tejútra: ez az elmélet viszont egyértelműen neoplatonikus eszme, melynek 
forrásai: Platón Pamphüliai Ér jének látomása, Cicero Somnium Scipionisa és Macro-
bius nak az utóbbihoz készített neoplatonista kommentárja. Janus a Hunyadi- és 
az Alfonso-gyászversben tovább is fejleszti ezt a lehetőséget: utal arra, hogy nekik 
nemcsak a testük, de a lelkük is képes volt megtérni a csillagokhoz. Janus ezt az 
elképzelését az Alfonso-epitaphium esetében egy Zeusz-mítoszvariánssal igazol-
ja, miszerint Zeusz Dikté barlangjában minden évben meghal, eltemetik, majd 
újjá születik. Zeusz sírja a barlangban csak látszólagos, ő maga „integer” állapot-
ban uralkodik az égben. Janus ezt a párhuzamot vitte át Hunyadira és Alfonsóra: 
ők ketten az emberi világ kiválóságai voltak, miért ne lenne lehetséges, hogy ha-
láluk után ugyanaz történjék velük, mint Zeusszal?

Bollók ezután megadja az általa elemzett epitaphiumok  forrását Janusnál: a 
sztoikus filozófia panteizmusa, Macrobius kommentárja a Somnium Scipionishoz, 
valamint Augustinus De civitate Deije, amely Poseidonius sztoikus filozófust tartja 
a legnagyobb asztrológusnak.

A szerző ezután áttér a Janus saját születésének időpontját meghatározó epig-
rammák (I. 208, I. 107. és I. 232.) elemzésére. Előtte még említi Janus két érdek-
telen kísérletét (I. 332, I. 107.), amelyek csupán azt bizonyítják, hogy Janus már 
ezek írása idején rendelkezett asztronómiai ismeretekkel! Janus horoszkópjának 
felállításához ismernünk kellene születése pontos óráját, csakhogy erre vonatko-
zólag nincs pontos adatunk, ugyanis Janus – az asztrológia számítási metódusá-
nak megfelelően – a napot déltől délig számította. Bollók, aki Guarino és Janus 
közlései nyomán Janus uralkodó bolygójának meghatározásával állította fel a köl-
tő horoszkópját, megállapította, hogy a köztudott adattal ellentétben Janus nem 
1434. augusztus 29-én született, hanem 30-án reggel 7 órakor. A tisztán asztroló-
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giai tárgyú epigrammák tárgyalása során a szerző megállapítja, hogy Janus sok 
epigrammájának van asztrológiai mellékértelme – azaz a vers témája nem kifeje-
zetten az asztrológia, viszont ilyen alapismeretek nélkül lehetetlen megfejteni 
(például De Agnete, Ad Lunam).

Bollók két tisztán asztrológiai tárgyú epigrammát állapít meg: a Horváth Já-
nos által közölt, a Sevillai-kódexben megtalált hatsoros művet, valamint az I. 20 
számozású III. Frigyeshez írt epigrammát. Bollók az eddigi epigrammaértelme-
zésektől teljesen eltérő, új, asztrológiával abszolút alátámasztható magyarázatot 
ad meg. A Sevillai-kódexben talált versben egy bizonyos Máté egy vödör vízben 
nézegeti a csillagok visszatükröződő képét, mikor hirtelen tűz támad mellette, 
és úgy tűnik, mintha az ég borult volna lángba. Bollók rájön, hogy a verset nem-
csak az asztrológiai alapismeretek hiánya, hanem a szövegromlás miatt sem lehe-
tett megfejteni: a kódexlap bemutatásával végigelemzi a szövegben található, 
helytelenül írt situlus szót, majd megadja a helyes megoldást: siculus. Rájön, hogy 
az orbis siculus szókapcsolat a szürakuszai Arkhimédesz-sphaerát jelképezi: vagyis 
azt a mechanikai modellt, amely mozgásával utánozni tudta a bolygók és egyide-
jűleg a sphaerák, illetve a zodiákus jegyeinek mozgását. Ezt a találmányt több 
szerző is említi: Cicero (ezt Janus nem ismerhette), Lactantius, Ovidius, Clau dia-
nus és Macrobius is. Matthaeus valószínűleg egy ilyen modellt vizsgált, nem pe-
dig egy vödör vizet. A tűz jelentésének megfejtése: a csillagistenek csak a magas 
erkölcsiségű és szellemiségű embereknek tárják fel titkaikat – Matthaeus ezek 
szerint nem volt az, így mielőtt születésének titkára rájöhetett volna, a csillag-
istenek megtagadták tőle a tudást.

A Frigyes-epigramma fő szervező elve III. Frigyes császár és a nagy római 
hadvezér, Fabius Maximus Cunctator szembeállítása. Janus kifejti, hogy Frigyes 
a szerencsétlen Szaturnusz bolygó hatása alatt született, és ez a tény őt uralko-
dásra alkalmatlanná teszi, ugyanis egy uralkodóhoz Mars jegye illik; mindannyi-
an tudjuk, hogy Mátyás király szerette  szerfelett hangoztatni jellemének marsi 
jegyeit. Mindkét uralkodó – vélhetően nem eredeti – horoszkópja fennmaradt, 
amelyeket Bollók összevetett, és rájött, hogy horoszkópjaik alapján sem Mátyás 
marsi, sem pedig Frigyes szaturnuszi jelleme nem egyértelmű. Mindenesetre Fri-
gyes már a maga korában híres, sőt hírhedt volt szaturnuszi jellemvonásairól 
(fukar, határozatlan, műveletlen), s Bollók véleménye szerint Janus egész egysze-
rűen csak azt kívánta hangsúlyozni: Frigyest már születésekor alkalmatlannak 
tekintették az uralkodásra.

Ezután Bollók rátér arra, hogy mennyiben befolyásolta Janus Pannonius költé-
szetét és gondolkodását a mundán- és a chronokratórasztrológia. Ez utóbbi lénye-
ge: minden órának van egy időkormányzója, az uralkodók százhatvannyolc órán-
ként térnek vissza. Az elméletet a hét egyes napjaira is kiterjesztették, amelyet 
híven tükröz – főként a neolatin nyelvekben, de az angolban is – a hét napjainak 
elnevezése. A mundánasztrológia hosszúsági és szélességi fokok szerint osztja be a 
Földet, és tanítása szerint a Föld egyes földrajzi egységeinek állat- és növényvilá gát, 
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lakóinak jellemét és sorsát bizonyos meghatározott csillagállások befolyásolták. 
Janus a mundánasztrológia szerint magát északinak határozta meg, és míg ferrarai 
évei alatt ez a tény rendkívül bosszantotta, később ezzel igazolta, hogy Magyaror-
szágra (Mars lakhelyére) visszatérve elapadt, illetve halványult költészete.

Bollók János az elégiák, panegyricusok és epithalamiumok vonatkozásában 
felhívja az olvasó figyelmét arra, hogy jelentős különbséget érzékelhet az itáliai és 
a Magyarországon keletkezett művek között. Az itáliai elégiákban ugyanis csak 
nyomokban és vitathatóan jelenik meg az asztrológia (II. 13, II. 3, II. 2), míg a 
magyarországiakban meghatározó a jelentősége. A következőkben a szerző a ma-
gyarországi elégiákban megjelenő asztrológia fontosságára hívja fel a figyelmet. 
Elsőként a De stella aestivo meridie visa című elégiát (I. 4.) veszi tüzetesen szemügyre, 
amely Weöres Sándor fordításában Nyárdél egén rag yogó üstökös címmel jelent meg. 
A vers 1462-es datálású, de ebben az évben európai források nem számolnak be 
üstökösjárásról. Bollók viszont a szövegben található rejtett asztrológiai jelensé-
gek feltérképezésével bebizonyítja, hogy Janus üstökösleírása és helyzetének be-
mutatása csillagászatilag tökéletes, és meg lehet állapítani az üstökös láthatóságá-
nak pontos időpontját is. Mindebből arra a következtetésre jut, hogy Janus 
birtokában volt bizonyos csillagászati megfigyelőeszközöknek – segítségük nél-
kül aligha lett volna lehetséges egzakt észlelés –, valamint hogy Janus verse az 
eddig ismert egyetlen európai forrás, amely bizonyítékul szolgálhat az üstökös 
1462-es jelenlétére. Édesanyja, Barbara halálára írt gyászelégiájában Janus meg-
említi, hogy Guarinót is decemberben ragadta el a halál, így a vers első része lé-
nyegében december elleni invektívává válik. Janus – magáévá téve a sztoikus ala-
pokra épülő csillaghitet – azt a végkövetkeztetést vonja le, hogy anyja haláláért a 
csillagok felelősek. Janus, miután először tévesen megvádolja az összes bolygóis-
teneket, rájön, hogy édesanyja végzetéért egyes-egyedül a Holdat okolhatja, mert 
ő a többi bolygó hatásának megszűrője és közvetítője, női princípium, amely hi-
deg és nedves alaptulajdonságokkal rendelkezik, és mint ilyen, a betegségekért és 
a pusztulásért felel. Ennek az elméletnek forrásaként Bollók Hippokratész 
humorális elméletét jelöli meg, amelyet Antiokhosz kapcsolt össze a bolygókkal 
és a négy alapminőséggel, ehhez fűzi még hozzá az asztromedicina tanítását. 
Janus felhasználta még Plinius és Macrobius természetfilozófiájának egyes eleme-
it, amelyeket népi és mitológiai hiedelmekkel ötvözött. Bollók János pontosan 
megadja a forrásként használt Plinius- és Macrobius-szöveghelyeket. Az Ad ani-
mam suam című elégiában – amellyel a Janus-kutatás megalapozója, Huszti József 
is méltán foglalkozott – szerzőnk szerint az asztrológia és az asztrális misztika 
együttes hatása érvényesül. A költeményt három nagyobb egységre lehet feloszta-
ni. Az első rész témája (Macrobius kommentárja alapján) a költő lelkének alászál-
lása a Tejútrendszer csillagai közül: a Cratera csillagképből feledést merítvén kilép 
a Rák kapuján, majd áthalad az egyes bolygók sphaeráján, amelyek felruházzák a 
lelket a rájuk jellemző tulajdonságokkal. Bollók leszögezi, hogy ebben az elégiá-
ban Janust lehetetlenség lenne Macrobius nélkül megérteni, ugyanis a vers min-
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den egyes tartalmi eleme és szakterminológiája levezethető a Somnium Scipionishoz 
írt kommentárból; valamint bebizonyítja – Janus két itáliai epigrammájával alátá-
masztva –, hogy Guarino iskolájában a kommentárt kiegészítő tananyagként ol-
vasták Cicero művéhez. Ezzel Bollók János megdönti azt az évtizedeken át tartó, 
Huszti által felállított elméletet, miszerint Janus neoplatonizmus iránti érdeklődé-
sének ihletője Plótinosz volt, akivel csak Magyarországon kezdett el foglalkozni. 
Az elégia második nagy egységében a költő felpanaszolja, hogy lelke mindent 
megkapott a bolygóistenektől, csak testi egészséget nem. Bollók az Ad ani mam 
suam betegségleírását összeveti a korábban kelekezett Conquestio de aegro tantibus suis 
című elégiabelivel, és megállapítja, hogy a kettő teljességgel különbözik. Bollók a 
Janus ptolemaioszi horoszkópjának vizsgáltával arra a megállapításra jut, hogy 
Janus alaposan szemügyre vette saját betegségére vonatkozó ho roszkópját, és tü-
neteinek leírását a fent említett két költemény között osztja szét. A harmadik 
részben pedig lelkének ad tanácsot: soha többé ne szülessen újjá, vagy ha ez elke-
rülhetetlen, ember ne legyen semmiképp, inkább valamely istenek által kedvelt 
állat, mert rajtuk nincs hatalmuk a bolygóisteneknek.

Végül Bollók Janus asztrológiai tanulmányait veti vizsgálat alá Huszti adatai 
alapján. Leszögezi, hogy Janus 1468-ra már képzett asztrológusnak volt mondha-
tó. A költő és az asztrológia viszonyáról összegzésként megállapítja, hogy Janus 
ismerte az asztrológiai szakirodalmat, a számítási és prognosztizáló módszereket; 
minden asztrológiai megnyilatkozását meg lehet magyarázni Ptolemaiosz, 
Firmicus Maternus, Servius, Plinius, Seneca és Macrobius alapján; 1462-ig az 
asztrológia már előfordul költészetében, de kizárólag segédeszköz gyanánt. 
1462/63-ban változás áll be világszemléletében, és 1468-ig eljut odáig, hogy nem-
csak képzett, de „hívő” asztrológus is vált belőle. Hozzáteszi még, hogy 
neoplatonista érdeklődését nem Plótinosznak, hanem Macrobiusnak köszönheti, 
de azért végez ilyen irányú kutatásokat mert Macrobiusszal ellentétben ő meg 
akarta haladni a neoplatonizmus fatalizmusát – lényegében ugyanazt az utat járta 
végig, mint néhány évvel később Marsilio Ficino. 

a Függelék címszó alatt tárgyalt második nagy fejezetben Bollók asztrológiai 
szempontú vizsgálat alá vonja a theokritoszi epigrammagyűjteményt, Horatius 
asztrológiai tárgyú műveit, Propertius negyedik elégiájának Horos-beszédét és a 
Carmen saecularét. Véleményem szerint ezekkel az elemzésekkel arra szerette volna 
figyelmünket felhívni, hogy az antikvitásban jóval nagyobb és árnyaltabb jelentő-
sége volt az asztrológiai tanoknak, mint ahogyan eddig hittük.

A theokritoszi epigrammagyűjteménnyel kapcsolatban Bollók három kétes 
kérdésre kísérel meg választ adni: hány költeményből áll, milyen elv alapján szer-
kesztették, és valóban Theokritosz tekinthető-e a kötet szerzőjének. Kutatásai 
Szepessy Tibor tanulmányaiból indulnak ki, aki szerint a gyűjtemény eredetileg 
huszonnégy epigrammából állt. Bollók véleménye szerint – amelyet később logi-
kus levezetés útján be is bizonyít – a gyűjtemény szerkezetéhez és sorrendiségé-
nek megállapításához rejtett kucsszámok kínálnak megfejtést. A szerkezeti egysé-
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gek és sorszámok megfelelő rendezésével Bollók olyan számarányokat kap, 
amelyek a püthagoreus harmóniaelmélet alapértékeit adják. A számokat megfelel-
tethetjük a görög ábécé bizonyos betűinek, amelyek viszont az egyes bolygóiste-
neket jelképezik, azaz az epigrammák mindegyike valamelyik bolygóistenhez 
kötődik. A szerző megállapítja, hogy a kötet rendezőelve így teljes egészében az 
asztro lógiai gondolkodásmódot tükrözi, és ezt az epigrammmák elemzésével be 
is bizonyítja, segítségül híva a fentebb általa megállapított püthagoreus harmónia-
tant, valamint a két legfontosabb asztrológiai kézikönyvet: Ptolemaiosz Tetra bib-
loszát és Firmicus Maternus Mathesisét. Bemutatja, hogy minden egyes epi gramma 
egy vagy több bolygóistennek van szentelve, s a megénekelt történetek minden 
részlete megfeleltethető az asztrológiai tanoknak, valamint a versek szereplőinek 
horoszkópjával. Bollók végkövetkeztetése: nem biztos, hogy minden gyűjtemény-
beli epigramma szerzője Theokritosz, de azt bizonyítottnak látja, hogy az egész 
mű késő hellenisztikus kori – sőt érvekkel alátámasztva azt a kijelentést is meg-
kockáztatja, hogy a kötet Kleopátra környezetéből származhatott.

a Horatius és az asztrológia című tanulmányában arra keresi a választ, hogy a 
költő életművében milyen szerepet játszott az asztrológia, melynek tanai az i. e. I. 
században már az egész birodalomban elterjedtek. Az I. 11. Leuconoé- és az I. 28. 
Archytas-ódában Horatius negatívan értékeli ugyan az asztrológiát, de nem azért, 
mert nem lehet segítségével a jövőt megismerni, hanem azért, mert úgysem lehet 
rajta változtatni. A II. 17. költemény a költő és Maecenas mély barátságáról tett 
vallomás: Horatius tudatja az olvasóval, hogy ő és Maecenas synastriában állnak 
egymással; ez az a jelenség, amikor két ember horoszkópjában nagyon hasonlóak 
a csillagok állásának összhatásai. A költeményből kiderül, hogy Horatiusnak igen 
alaposak voltak asztrológiai ismeretei, a synastria mellett a horoszkóp legveszé-
lyesebb pontját: a pars violentiort is ismerte, amelyet az állatövi jegy egy bizonyos 
fokával lehet meghatározni, s tudta, hogy ez a pont a születési óra függvénye. 
Tudott a bolygók alapminőségeiről és a bolygók oltalmazó erejéről, de ehhez ter-
mészetesen birtokában kellett lennie a fényszögekről szóló tanításnak. Tudta, 
hogy létezik halált okozó bolygó, és hogy a halált késleltethette a jóindulatú boly-
gók hatása, hogy mitől függ a késleltetés, és hogy mi a horoszkópházak jelentősé-
ge. Bollók összegzésül leírja, hogy a horatiusi életműre a fentieken kívül a mun-
dán asztrológia, a melothesia és az asztrometeorológia is hatott.

A következő költemény: Propertius negyedik elégiája; ebből egy nagyobb ter-
jedelmű részt kíván a szerző vizsgálat alá vetni: Horos beszédét (IV. I, 71–150). 
Bollók megállapítása szerint a mű igen bonyolult utalásrendszerét szövegkritikai 
problémák is nehezítik, viszont nagyon fontos, hogy jelentéstartalmát megfejt-
sük, ugyanis Horos beszédének értelmezése az egész kötetre kihat! Tudjuk, hogy 
Propertius mintája a mű megírása során Kallimakhosz Aitia című költeményének 
bevezetője volt, illetve hogy Róma történetének bemutatásában a másik nagy pél-
dakép, Vergilius is ott lebegett a szeme előtt. Szerzőnk két tisztázatlan kérdésre 
keresi a választ elemzése során: miért éppen egy egyiptomi csillagjós ad útbaiga-
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zítást egy római költőnek, és ez voltaképpen mit tartalmaz. A költő szándéka a 
nagyszerű birodalom, Róma történetének bemutatása, amelyről viszont Horos 
kijelenti, hogy a bolygóistenek ellenére van: vállalkozása nem szerencsés, Apolló 
is elfordul majd tőle. Régen ezt úgy értelmezte a szakirodalom, mint egyértelmű 
figyelmeztetést: Propertius maradjon a szerelmi elégiánál; a szerelem költőjének 
nem való eposzi téma. Bollók János azonban úgy gondolja: a fenti értelmezés 
nem helytálló, ugyanis eddig a szövegkritikai problémák és az asztrológia jelentő-
ségének alulértékelése miatt teljesen félreértették a szöveget, és ennek következ-
tében sajnos az egész költeményt és a kötetet is. 

Bollók a szöveg asztrológiai-történeti elemzéséhez fog hozzá a Horos által 
felsorolt három bolygó és három zodiákusjegy alapján, a következő szempontok 
figyelembevételével: házviszonyok, egzaltációs és depressziós pontok, dekánok, 
határok és dódekatémorionok. A dekánok értelmezését a hermetikus asztrológia 
tanításaira vezeti vissza, mégpedig azért, mert Horos a költeményben a herme-
tikus asztrológiát képviseli. Beszéde Trója bukásáról és majdani újjászületéséről 
szól, amelyet a bolygók sorrendje és a dekánok határoznak meg. A bolygók egyes 
periódusainak intenzitását pedig a chronokratórasztrológia segítségével állapít-
hatjuk meg. 

Fontos kérdés, hogy a bukás után mikor születik újjá Trója, azaz a Római Biro-
dalom, az időpont (3 + 30 + 300 év) alapjául Propertius Servius Aeneis-értelmezését 
választja. Ehhez járul hozzá a tény, hogy Augustus császár híven ápolta a Romulus-
kultuszt: II. Romulusnak nevezték, amikor 36 évesen megkapta ezt a nevet a város 
újjáalapítójaként. Mivel a rómaiaknak rendkívüli érzékük volt a rejtett összefüggé-
sekhez, Bollók nem tartja kizártnak, hogy maga Romulus is 36 éves volt a város 
alapításakor; így mindent egybevetve, Aeneas bolyongásának 7 évével is megtoldva, 
Rómát valószínűleg Trója bukása után 7 + 3 + 30 + 300 + 36 = 376 évvel alapítot-
ták. Ezért hangsúlyozza Bollók, hogy az egész Propertius-kötet a Horos-beszéd jegyé-
ben készült, ugyanis Trója újjászületése csak Augustus i. e. 17-es vallásreformjával 
tekinthető teljesnek: „Propertius történelmi koncepciója a vergiliusi Aeneist” tük-
rözi, így a beszéd egyúttal tisztelgés Vergilius emléke előtt. Végezetül leszögezi, 
hogy a Maecenas-kör és Augustus tökéletesen megértette Propertius rejtett utalás-
rendszerét, sőt mi több, Augustus állítólag hitt is benne. A Carmen saeculare szintén 
fontos annak megértésében, hogy a rejtett asztrológiai utalásrendszer milyen nagy 
jelentőségű volt az antikvitásban, és más szempontból is különleges: ez Horatius 
egyetlen állami megrendelésre készült darabja, egyben az egyetlen olyan ránk ha-
gyományozódott római kardal, amelyet bizonyíthatóan előadtak. A ludi saeculares le-
folyását pontosan ismerjük – főleg a tarentumi feliratnak köszönhetően, de egyéb for-
rások is tartalmazzák a pontos leírását, ezt ismerteti részletesen a szerzőnk. A Carmen 
saeculare szerkezetét figyelembe véve megállapítja, hogy a hármas szám és ennek 
többszörösei dominálnak: a költemény: (3 × 3) + (3 × 3) + 1 = 19 versszakból áll. 
A költemény témái is három versszakonként változnak a következő sorrendben: az 
első három strófát Horatius Apollónak, Dianának és Solnak szenteli; a második 
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hármas Eileithüiáé, a harmadik a Párkáké, Apollóé, Dianáé és Tellusé, a negyedik 
hármas Róma történetének összefoglalása és áldáskérés, az ötödik: Róma sikeres 
jelenének bemutatása, az utolsó hármas ismét Apollót és Dianát szólítja meg, a ti-
zenkilencedik versszak pedig az elköszönő záróstrófa. Magától értetődően vetődik 
fel a kérdés, hogy miért játszik oly fontos szerepet a költeményben Apolló és Diana. 
A ré geb bi irodalomtörténeti álláspont szerint Augustus Apolló-központú vallás-
politikája miatt – gondoljunk Augustus fogantatásának körülményire az Alia-
mítoszban, valamint az actiumi csodára, továbbá az actiumi és a palatinusi Apol-
lón-templomra! Ez utóbbi leírását Bollók részletesen ismerteti, majd rámutat, hogy 
Horatius a Carmen saecularéban nem az istenek templombeli attribútumait hangsú-
lyozza (impietas megbosszulása).

Horatius a következőkre épít: Diana azonos a Holddal, Apolló pedig Sollal; 
a versben Apollót azonosítja Phoibosszal, amely az ő korában teljesen elfoga-
dott értelmezés volt. Augustus idején viszont Solt és Apollót még nem egyesí-
tették. A primaportai domborművön is külön ábrázolták őket; egyesítésükre a 
folyamat csak ezután kezdődött.

Bollók konklúziója a költeményről az, hogy Horatius Apolló és Diana kozmi-
kus vonásait hangsúlyozta, ezt nemcsak a téma, hanem a költemény strófáinak 
száma és szerkezete is alátámasztja: 

(3 × 3) + (3 × 3) + 1 = 2 × 9 = 19
18           18 

A Nap–Hold viszonylatban mindkét szám, a 18 és a 19 is fontossággal bír: az 
előbbi a Saros-ciklusra, az utóbbi pedig a Metón-ciklusra tett utalás, amelyeket az 
ókori Rómában ismertek, és amelyekre Cicero, Plinius Maior és Diodorus Siculus 
is hivatkozott. Végezetül kijelenti, hogy a Carmen saecularéban az asztrológia csak 
burkoltan jelenik meg, Horatius inkább a Hold termékenységaspektusát és a Na-
pot – mint Róma hatalmának és dicsőségének szimbólumát – hangsúlyozta.

Bollók János egykori disszertációja rendkívül pontos, alapos kutatásokon nyug-
szik, amelyeket magas szintű klasszika- és neolatin filológiai, alapos csillagászati és 
természettudományos ismeretek alapoznak meg. A Janus-tanulmány és a kötet ki-
egészítő részének tanulmányai egyaránt pontos gondolatmenetet követő, logikus 
állításokat fejtenek ki és bizonyítanak be úgy, hogy Bollók János kutatási eredmé-
nyei minden kétséget kizáróan új fejezetet nyitnak az irodalmtörténetben.

(Bollók János, Asztrális misztika és asztrológia Janus Pannonius költészetében, s. a. r. 
Déri Balázs Bp., Argumentum, 2003, 196 o.)
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