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Az individuális asztrológia mint a karakterformálás 
eszköze Konrad Celtis költészetében

Tudományos berkekben már régóta közhely, milyen jelentős szerepet ját-
szott az (asztronómiától elválaszthatatlan) asztrológia a reneszánsz emberének 
gondolkodásában. Konrad Celtis (1459-1508), a német humanizmus egyik 
költőfejedelmének életművében különösen fontos szerepet játszik az asztro-
nómia-asztrológia. A Celtis-szakirodalom jelentős eredményeket ért el ennek 
az aspektusnak a feltárásában, összességében mégis inkább csak a felszínt 
érintették a kutatások, egy-két mélyfúrással a leglátványosabb asztrológiai 
szöveg esetében. A hiányosságot azért is pótolni kell, mert amiről szó van, 
véleményem szerint nem egyszerűen Celtis költészetének egy jellemzője a sok 
közül, hanem egyfajta szimbólumnyelv, olyan fogalmi készlet, mely más fogal-
mi készletekkel (antik mitológia, keresztény motívumok, platonikus filozófia 
stb.) együtt, azokkal összefonódva számos, számára kulcsfontosságú eszme, 
gondolat kifejezésében vesz részt. E gondolatokat nem lehet mélységében 
megérteni, számos passzust le sem lehet fordítani, ha nem értjük magukat 
a csillagokra vonatkozó kifejezéseket. Összességében pedig az alább vizsgált 
szövegek nagymértékben Celtis általános költői attitűdjéről is egyfajta kereszt-
metszetet nyújtanak: „kicsiben” tükrözik a költő saját magáról alkotott képét, 
mikro- és makrokozmoszról vallott felfogását, szimbólum-nyelv iránti von-
zalmát, bizonyos forrástípusokhoz való viszonyát is.

Rerum causas repetere… (Libri odarum quattuor1 I,20,70), singulis rebus 
reperire causas… (Od. I,11,38.), naturae seriem rimari… (Od. I,1,16): Celtist 
olvasva az ember minduntalan a dolgok rejtett okaira irányuló kérdésfeltevésbe 
botlik. A kozmosznak − mégpedig minél messzibb vagy rejtettebb régióknak − 
a megismerésére, szellemi birtokba vételére irányuló vágy természetes hajlama 
e költőnek, és a világ (és ember) bemutatását, érzékletes és művészi láttatását, 
újrateremtését már első művének, az Ars versificandinak költészet-definici-
ójában zászlajára tűzi (Ars versificandi et carminum, fol. A 6]v−B 1r. Elemzi 
1 A továbbiakban: Od. 
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Robert 2003. 48-61). Celtis mintaadó képviselője annak a − főleg korai − német 
humanizmusnak, melyet a philosophia lelkesít, s amely előtt ismeretlen volt ter-
mészet- és humán tudományok, illetve természettudomány és irodalom merev 
elkülönítése (l. elsősorban Wuttke 1990. 232–254).  Különösen izgatta Celtist 
a földi és égi világ, a szub- és szupralunáris szférák viszonya, a mikro-makro-
kozmikus összefüggések lehetőségeinek (a kor gondolkodásában általában is 
központi szerepet játszó) kérdése − márpedig az asztrológia a kortársak számá-
ra kézzelfogható példákat nyújtott ilyen összefüggésekre. Másfelől Celtist élete 
során számos olyan ember vette körül, akiket az átlagnál is jobban foglalkoz-
tattak (különböző szempontból, más diszciplínákkal együtt) a csillagok: Celtis 
egyéni érdeklődése és a hasonló érdeklődésű környezet megtalálása nyilván 
egymást erősítették. Alább röviden áttekintjük témánk életrajzi kontextusának 
főbb összetevőit; ezek egyúttal az asztrológiának német területeken, illetve 
Európa-szerte egyre növekvő jelentőségét is példázzák.2 

Német földön az asztrológia térhódítása az udvari, az egyetemi és mindennapi 
életben a 15. század második felében, épp Celtis életidejében gyorsult fel, 
köszönhetően a könyvnyomtatásnak,3 csillagászok egyéni teljesítményének 
(a bécsi iskolát és Regiomontanust kell legelsősorban megemlítenünk, lásd 
pl. Byrne 2007), Itáliából érkező eszmeáramlatoknak (pl. Ficino recepciója, 
melyről összefoglalóan: Steppich 2002), gazdasági és földrajzi tényezőknek 
(pl. Nürnberg szerepe). A jövendőmondást érintő (többek közt egyházi) 
kritikák, a csillagok hatása körüli viták csak növelhették e tanok köztudatban 
betöltött szerepét.4 Maga Celtis az asztronómia-asztrológiának, a septem 
ar tes liberales egyikének alapjait legkésőbb a heidelbergi5 egyetemi évei alatt 
2 Az európai reneszánsz asztrológiának (különösen ami az eszmetörténeti kontextust illeti), 

mára már jelentős szakirodalma van, nem kis részben a Warburg-iskola hatására. A főbb 
általános történeti monográfiákról, tanulmánykötetekről és lexikonokról, illetve a német-
országi asztrológia kutatásáról hasznos áttekintést nyújt Reisinger 1997. 10–13. Ezt csupán 
az újabb szakirodalom néhány fontosabb tételével egészítjük itt ki: Newman−Grafton 2001, 
Oestmann−Rutkin−Stuckrad 2005, Stuckrad 2007. Mindazonáltal a horoszkópok részletesebb 
elemzése, illetve a horoszkóp-asztrológia elmélete eddig kevéssé ragadta meg a kutatás figyelmét; 
e tekintetben úttörő Reisinger fenti műve.

3 Zinner katalógusában (1941) csak a Celtis költővé koszorúzása és halála közti 20 évre kb. 600 (!) 
asztromómiai-asztrológiai nyomtatvány címe esik.

4 Elsősorban Pico német földön is nagy visszhangot kiváltó Disputationes adversus astrologiam 
divinatricem (1494) c. művét kell említenünk. A Celtis ismerőse, Pollich von Mellerstadt (lásd 
alább) és Simon Pistoris közötti, szifilisz / franciakór körüli vitának (1496-tól) szintén voltak 
asztrológiai vonatkozásai (French– Arrizabalaga 1998).

5 Heidelbergben, ahol 1484 decemberétől 1485 októberéig tartózkodott, már ekkor formálódott 
Johann von Dalberg püspök körül egy humanista kör, mely Celtis visszatérésekor, 1495-ben már 
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sajá tította el. A magister artium cím megszerzése, 1485 októbere utáni két 
évben több csillagász-asztrológussal ismeretséget kötött, akik révén egyúttal 
az udvari asztrológia világához is közelebb került. A Bölcs Frigyes szász 
választófejedelemnek ajánlott Ars versificandiban (1486), melyben Frigyes 
kedvező csillagairól is szó esik, maga hivatkozik Pollich von Mellerstadtra, 
aki Frigyes orvosa volt, Celtishez hasonlóan a lipcsei egyetemen tanított, és 
több Pronosticont, illetve kalendáriumot írt. Johannes Canter, III. Frigyes 
császár asztrológusa készítette 1487-ben a költővé koszorúzás horoszkópját. 
A koszorús költő Itáliában kezdte meg „vándoréveit”, ahol több formában is 
találkozhatott asztrológiával. Nagy hatással volt rá Pomponio Leto római, illetve 
Ficino firenzei akadémiája, s Ficino szinkretikus filozófiájában különösen 
fontos szerepet játszott az asztrológia (a Ficino-recepció Celtis műveiben 
gyakori vitatémája a Celtis irodalomnak: l. Luh 2001. 80.). Az itáliai latin 
irodalomban egyrészt a Manilius-recepcióval összefüggésben fellendülőben 
volt az asztronómiai-asztrológiai tanköltemény műfaja (Basini, Pontano, 
Bonincontri), másrészt a többi műfajban is gyakran találkozhatott az olvasó 
elszórva asztrológiai utalásokkal, toposzokkal (gyakran él ezekkel például Ficino 
barátja, a firenzei Naldo Naldi esetében, de említhetjük Callimaco Esperientét,6 
Leto tanítványát is, akivel majd Lengyelországban kerül szoros kapcsolatba). 

1489–1491 közt Krakkóban találjuk Celtist, odautazását elsősorban asztronó-
miai-asztrológiai tanulmányainak elmélyítése motiválhatta (l. Spitz 1957. 15.); 
e diszciplínára az itteni egyetem minden más egyetemnél nagyobb hangsúlyt fekte-
tett, és jól kimutatható Celtisnél itteni tanára, Albert Blar (Brudzewo) hatása,7 aki 
mellesleg Copernicust is tanította. Nem véletlen, hogy az alább tárgyalt szövegek 
közül több is kötődik a lengyelországi időszakhoz, például úgy, hogy az itteni hu-
manista kör egy-egy tagjához szól. Krakkó után Celtis jórészt délnémet-osztrák 
területen élte le életét, elsősorban egyetemi közegben (például Ptolemaiosról tartva 
előadást), illetve több sodalitas központi figurájaként tevékenykedett; életének leg-
főbb színterei, Ingolstadt, Nürnberg, Bécs mind jelentősek az európai csillagászat 
és asztrológia története szempontjából. 1501-ben kieszközli I. Miksa császártól 
a Collegium Poetarum (et Mathematicorum) (Graf-Stuhlhofer 1998. Az elnevezés 
problémájáról: uo., 211–212.) alapító oklevelét, s a humanista elitképzés célját 

mint Sodalitas Rhenana  szerveződik újjá, és amely nagy érdeklődést tanúsított a platonizmus, 
kozmológia-kozmográfia, asztronómia-asztrológia és Kabbala iránt (Wiegand 2000).  

6 Eredeti nevén Filippo Buonaccorsi; Paparelli (1971. 48.) szerint aktívan is gyakorolhatta 
az asztrológiát.

7 Müller (2001. 311ff.) a Germania Generalis és Blar Theoricae novae-kommentárja közt mutat 
ki szoros összefüggéseket. 
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szolgáló intézmény 1502-ben meg is kezdi működését: már hagyományossá vált 
neve is mutatja azt a szemléletet, mennyire hozzátartozik a csillagok diszciplí-
nája a múzsák birodalmához. Mint annyi más Habsburg császárnak, Miksának 
a világlátásában is − akihez Celtis a bécsi években szorosabbra fűzte viszonyát 
(összefoglalóan: Wiener 2002.) − döntő szerepet töltöttek be a horoszkópok és égi 
jelek;8 költőnk ugyanakkor közvetlen viszonyban állt és levelezett Miksa udvarának 
számos csillagászattal is foglalkozó tagjával, például Stabiussal vagy Grünpeckkel.9 
Celtis még szorosabb, kifejezetten baráti viszonyban állt több olyan humanistával, 
akik más és más arányban egyszerre írtak költői, illetve csillagászati, asztrológiai 
műveket, s akikkel számos levelet és dicsérő verset váltott: Dietrich Ulsenius10, 
Johannes Tolhopf11, Augustinus Moravus12, Laurentius Corvinus13. Utóbbi így di-
cséri Celtist egy 1503-as levelében: dalaid „rendkívül gyönyörködtetnek, ugyanis 
különösen sok asztrológiát és természetes édességet tartalmaznak.”14 Kifejezetten 
csillagászokhoz is ódákat zengett Celtis, tudományukkal együtt dicsérve őket: lásd 
az Albert Blarhoz (Od. I,17), illetve Regiomontanushoz (Od. III,23; Epigr. II,83) 
intézett költeményeket. Celtis könyvtárának fennmaradt művei között is számos 
közvetlenül témánkba vágó művet találunk: Regiomontanus kalendáriumát és 
almanachját, illetve három prognosticont tartalamzó írást (Henkel 1997.). Költőnk 
bejáratos volt nürnbergi patrícius barátja, Hartmann Schedel híres könyvtárába 
is, melynek a fennmaradt katalógus szerint tekintélyes asztronómiai-asztrológiai 
gyűjteménye volt (Stauber 1908. 105–7.). 

Az életrajzi tények e puszta felsorolása is mutatja már, milyen sokféle külső 
motivációs forrásból táplálkozhattak Celtis asztrológiai képzetei. Ami magu kat 
az idevágó Celtis-szövegeket illeti, a szakirodalom eddig kétféleképpen tár-
gyalta őket: egyrészt több régebbi monográfia egy nagyobb téma részeként, 

8 Részletesen tárgyalja Darin Hayton hamarosan megjelenő monográfiája: Astrology and Politics 
in the Holy Roman Empire. Köszönettel tartozom Darin Haytonnak, amiért rendelkezésemre 
bocsátotta vázlatait.

9 Lásd Stabius 3 levelét 1494-98 között, ill. Grünpeck 1496-os és 1505-ös levelét (Der Briefwechsel 
des Konrad Celtis, a továbbiakban: BW); Stiboriushoz ódát intézett Celtis (Od. II,14).

10 Levelezés 1492-7 között (lásd BW). Ulsenius ódája Celtishez: Tritonius Melopoiae-ja (Augsburg, 
1507) utolsó oldalán. Celtisé Ulseniushoz: Schäfer óda-kiadása, app. IV.

11 Levelezés 1492-99 között (lásd BW). Celtis ódája Tolhopfhoz: Od. II,13. Celtis és Tolhopf 
szoros viszonyáról: Luh 2001. 342-8.

12 Levelezés 1497-1505 között (lásd BW); Celtis ódája Augustinushoz: Od. IV,6. 
13 Levelezés 1499-1503 között (lásd BW). 
14 BW, nr. 294. Delectant enim [carmina tua] me plurimum, cum presertim astrologie et naturalis 

dulcedinis sint plena. Az astrologia az asztronómiát is jelentheti, a naturalis pedig utalhat 
a természet vizsgálatára is.
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alfejezetnyi (vagy pár oldal) terjedelemben kifejti az asztrológiai aspektus 
jelentőségét Celtis költészetében, és ezt a leglátványosabb szöveghelyekkel tá-
masztja alá (Pindter 1930. 144–158., Novotny 1938. 44–53., Spitz 1954. 25–7., 
Größing 1983. 157–170.); másrészt a legfontosabb szöveget, a Celtis nativitását 

(születési horoszkóp) bemutató legelső Amores-ódát részletesen elemzi Jörg 
Robert és Kober; Robert és Größing az Amores más idevágó szöveghelyeit is 
érinti (Robert 2003. 451–481., Robert 2002a. 51–60., Kober 1999. 245–263., 
Größing 2009. 167–182.). Átfogó vizsgálat eddig nem történt, bár ez legalább 
az individuális asztrológiára vonatkozóan mindenképp indokolt. 

Az asztrológia heterogén fogalom,15 s témánk tekintetében leghasznosabb 
a hagyományos típusok szerinti osztályozás. Egy bevett középkori terminológia 
szerint, ha a csillagok népekre, nagyobb tájegységekre vagy világtörténelemre 
tett hatásáról van szó, ezt mundán-asztrológiának hívjuk, míg a csillagok 
egyénre tett hatását az individuális asztrológia vizsgálja. Utóbbihoz elsősorban 
a születési (nativitates) asztrológia tartozik, de a katarkhé- (electiones)16 és 
az interrogatív (interrogationes, horaria)17 asztrológia is leggyakrabban az egyén 
sorsát vizsgálja.18 Mindezt figyelembe véve, Celtis esetében az asztrológiai vo-
natkozásokat érdemes három nagyobb kategóriába sorolni:

− individuális asztrológia;
− mundánasztrológia;19 
− a csillagok hatása,20 vagy egy-egy bolygó hatása21 általában, konkrét esetet 
nem említve − ide kapcsolhatók az asztrológusokat kritizáló szövegek is,22 
me lyek közvetve szintén tükrözik Celtisnek e diszciplínához való viszonyát.
15 Több szempontból osztályozhatjuk különböző típusait. Bonyolultság alapján egy egyszerű aszt-

rológiai képzettől (pl. az adott üstökös feltűnése a király halált jelenti) komplex számításokat 
igénylő módszerekig (horoszkópok) terjed a skála; a csillaghatás tárgya lehet csak a fizikai világ, 
vagy kiterjedhet a lelki dimenzióra is; illetve beszélhetünk az asztrológia nem fatalista vagy fata-
lista felfogásáról. E felsorolt esetekben az „enyhébb” pólus egy jellemző középkori terminológia 
alapján a mindenki által elfogadott astrologia naturalishoz tartozik, míg a másik véglet a gyakran 
támadott astrologia superstitiosára jellemző (lásd Láng 1999). A kettőt persze nem lehet tisztán 
megkülönböztetni; egyértelműbb az alábbiakban ismertetett típusok szerinti osztályozás. 

16 Egy jövőben tervezett esemény kedvező időpontjának megválasztása a csillagállás alapján.
17 Egy kérdés feltevője a kérdés időpontjára felállított horoszkópban keresi a választ.
18 A középkori asztrológiai terminológiáról bővebben: Burnett 1996.
19 Am. (Quattor libri amorum… ) III,9,37–8; Am. III,14,33; Epigr. (Fünf Bücher Epigramme von 

Konrad Celtis) I,35; Epigr. I,68,4; Od. II,2, 57-72.
20 A rengeteg hely közül néhány jellemző példa: Od. II,17,37-40; Epigr. I,6; Epigr. II,34.
21 Vénusz esetében pl. Am. I,7,53–4; Szaturnusz esetében pl. Od. I,18,17–19.
22 Am. III,10,59f, 71–8; Epigr. I,35; Epigr. I,59,1–10; Epigr. I,60; Epigr. II,73.
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E tanulmány az individuális asztrológiára fog összpontosítani, több okból is. 
Az utóbbi két típushoz tartozó közlések gyakran rövidek, közhelyszerűek, illet-
ve gyakran a kozmoszról való elmélkedés során valamilyen átfogóbb gondo-
latba, eszmébe ágyazódnak be, például kozmológiai-asztronómiai, platonikus 
vagy sztoikus kontextusban jelennek meg, ezért csak e tágabb eszmetörténeti 
keretekben lennének tárgyalhatók, egy Celtis világképére irányuló átfogóbb 
kutatásban − ez meghaladja egy tanulmány kereteit. Az individuális asztro-
lógia „önállóbb”, kézzelfoghatóbb terület, és jellemzően ide tartoznak azok 
a komplexebb, közérthető vagy rejtett asztrális szimbolikát tartalmazó részek, 
horoszkópokra való utalások, melyek megértése amúgy is behatóbb elemzést 
igényel. Mint látni fogjuk, e szöveghelyek nagyrészt egymással is jól összefüg-
gésbe hozhatók, már csak azért is, mert e szimbólumnyelv alkalmazása a költői 
karakterformálás, identitásképzés egy hatékonynak vélt stratégiája.

Az alábbi analízis során nem az a kérdés áll a középpontban, hogy milyen 
mértékben hitt Celtis az asztrológiában vagy annak egyes válfajaiban. A té-
mához tartozó szövegeknek már első áttekintése után is nyilvánvalóvá válik 
két dolog: egyrészt Celtis legalább az alapvető asztronómiai-asztrológiai ta-
nításokban biztosan hitt, és a csillagok hatásának kérdése gondolkodásának 
meghatározó összetevője; másrészt − tipikus humanistaként − kérdezőn, kri-
tikusan szemlélte e diszciplínát, főleg egyes asztrológusok túlkapásait, hamis 
jövendöléseit.23  Ezen túlmenően csillagokban való hitének pontos természetét 
már csak azért is nehéz lenne megállapítani, mert irodalmi szövegekről van 
szó, melyekben valóság és fikció világa sajátosan keveredik. A Celtisre oly jel-
lemző irónia sokszor a csillaghatások bemutatására is kiterjed (Robert 2002a. 
56.), anélkül, hogy ebből messzemenő következtetéseket kellene levonnunk. 
Míg a régebbi szakirodalom jórészt élmény-líraként, szinte biográfiai forrás-
ként kezelte a Celtis-szövegeket, az újabb irodalom érzékenyebb a műfaj által 
támasztott követelményekre, stilizáló eljárásokra, a költő – poetológiailag is 
alátámasztott − szerepjátszó készségére, mely főleg az átfogóbb narratívájú 
művekre, jelesül az Amoresre jellemző (Robert 2003. Például 10.; 241-7.). 
A seria mixta ioci általános celtisi attitűdje alól az asztrológiai részek sem ké-
peznek kivételt: itt is egyszerre beszél komolyan és játszik a költő. Az érdekes 
kérdés az, hogy mit jelentenek, vagy legalábbis sugallnak, érzékeltetnek ezek 
a szövegek, mi a funkciója az individuális asztrológiának Celtisnél, hogyan 
vesz részt a költői teremtésben. 

23 Ezt az ambivalens attitűdöt állapítja meg több Celtis-kutató is: Pindter 1930. 144.; Größing 
1983. 165–170.
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A mikro- és makrokozmosz összefüggései felé irányuló érdeklődés mellett 
egy másik nagy, Celtis költészetét meghatározó eszmekör a költő és égi hatal-
mak szoros viszonyának s a költő egyfajta isteni kiválasztottságának gondolata. 
Ez a klasszikus eredetű eszmekör Petrarca és Boccaccio óta központi szerepet 
tölt be az irodalomról folyó reneszánsz diskurzusban, a 15. során egyre szer-
teágazóbbá vált, és sokat köszönhetett a költészettel szembeni skolasztikus 
ellenérzéseknek, támadásoknak, melyekkel szemben a költészetet megvédő, sőt 
felmagasztaló érveket fogalmaztak meg. A szónak teremtő ereje van, a költő, 
mint poiétész, világ-teremtésével Isten példáját követi. A legmélyebb igazságokat 
világról és emberről, melyek Szentírásból kiolvashatók, csírájában már keresz-
ténység előtti mitikus alakok, Orpheusz, Zoroaszter stb. is már kinyilvánították 
− mégpedig versekben, költészet formájában: ez a poetica theologia hagyománya. 
A költő azért nyilváníthat ki isteni igazságokat, mert rendelkezik a megfelelő 
veleszületett képességekkel, ingeniummal. Ihletett állapotáról pedig jellemzően 
mint furor poeticusról, a költő „őrületéről” esik szó: a költő ilyenkor közvetlen 
kapcsolatba kerül az égiekkel, mintegy megszállottá válik (minderről részletesen 
lásd Steppich 2002. I. rész). Mindeme gondolatokat egyrészt költészetelméleti, 
művészetfilozófiai értekezésekben dolgozták ki, másrészt persze maguk a költők 
éltek velük (akár átgondolt eszméket, akár csak toposzokat visszhangoztak).24 
Celtis is természetesen lépten-nyomon úgy tűnik fel előttünk, mint az istenek 
kedvence, a múzsák papja, az ihletett költő, az orpheuszi hagyomány örököse, 
aki az égiekkel való meghitt viszony révén kiemelkedik a közönséges emberek 
közül. Ám Celtis esetében még többről van szó: ő hazája első koszorús költője, 
a múzsák német földre hozója, sodalitasok létrehozója és éltetője (összefoglalóan 
l. Worstbrock 1995.). Apollón (hogy csak a Celtis számára legfontosabb isten-
séget említsük) nem csupán elkoptatott közhelyekben jelenik meg a műveiben, 
hanem (természetesen Phoebusként, „ragyogóként” a Nappal gyakran össze-
olvadva) szinte személyes istenévé válik: a költő Apollón nyilaival áll bosszút 
a költészet rágalmazóin (Od. I,19; Od. II,16; Epod. 9; Epigr. I,27); több ódában 
áldoz, dicshimnuszt zeng, imádkozik hozzá (Od. I,29; Od. III,15; Epod. 16 stb); 
s ami még fontosabb, többször is epifánia keretei között találkozik vele (Poema 
ad Fridericum, lásd alább; Am. I,3).

 „Kozmikus” érdeklődés és múzsai kiválasztottság tudata: a korban amúgy is 
„levegőben lógó” asztrológia egyszerre nyújt alkalmat mindkettő kifejezésére, 
24 A furor poeticus platóni eszméjét (mely már 14. században újra bekerült Itáliában a poetológiai 

diskurzusba) például Ficino fejlesztette tovább, az anamnézis tanával összekapcsolva és pozitív 
szerepét hangsúlyozva építette be filozófiai rendszerébe; az itáliai, német neolatin költészetben 
pedig gyakori toposszá válik a költői furor (Steppich 2002. 146–197. ill. 300–307.).   
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mégpedig látványos és kézzelfogható módon. Csak természetes, hogy Celtis 
kihasználja a benne rejlő lehetőségeket. 

1. Celtis születésének csillagai

Celtis fő műve, az 1502-ben Nürnbergben kiadott Amores, mint az már 
a programmatikus fametszeteken is látható, egy olyan világot mutat be, me-
lyet a korrespondanciák rendszere hálóz be (az Amoresről a legrészletesebben: 
Robert 2003.). Ezek a megfelelések az égi szféráktól a földrajzi tájegységen 
(„Germania”) át a egyén világáig több szinten érvényesülnek: a négy könyvnek 
megfelel például a négy sarkalatos állatövi jegy, négy égtáj, Germania négy 
folyója, négy temperamentum stb. Míg az Amores-verseknek mintákat adó 
szolgáló klasszikus elégiákban a mitológiai szféra, az istenek világa szolgált 
az emberi világ hátteréül, Celtis művében ezt egyrészt a földrajzi sík (Germánia 
bemutatása), másrészt az asztronómiai-asztrológiai sík helyettesíti (Robert 
2003. 274–275.); a görög-római istenek, ha csak lehet, a bolygókkal olvadnak 
össze.25 Az Amores nyitó elégiája pedig egyenesen a költő születési horosz-
kópját „eleveníti fel” a bolygóistenségek és eposzi (Robert 2003. 462–463.) 
áthallások révén:

25 Ez az összeolvadás − mely az allegoria physica klasszikus eredetű hagyományához kapcsolódik 
− gyakori jelenség a neolatin költészetben, ill. platonikus filozófiában.

Ad Fridianum Pignucium Lucensem infeliciter se ad 
amorem natum ex configuratione horoscopi sui
    
 
    Sidera quae nostrae fuerint natalia vitae,
      candide Pignuci, carmine nosse cupis.
    Accipe, per Latias vates doctissimus oras
      Lucanae gentis gloria magna tuae:
 5 nox erat et Februae submerso sole Calendae
      transierant mensis februa maesta colens.
    Candidus inflexa Phoebus tunc stabat in Urna,
      proxima cui nitidae stella serena Lyrae,
    cumque Sagittiferi surgebant sidera signi
10  horaque post medium tertia noctis erat.
     Tunc mea me genitrix reserata effudit ab alvo
       et dederat vitae stamina prima meae.
     Illa nocte Lyram nemo conspexit Olympo,
       Phoebus enim roseis hanc sibi iunxit equis
 15 plectraque pulsabat toto resonantia caelo
       et dixit : „Phoebo nascere, quisquis eris!
     Ipse meam citharam plectro gestabis eburno
       Lesboaque canes carmina blanda chely,
     seu te Germano contingat cardine nasci,
20    sive Italo, Gallo, Sarmaticove polo,

  A luccai Fridianus Pighinutiushoz arról, hogy a ho-
roszkópja bolygóállásai alapján szerencsétlen szere-
lemre született     

Hogy melyek voltak születésem csillagai,  ezt akarod 
dalom révén megtudni, ragyogó Pighinutius. Halld hát, 
Latium vidékének legtudósabb költője, luccai néped  
dicső férfija! Éjszaka volt, a naplemente után eljött (?) 
február elseje, a hónap, melyben a gyászos engesztelő 
áldozatot mutatják be. A ragyogó Phoebus a meggörbí-
tett Edényben [Vízöntő] állt akkor, hozzá közel a fénylő 
Lant ragyogó csillaga, s amikor a Nyilas jegy csillagza-
ta felkelt, éjfél után három óra volt. Akkor bocsátott 
ki megnyíló méhéből szülőanyám, akkor adta nekem 
életfonalam kezdetét. Azon az éjjelen a Lantot senki 
nem látta a mennybolton, azt ugyanis Phoebus csatolta 
hajnalpiros lovaihoz, és miközben úgy pengette a húro-
kat, hogy az egész menny visszhangzott, így szólt: 
”Phoebus számára szüless, akárki leszel! Te magad viszed 
majd magaddal lantomat az elefántcsont pengetővel, és 
elbűvölő leszboszi dalokat fogsz énekelni lantkísérettel, 
akár német ég alá születsz, akár itáliai, gall, szarmata 
vidékre, mert hatalmam ugyanakkora a világon minden-
hol, még ha északon bágyadtabbak is sugaraim.” 



261Az individuális asztrológia mint a karakterformálás eszköze Konrad Celtis költészetében

Az alábbiakban az elégiát korábban már elemző kutatók (elsősorban Jörg 
Robert) eredményeit csak röviden foglalom össze, majd ezekből kiindulva 
elemzem tovább a vers néhány aspektusát, még nagyobb figyelmet szentelve 
magára a horoszkópra, más Celtis-művekre és lehetséges itáliai hatásokra. 
Az elégia egy – humanistákra jellemző – kérdés-felelet játék része: közvetlen 
előzménye Pighinutius ódája, aki Celtis Proseuticumának (1487; Fol. 1v−2v.) 
egyik kísérő ódájában azzal fejezi ki a költő iránti csodálatát, hogy születé se 

26 Központozás: Pindter-kiadás.

     nam mea sunt toti communia numina mundo,
       sim licet Arctois languidior radiis.”
     Dixit et assensit Capricorni frigidus astro
       Saturnus, totiens qui mihi damna tulit,
 25 Marsque sub aestivo micuit tunc forte Leone
       et medium caeli cum Iove Virgo tulit.
     Lunaque fraterno capiens iam lumen ab ore
       cornua cum Capri cornibus implicuit.
     Quaque mihi nato volucris sub parte refulsit,
 30  haec eadem coepto pars orientis erat.
     Principium Maiis fuerat tunc forte Calendis,
       concepit nostrum dum pia Mater onus,
     mater centenos quae quasi impleverat annos
       et vidit quartam stirpe sua subolem.
35 Mercuriusque suo junxit vaga lumina Phoebo,
       lusit et ad citharam verba canora suam.
     Iamque Venus stabat Vervecis sidera lustrans
       deridens tremuli frigida membra senis,
     quam pater in quarta dum vidit adesse figura,
40   increpat et contra talia voce refert:
     „Saeva Venus, nostro quam de genitore creavi,
       eius ut inieci secta verenda mari,
     cur mea derides venerandae membra senectae
       et falcem, quacum cuncta sub orbe meto?
45 Ipse ego iam, tecum qui inimico lumine volvor
       et male concordi foedere semper ago,
     efficiam: quicumque sub hac vitam accipit hora 
       sentiat immites semper amore deos.”
     Dixit. Et auratae Veneris fera spicula fregit(,)
50   plumbea sed tarda iussit abire mora.
     Inde mihi facilem nulla est quae femina mentem
       praebeat et stabilem servet amore fidem.
     Testis Sarmaticis Hasilina est nata sub oris,
       Elsula Danubio quaeque creata vago,
55 Ursula Rhenanis  et quae vaga gloria ripis
       adque Codoneum Barbara nota sinum
     atque aliae multae quas fido pectore amavi,
       quis mea deceptus munera saepe dedi,
     munera, quae cunctas retinent in amore puellas
60   et validas vires semper amoris habent.26

Így szólt, és egyetértését fejezte ki a Bak csillagzatában a 
hideg Szaturnusz, aki annyi kárt okozott már nekem.
Mars akkor épp a nyári Oroszlán alatt ragyogott, az ég 
közepét pedig a Jupiterrel együtt a Szűz foglalta el.
A Hold, mely a bátyja tekintetének fényét vette kölcsön,
szarvait a Bak szarvaival akasztotta össze. S amely fo-
kon a szárnyaló [bolygó] születésemkor csillogott, azon 
a fokon volt a keleti horizont fogantatásomkor.
Eredetem, amikor jó anyám megfogant terhével, épp 
május elsejére esett; anyám mintegy századik évét 
töltötte be, és az utódok sorában a negyedik gyerme-
keként pillantott meg engem. Merkúr a maga kóbor 
fényét Phoebusa fényével keverte össze, s jól hangzó 
dalokat zengve játszott lantján. Vénusz már az Ürü 
[Kos] csillagzatában járt, és kinevette a hideg öreg-
ember remegő tagjait; mikor az apa látta, hogy negyed-
fény-kapcsolatban állnak, ráripakodott, ilyen szavakkal 
kiáltva át hozzá: 
”Kegyetlen Vénusz, kit én segítettem világra a mi nem-
zőapánk révén, amikor levágott szemérmét a tengerbe 
vetettem, miért neveted ki tiszteletreméltó öregkoro-
mat, vén tagjaimat, s a sarlót, mellyel az ég alatt min-
dent levágok? Én, aki ellenséges  fénykapcsolatban 
állok veled s így keringek az égen,  mindig diszhar-
monikus viszonyban veled, íme, ezt viszem véghez: aki 
ezen az órán jön világra, bárki legyen is, a szerelemben 
mindig kegyetlennek érezze az isteneket!” 
Így szólt, és az aranyló Vénusz vad nyilait eltörte, 
az ólomnyilak viszont parancsa szerint csak késve 
mehettek útjukra. Ez az oka, hogy egy nő sem haj-
lik felém könnyen, egy nő sem tart ki hűen a szere-
lemben. Tanúsíthatja ezt a szarmata vidéken született 
Hasilina, a messzefolyó Dunánál világra jött Elsula, 
Ursula, akinek híre messze száll majd a Rajna partjai-
nál, és Barbara, aki a Kodóni-öbölnél ismert, ezenfelül 
sok más nő, akit hű szívvel szerettem, akiknek − bár 
gyakran becsaptak − bőven osztottam ajándékaimat; 
mégpedig olyan ajándékokat, melyek minden lányt 
megtartanak a szerelemben, és mindig megőrzik a sze-
relem nagy erejét.         
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órájának csillagait találgatja: „Mely csillag ragyogod neked születésedkor, 
tárd fel énekeddel!”27 A válaszversnek legalábbis a magva már ekkor elkészül-
hetett, de a maga egészében csak az 1500-ban készült nürnbergi kéziratban 
(Stadtbibliothek Nürnberg, Cent. 5 app. 3.) találkozunk vele, illetve nyomta-
tásban az 1502-es kiadásban jelenik meg, amelybe Celtis Pighinutius ódáját 
némileg megváltozott formában vette fel.28 Milyen modellek lebeghettek Celtis 
szeme előtt horoszkóp-elemző verse megalkotásakor? A klasszikus iroda-
lom e versnek legfeljebb egy-két komponense számára nyújthatott mintát. 
Propertius Monobiblosának önéletrajzi sphragisa (I,22) a költő származását mu-
tatja be, és a két vers bevezető mondatai (v. 1-2 mindkét versben) kétségtelenül 
összecsengenek. Az elégikusok itt-ott panaszkodnak, hogy az erotikus kötelék 
a csillagok rossz befolyásának köszönhető (például Ov. Epist. XV,15,81f; Trist. 
V,3,27). Az isteneknek köszönhető szerencsés születés motívuma is  − általános 
szinten − felbukkan a klasszikusoknál (például Horatius Melpomené-ódája: 
IV,3,1f). Az asztrológiai irodalomban Firmicus Maternus több költő, például 
Homérosz horoszkópját is példaként hozza fel (Mathesis VI,30,23ff.). A klasszi-
kus előzményeknél jelentősebbek a kortárs költészet nyújtotta modellek, me-
lyekben horoszkópok konkrét elemeiről van szó. Pontano több versben a maga 
vagy hozzátartozója sorsát legjobban befolyásoló csillagzatról tesz említést 
(Hübner 1980. 55f.). Fontosabb Giovanni Pico della Mirandola Excusatio quod 
amet (Carm. 2, ed. Speyer 1964) c. költeménye, amely „témában és funkcióban” 
a Celtis-vers megfelelőjét nyújtja: Pico a jegyeket körbejárva leírja horoszkóp-
ját, és a csillagok hatalmával indokolja meg és igazolja az erotikus kötődését 
(a Phiginutius-ódáról és a forrásokról Robert 2003. 451–461.). 

A Robert által felsoroltak mellett más lehetséges források, minták is em-
líthetők. A Hübner által is említett (Neue Pauly XIV, 534.,), Manethónnak 
tulajdonított Apoteleszmatika sphragisában a költő a saját kivételesen szeren-
csés születését mutatja be horoszkópja összefoglalásával (v. 738–750). Négy 
bolygó, mégpedig a négy hagyományosan legkedvezőbb bolygó (Jupiter, Nap, 
Vénusz, Merkúr) ugyanabban a jegyben (az Ikrekben) áll, az MC-ben pedig 
a Κενταύρος-t találjuk.29 A szöveg ugyanúgy több közös vonást mutat a Celtis-

27 Quod tibi sidus micuit sub ortu (v. 3.)
28 Témánk szempontjából csak annyi jelentősége van a változtatásoknak − melyek valószínűleg 

magának Celtisnek köszönhetők −, hogy a későbbi változat jobban hangsúlyozza, hogy valóban 
a születés órájának csillagairól van szó: Aut tibi Maiae fidibus lyraeque / Filius natalicia sub 
hora / Fulsit… (v. 21–23).

29 Neugebauer (1959. 92.) szerint ez a Centaurusra (és nem a Nyilasra) vonatkozik; a horoszkópot 
Kr. u. 80 május 28-ra (naplemente után kb. két órával) állították fel.
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 elégiával, mint Pico verse30 − de mivel szövegszerű egyezést nem találunk, és 
az Apoteleszmatika kéziratos terjedése bizonytalan (nyomtatásban nem je-
lent meg a 15. században), csak spekulálhatunk a Celtisre tett hatásáról. Ami 
a kortárs itáliai költészetet illeti, a fent említett példákon túl számos olyan 
asztrológiai toposz fordul elő, melyek alapul szolgálhattak Celtis versének adott 
aspektusaihoz. Nem ritkán panaszkodnak például a Szaturnusz kedvezőtlen 
állásáról, erősen negatív hatásáról.31 Celtis fent említett barátja, Callimachus 
a tartós szerelmi „rabság” okait keresi a csillagok ártó hatásában.32 Mint látni 
fogjuk, Celtis horoszkópjának kedvező csillagállásai talán még fontosabbak 
a számára, mint a Szaturnusz-Vénusz problematika, és a születés szerencsés 
bolygópozícióiról nem ritkán olvashatunk itáliai költőknél, például amikor 
leírják, hogyan segédkeznek a patrónus születésekor az istenek, istenség és 
bolygó egymásba játszik, s nemegyszer konkrét asztrológiai állásokról is szó 
esik.33 A Phiginutius-óda, melyre Celtis válaszol, szintén egy közhelyen alapul: 
az itáliai költészetben más példákat is találhatunk a rogatio alakzatának arra 
a fajtájára, amikor a költő találgatja, mely csillagállás idézhette elő egy olyannyi-
ra kiváló patrónus vagy barát megszületését;34 Pighinutiust valószínűleg nem 
Celtis konkrét horoszkópja érdekelte, csupán a korabeli költői normákhoz és 
esetleg Celtis érdeklődéséhez igazodva fejezte ki költőtársa iránti csodálatát. 
Koszorús költőnk viszont, megragadva az alkalmat, válaszolt, és versének szim-
bolikája egyebek mellett egy olyan „orpheuszi” identitásról, küldetéstudatról 
árulkodik, mely arra emlékeztet, ahogyan Ficino értékelte saját horoszkópját 
egy levelében, s ahogyan a poetica theologia keretei közt mintegy az ősi tudás 

30 Pszeudo-Manethón Picóhoz képest rövidebben elemzi a nativitást, de ő is, mint Celtis, kiemeli 
az MC-t (és egy Kentaur-szerű csillagzatot); Pszeudo-Manethón a kedvező születésről ír, Pico 
a szerelmi problematikáról, Celtis versében pedig mindkettő ugyanolyan jelentős.

31 Példákat lásd alább, 65. jegyz. 
32 Carm. (ed. Sica 1981) 2. Ad Bassum, v. 1-20: Liber eram nullosque mihi meditabar amores, /  

Contentus casto vivere posse thoro: / Ast amor abrupit pacte mihi federa pacis / Et iubet assueto 
reddere colla iugo. / Prima peregrinis faculis mea pectora doris / Attigit et mentis sedit in arce 
mee, / Dura sed inceptas fregerunt sidera curas / Et periit subito vix bene natus amor. (…) Sive 
hanc nascenti legem dedit hora maligna / Fitque meum molli sidere pectus iners; / Sive aliquid 
natura iubet me semper amare / Inque tuis castris signa tenere, Venus; / Sive adamanteo fuso 
fatalia nentes / Hanc curam filis implicuere meis: / Ardor inest menti tecum gerere arma, Cupido, / 
Nec licet a signis me procul esse tuis.

33 Corsini, Compendium in vitam Cosmi Medicis (ed. Juhász 1934) I. 39–69; Naldi, Epigr. (ed. Perosa 
1943) 181 (Ad Laurentium Medicen). Alessandro Cortesi Mátyás király nativitásának konkrét 
állásaira utal: Laudes Bellicae Matthiae Corvini Hungariae regis (ed. Ábel 1890), v. 198–200. 

34 Iani Pannonii Poemata quae uspiam reperiri potuerunt omnia (ed. Teleki et al. 1784), vol. 1, p. 238.
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helyreállítójának szerepében tetszelgett.35 Mindeme itáliai minták kapcsán 
nem az a fontos, konkrétan mit olvasott vagy hallott Celtis, és mit nem; a lé-
nyeg az, hogy versének szinte minden fontos mozzanatának megvolt a maga 
itáliai reneszánsz – s kisebb részben klasszikus − előképe. Eme összetevőkből 
viszont „mirifica permixtio” révén egy olyan, viszonylag eredeti és kevésbé 
közhelyekből álló verset költött, melynek típusa a későbbi németországi neo-
latin költészetben is követőkre talált (Robert 2003. 460–461.).

Magára a versre fordítva a szót, először is a születés időpontjának problémá-
ját kell tisztázni. Celtis számos versében (Am. II,10,3f; Am. I,9,5; Höltzl-óda 
(in Libri odarum… app. 1) 1–7.) egyértelműen szól arról, hogy (1459) február 
Calendae-jában, vagyis február elsején született. A régebbi szakirodalom ezt 
el is fogadta, és például Dieter Wuttke (1993. 173.) kiemelte február 1-nek és 
a fogantatás időpontjának, május 1-ének (l. Am. I,1,31–32) szimbolikus jelen-
tőségét: „ezek a pillanatok, amint a halálé is, a természet nagy körforgásával 
kötik össze őt, a természetével, melynek kutatását kifejezetten és mások szá-
mára iranyadó módon támogatta.” Magában a horoszkóp-elégiában viszont 
sajátosan fogalmaz a költő. Az 5-6. sorban, amikor a születéséről ír, a februae… 
Calendae transierant szókapcsolatot önmagában elsősorban úgy lehet fordíta-
ni, hogy „február elseje elmúlt”; ezért az újabb szakirodalom (Kober, Robert, 
Mertens) úgy gondolja, a február 1-ről 2-ára virradó éjszakáról van szó, melyen 
belül az éjjel 3 órai időpont már február 2-ára esik (Kober 1999. 254.; Robert 
2002a. 56.; Mertens 2004. 35.). Celtis eszerint Datumslüge-t (Kober; „hazugság 
a dátumról”) követett el, ellentmondásba keveredve más állításaival, melyek 
február 1-re utaltak. 

A nürnbergi kéziratban az Amores nyitó elégiája mellett ott találjuk magát a na-
tivitást (1. a. ábra), kétféle kivitelezésben: vázlatosan, ill. minden alapadatot fel-
tüntetve; utóbbi a korban szokványos horoszkópábrázolás (MS: Stadtbibliothek 
Nürnberg, Cent. 5 app. 3). A horoszkóp-pár berajzolása Rosenbergerre, Celtis 
írnokára, de akár magára a költőre is visszamehet (Wiener 2002. 61.); a ho-
roszkóp felállítóját magát nem ismerjük.36 Mit árul el a nativitás az időpont 
kérdésében? Középen áll a dátum: 1459. 1 Feb: 3 horae mane, ez csak február 
1. hajnali 3 órát jelentheti. Ha számítógépes program segítségével (ZET 8 
Lite) megvizsgáljuk, mi volt ebben az időpontban a csilla gok valódi állása, azt 

35 Ficino, Epist. (ed. Kristeller 1962) VIII,19 (J. Pannoniushoz, p. 902). Ficino levelezését 1497-
ben Nürnbergben Koberger adta ki. 

36 Nem valószínű, hogy maga Celtis állította fel a horoszkópot: az adott időpontra vonatkozó 
bolygóállásokat még kinézhette bármelyik almanachból / ephemeridából, de a házcsúcsok 
megállapítása már bonyolultabb számításokat igényelt, és Celtis maga nem volt asztrológus.
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ta láljuk, hogy az eredmények viszonylag jól megfelelnek a nürnbergi kézirat 
horoszkópadatainak, leszámítva, hogy az MC valójában a Mérlegbe esik (er-
ről még lesz szó; a horoszkópokat az 1. b-c. ábrákon37 lehet összehasonlítani). 
Ha viszont a febr. 2-a 3 órai időpont bolygóállásait vesszük szemügyre, ez már 
jelentősebb eltérést mutat a nürnbergi nativitástól (ezt Kober is megállapítja: 
1999. 248.), legelsősorban az tűnik fel, hogy 2-án a Hold már a Vízöntőben 
(5°) áll. Mivel a korabeli asztrológusok az adott időpontra igen pontos horosz-
kópokat tudtak készíteni,38 aligha lehet szó arról, hogy a horoszkópot 2-ára 
akarták volna felállítani. A feljegyzett időpont, illetve a feljegyzett és valóságos 
horoszkópadatok összehasonlítása alapján nyilvánvaló, hogy ez egy február 
elsejére, 3 órára felállított horoszkóp, Celtis ezt tartotta a nativitásának, és 
számszerű adataira több versében utal (l. alább). 

1. a. ábra. Celtis nativitása a nürnbergi kéziratban

37 A modern formájú horoszkópábrákon a bolygók közti fényszögek is fel vannak tüntetve (ahogy 
a korabeli asztrológiai szabályok szerint megállapítanák), egyenes vonallal a pozitív, szagatott 
vonallal a negatív fényszögek. A Celtis által is emlegetett fényszög vastagabb vonallal van fel-
tüntetve. Az 1. c. nativitás Würzburgra vonatkozik, mert Celtis a Würzburg közelében fekvő 
Wipfelden született.

38 Bollók 2003. 52ff. Saját tapasztalataim is azt mutatják, hogy a 15. század képzett asztrológusai 
a bolygóállásokat jellemzően legfeljebb 1–2° eltéréssel állapítják meg; az (egyenlőtlen házak 
módszerével kiszámított) házcsúcsadatok nagyobb eltérést mutatnak, de jellemzően 5°-nál 
nem nagyobb a különbség. 
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1. b. ábra. Celtis nativitása modern formában, a nürnbergi kézirat alapján
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1. c. ábra. Celtis nativitása modern számítás szerint, a megadott időpont alapján 
(1459.02.01, 3:00, Würzburg)

De akkor mit jelent az 5-6. sor mondata? Megértését az is nehezíti, hogy az ere-
deti szövegben nincs központozás. A mensis februa maesta colens szavakat 
több fordítás is − jobb híján − úgy értelmezi, hogy a colens a mensishez tartozó 
particípium, ez utóbbi pedig értelmezőként kapcsolódik az előző tagmondat-
hoz (Kühlmann et al. 1997. 73.; Robert 2003. 465.). Ha viszont a Calendae… 
transierant-ot úgy fordítjuk, „elseje elmúlt,” akkor ez a Calendae értelmezője, 
a mensis (hónap) elmúlását is magába foglalná, márpedig éppen a február hó-
nap beköszöntéről van szó. Akkor illene össze a két tagmondat, ha a transierant 
azt jelentené, elseje ”elérkezett”. Figyelembe véve a transeo elsődleges és Celtis 
által máshol is használt (Am. III,1,27; Am. IV,5,35)  jelentését − „átmegy, át-
fordul”, akár az időre is vonatkoztatva (lásd pl. Ov. Met. XV,200) −, a szerző 
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talán így értette: az idő átfordult, február elseje s ezzel február maga elérkezett. 
A transierant „elérkezett”, „beköszöntött” fordítása − melyet lehetőségként 
Kober is megemlít (1999. 248.) − persze nyelvtanilag szintén problematikus, 
hiszen konkrétan az idő, és nem elseje „fordul át” − ám Celtisnél máshol is 
előfordul, hogy egy igét az alany viszonylatában a szabályoktól eltérően hasz-
nál.39 Összességében a fenti értelmezés jobb megoldásnak tűnik, mint annak 
feltételezése, hogy a szerző látványosan és érthetetlen módon ellentmond saját 
magának, két születési dátumot egyszerre hangsúlyozva. Mint alább látni fog-
juk, Kober február 2-a mellett szóló érve sem állja meg a helyét.

Az elégia szerkezetileg és gondolatilag két pilléren nyugszik. Az egyik a Nap 
/ Phoebus szózata, miszerint a születendő költő őhozzá, Phoebushoz fog tar-
tozni; a negatív pólust Szaturnusz képviseli, akinek beszéde szerint a költő nem 
fog tartós boldogságra lelni a szerelemben. Ez a csillagok által meghatározott 
kétarcú sors, Robert szavaival az „életre szóló erotikus-apollóni kettős kötöttség 
(Doppelbindung)”, illetve a tristitia és maestitia dialektikája nyomja rá a bélye-
gét az Amores egészére (Robert 2003. 474.): a vers záró része is ebbe az irányba 
terjeszti ki a nyitó elégiában foglaltakat. A két szózat között sorolja fel a költő 
a horoszkópja bolygóállásait: először a Naptól – a középső bolygótól − távolabbi 
szférák három bolygóját, majd a Nap alatti három bolygót. Ha pedig a Naptól 
Vénuszig terjedő felsorolást tekintjük,  a Jupiter áll a negyedik, vagyis középső 
helyen − ahogy a horoszkópban az MC-ben az „ég közepén” áll. Jól átgondolt 
tengelyszimmetrikus szerkezetet láthatunk tehát (Kober 1999. 248-9.),40 mely 
a Napot és Jupitert egyaránt kiemeli. 

A „költőnek való” születést alátámasztó csillagállások nyílt vagy rejtett szim-
bolikáját és intertextuális kontextusát részben már feltárták a korábbi elemzők. 
A Lyra csillagkép eltűnik az égről, mert a Nap magához vette (v. 13–14): itt 
Ovidius Fastijának február elejére eső eseményeire (II,75–84) céloz a költő, 
hogy a Lant, a Delfin és Arión alakjainak felvillantásával vessen mitikus fényt 
a maga dalnoki szerepére (Kühlmann et al. 1997. 984; Robert 2003. 468-9.).41 
39 Lásd pl. a verso ige használatát Od. I,11,31-ben. Celtis nyelvéról és stílusáról lásd Conradi Celtis 

Protucii Panegyris ad duces Bavariae (ed. Gruber 2004), LIX.
40 Erőltetett viszont az az elgondolása, hogy a három hímnemű bolygó után három nőnemű bolygó 

következik: a Merkúr asztrológiailag semleges nemű, a mitológiában férfiisten; általában pedig 
a bolygók versben felvázolt viszonyrendszerét nem a bolygók / istenek neme határozza meg. 

41  Ugyanakkor azt, hogy a Lant eltűnése az égről a Fasti szerint február 2-ára virradó éjjel 
történik, nem lehet Celtis februát 2-ai születése melletti érvként felhozni.  A lant eltűnéséhez 
hozzátartozik a Delphinus eltűnése, mely a Fastiban (II,79–84) már a következő éjszakához 
tartozik; Celtis, a maga Arión-szerepére célozva, erre az egész Fasti-motívumsorra utal vissza, 
és e mitikus események időpontját annyiban használja ki, hogy azok is február elejére esnek, 
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A lant Orpheus hangszere is; születéskori felkelése Manilius szerint (I,324–330; 
V,324ff) múzsai, zenei tehetséget ad (Kühlmann et al. 1997. 984.). A vers logi-
kája szerint is a Lyra felkeléséről van szó, hiszen a Nap, mely azt magához vette, 
szintén felkel: az, hogy a valóságban a Lyra éjjel 3-kor azon a földrajzi helyen 
már látható volt (Kober 1999. 250.), 1:30-kor kelvén fel, a Nap ugyanakkor 
csak 6:30 körül jön fel,42 Celtis számára nem jelentett problémát. Kober szerint 
Celtis mindössze a Fastira utaló tudós reminiszcencia kedvéért „tette” nem 
láthatóvá a Lyrát; a költő azonban alátámaszthatta az asztrológiai irodalom-
mal is a Nap és Lyra közelségét (v. 8: proxima cui).43 Számos klasszikus szerző, 
például Firmicus Maternus, a Bakba helyezi a Lyra csillagképet,44 mely csak 
egy jegyre van a Nap jegyétől, a Vízöntőtől. Hogy ez fontos Celtis számára, 
azt a nativitás eddig figyelembe nem vett csillag-megjelölései mutatják: a Bak 
8°-ánál a Lucida Lyrae, vagyis a Lyra legfényesebb csillagának (alpha Lyrae / 
Vega) megnevezését találjuk, a Bak 24° 30’-nél pedig e csillagkép második leg-
erősebb csillagát (Jugum / Sulafat / gamma Lyrae) maga a kif. Ptolemaiosznál 
(a horoszkópokon egy-egy, helyzetét tekintve jelentős állócsillagot, nem pedig 
csillagképeket szoktak megjelölni). Annak pedig, hogy a versben a Lyra „el-
tűnik”, olyan értelmezést is adhatunk, melynek révén a motívum jól beleillik 
mind a vers „orpheuszi” önmitologizálásába, mind pedig a − reneszánszban 
általában is, de Celtisnél különösen jelentős − újjászületésnek, a sötétséget 
felváltó fénynek a szimbolikájába: a kataszteriszmosz (például Hyg. Astr. II,7) 
szerint a Lyra Orpheusz halálával került fel az égre − s onnan egy új Orpheusz 
születésekor kerül le, mivel Phoebus fia, Orpheusz / Celtis veszi magához. 

Költőhöz illő az is, hogy a Nap konjunkcióban áll a Merkúrral (v. 35), többek 
közt az intellektus, a tudomány bolygójával; a philosophia nevében jól kiegészíti 
egymást a két bolygó / isten, akiket Celtisnél még máshol is együtt találunk 
(Kober 1999. 252.).45 A Merkúr kedvező születéskori helyzetének,46 vagy konk-

akárcsak a költő születése. Ezenfelül a Fasti egy másik helyen másik időpontra, január végére 
teszi a Lyra eltűnését (I,653–4).

42 Ellenőrizve CyberSky 3.3.1 programmal.
43 A cui egyaránt vonatkozhat a Phoebusra és az Urnára, de azonos horoszkópbeli helyzetük miatt 

e többértelműségnek nincs jelentősége.
44 Mathesis VIII,15,3: a Lyra felkelésének helye Bak 10°. Manilius Astronomiconja kivételt képez 

azzal, hogy a Mérleg 26°-ába teszi a Lyrát (lásd alább).
45 Am. I,12,19-ben (lásd alább) a költő ki is mondja, hogy az ingenium erejét ez az együttállás adja. 
46 Például egyik levelében (Epist. VI. 21; p. 823) döntő jelentőségűnek tartja a Merkúr, mint 

a „lant és irodalom mestere” helyzetét a nativitásban. 
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rétan a Nap−Merkúr együttállásnak a fontosságára47 Itáliából is hozhatunk 
példákat. A 36. sor a Merkúrt is bevonja a Lyra szimbolikájába: joggal, hiszen 
ő a lant feltalálója. Az együttállás a Vízöntőben található (v. 7): a Nap számára 
ez elvileg nem a legszerencsésebb hely, hiszen ez a Szaturnusz háza, és amúgy is 
romlásban van itt; ám Celtis − több ide kapcsolódó művében − ezt a helyzetet 
is inkább kedvezőre festi. Egy Amores-elégiában pontosan visszaemlékszik arra, 
hogy a Nap a 22°-ban áll, és itt a Vízöntőt Ganümédész csillagának nevezi,48 
aki mint az istenek pohárnoka, az Urna kiöntője kapcsolható − már a klasszi-
kus irodalomban − a Vízöntőhöz. Ezzel a költő a Vízöntőnek egy olyan szim-
bolikáját vonja be a játékba, mely más humanisták számára is fontos lehetett. 
Celtis barátja, Janus Tolophus a maga címerén egy olyan Janus-ábrázolással 
rukkol elő, melynek több eleme − Janus mezítelensége, a csillaggal díszített 
korsó, Deucalion és Parnasszus − a Vízöntő-ikonográfiából származik.49 Mind 
Tolhopf, mind Celtis esetében a Vízöntő−Ganümédész azonosítás fő forrása 
nyilvánvalóan Manilius, aki elszórva többször említi mint szép, mezítelen ifjút.50 
Így kapcsolja össze Celtis a Vízöntőt is a szépséggel. A szintén február elsején 
született Höltzlhöz intézett születésnapi ódában is szívesen játszik a költő az 
Urnában levő Nap képzetével (Libri Odarum… app. 1, v. 7–8., 33–36.).

Ganümédészt a mítoszban Jupiter rabolja el − s ez átvezet minket a horosz-
kóp-elégia költészet- ill. philosophia-szimbolikájának legfontosabb eleméhez, 
az MC-ben és Szűzben ragyogó Jupiterhez. Maniliusnál51 a Szűz az ékesszóláson 
túl a tanuláshoz, a természet rejtelmeinek, a dolgok titkos okainak feltárására 
ad hajlamot − ez éppen Celtis vesszőparipája. Az MC jelentőségét szintén ki-
emeli Manilius (II, 810f.). Ha a Szűzben áll az MC, illetve a 10. ház, a mores, 
a dicsőség, az életpálya háza, ez valóban találó szimbóluma a celtisi ideoló-

47 Gauricus horoszkópgyűjteménye szerint (Tractatvs Astrologicvs. Fol. 61r) Petrarca születési 
horoszkópjában a Merkúr hajszálpontosan az Oroszlánbeli Aszcendensen áll, és vele együtt-
állásban, az első házban található a Nap.

48 Am. III,12,31–32: Phoebe, bis undenas Ganymedis sidere partes / servabas, vitam ut das mihi 
in orbe meam. 

49 Luh 2001. 340. Luh nem említi, hogy Tolhopf számára a Janushoz kapcsolódó Január miatt (is) 
lehetett fontos a Vízöntő: régi hagyomány, hogy a hónapokat azzal a jeggyel jelölik, amelybe 
a Nap az adott hónapban belép, a Vízöntőbe például január 21-én. 

50 Ibid. Celtis elégiájának inflexa… Urna kifejezése (v. 7) ugyanígy, ugyanazokban a verslábakban 
található meg Maniliusnál (I,272) (Kühlmann et al. 1997. 984.). 

51 Manil. IV,189-196: At quibus Erigone dixit nascentibus aevum / ad studium ducet mores et pectora 
doctis / artibus instituet, nec tam compendia census / quam causas viresque dabit perquirere 
rerum. / illa decus linguae faciet regnumque loquendi / atque oculos mentis, qui possint cernere 
cuncta / quamvis occultis naturae condita causis.
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giának; nem véletlen, hogy már Phiginutius is utal erre a lehetőségre fent 
említett ódájában (v. 25-6) s Celtis nyilván él is a lehetőséggel (v. 26). Robert 
megfogalmazásában: „úgy tűnik, ebben az [asztrológiai] tényben tükröződik 
Celtis várakozása, hogy eloquentiát és sapientiát összekötő költészete révén 
tartós hírnevet szerezzen” (Robert 2003. 465. A bolygóállásról ibid., 456, 465. 
A Manilius-helyre már Kühlmann 1997. 985. is utal). A bolygók közül rá-
adásul éppen a Jupiter, a fortuna maior, a királyi bolygó található az MC-n, és 
mindezek fölött a Jupiter − a Nyilas Aszcendens révén − a születési uralkodó: 
ennek jelentőségét az elemzők véleményem szerint nem is hangsúlyozták ki 
eléggé, bár Robert több Celtis-helyet is felsorol, ahol a költő Jupiter kedvező 
helyzetére (is) utal.52 Már maga a horoszkópábrázolás is kiemeli a Jupitert az-
zal, hogy a Nyilas jelét szokatlan módon a Jupiter mellett is feltünteti, jelezve 
születési uralkodói minőségét. Más jelek is sejtetik, hogy Celtis számára külö-
nösen kedves volt nativitásának Jupitere. Az Amoresnek abban az elégiájában, 
melyben az őt ért rablótámadást írja le, azon kesereg, miért nem nézte meg 
a csillagok állását, mely előre jelezte a katasztrófát (tehát voltaképp egy utólagos 
katarkhé-asztrológiai vizsgálódásról van szó):53 a Hold oppozícióban (a legsze-
rencsétlenebb fényszög) volt a Szaturnusszal, és a túl erős Mars elnyomta a vele 
együttállásban levő Jupiter jó sugarait. Itt a költő a Jupiterről beszél úgy, mint 
az „ő” bolygója, mely általában kedvező sorsot hoz számára (mei fata benigna 
Jovis). Ulsenius egy levelében játékosan inti Celtist, amiért az elhanyagolja 
Merkúrját és Jupiterét (értsd: az e bolygókkal kapcsolatos tevékenységeket), 
szaturnuszi hatásnak engedve.54 Alább látni fogjuk, hogy Celtis a hozzá közel 
állók horoszkópjáról szólva is viszonylag gyakran emeli ki a kedvező Jupitert 
– a magáéra is emlékeztetve ezáltal. Természetesen a Jupiter szerencsét hozó 
szerepének emlegetése, mint már itáliai példák55 is mutatják, szinte közhely, 

52 Például Am. II,10,71: Iuppiter aeternos tribuat tibi, Celtis, honores; Od. I,9, 3: et cui mite dedit 
sidere Juppiter / felici, ingenium clarum et amabile. Nem egyértelmű, hogy az MC-ben levő 
Jupiterre is utal-e a Höltzl-óda (lásd fent) 19-22. sora: Candidam famam placidamque vitam,/ 
integram mentem dabis et quietam, / Iuppiter, celso residens Olympo, / rite precamur. 

53 Am. II,12,81-88: quod si de caelo ceu dicunt fata hominum sunt / utramque et sortem sidera celsa 
regunt / incautus prorsus fueram: quia sidera caeli / non cavi: infausto hoc quae micuere die / 
nam Luna opposito Saturnum lumine vidit / Mars luna et radio viderat opposito / conjunctusque 
Jovi fuerat mavortius heros / oppressitque mei fata benigna Jovis. 

54 Ulsenius Celtishez, 1496 okt. 31 (BW 226. o.): Mercurium… negligis et nescio cui Saturno 
indulgens Iovem posthabes…

55 Naldi, El. (ed. Grant 1974) 7,143–4 a Halakban (saját házában) levő Jupiterről; Ficino egy 
levelében (Epist. V. 45; p. 835) fejti vágyát, hogy ő is egy Jupiter alatt születettel szeretne együtt 
lenni, hogy az enyhítse túl erős Szaturnuszát.
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Celtis számára viszont − legalábbis az égiek által kegyelt költő image-ének 
szempontjából − valóban fontos volt e bolygó az adott helyzetben. 

Ehhez képest a Nyilas Aszcendens − bár fontos − kisebb jelentőségűnek 
tűnik. Egyrészt lehetővé teszi a Jupiter születési uralkodói szerepét, más-
részt a Nyilas Manilius általi jellemzésében is szó van dalnokhoz illő tulajdon-
ságokról: a Nyilas-szülött többek közt éles elmével, gyors felfogóképességgel 
rendelkezik (IV,241f., Kühlmann et al. 1997. 984.), illetve (Orpheusz módjára) 
tigriseket puhít, oroszlánt szelidít (IV,235, Kober 1999. 250.). Ám összességében 
a jellemzés egy pásztor vagy ügyes állatidomár képét idézi fel, távol áll a tudós 
költő képétől; a korábban tárgyalt horoszkópelemek tisztábban illenek Celtishez. 
Mivel a horoszkópnak az Ascendens és MC azok elemei, melyek egy napon 
belül minden jegyet végigjárnak, valószínű, hogy amennyiben Celtis (illetve 
asztrológusa) maga határozta meg, illetve módosította, „rektifikálta”56 a szüle-
tése pontos időpontját, az MC Szűzbe, illetve Jupiterhez kerülése lehetett a leg-
döntőbb szempont, és ehhez nyilván jól jött, hogy az Aszcendens a Jupiterhez 
tartozó, és az orpheuszi szimbolikába valamelyest bevonható Nyilasba kerül. 
Márpedig szinte biztos, hogy Celtis „választotta” a február 1-e hajnali 3 órás 
születést: különös véletlen lenne, ha az önmitologizálás ennyi lehetőségét ma-
gába rejtő horoszkóp tényleg a valódi születési időpontból eredne.

Hogy asztrológiai portréját teljessé tegye, költőnk a fogantatási horoszkóp-
ját is szóba hozza (v. 29-32). Már Größing megállapította, hogy Celtis e sorok 
alapján ismerte a trutina Hermetis (Hermész mérlege) nevű módszert, mely-
lyel az asztrológusok a fogantatás pontos időpontját igyekeztek megállapítani 
(Größing 1983. 167.). Kérdés viszont, hogy ténylegesen felállított horoszkópra 
utal-e a költő. Az általában Ptolemaiosznak tulajdonított módszer lényege, 
hogy ahol az Aszcendens volt a nativitásban, ott lesz a Hold a fogantatás ho-
roszkópjában, és ahol a Hold volt nativitásban, az a másikban az Aszcendens 
helye lesz (l. Centiloquium, 51). Tehát a 29. sorban a volucris csak a Hold lehet 
(melyet a költő épp azelőtt, a 27. sorban emlegetett), s nem a „szárnyas isten” 
(Mercurius);57 azért „szárnyas” a Hold, mert a leggyorsabb a bolygók közül. 

S a Hold pontos horoszkópbeli helyéről van szó: a qua sub parte kifeje-
zés, mint későbbi példákból is látni fogjuk, azt jelenti: „amely fokon…”58 

56 A jelenséget némileg eufemisztikusan hívják „rektifikációnak,” az időpont kiigazításának: esze-
rint a születés szóba jöhető időszakának bolygóállásait figyelembe véve kell a pontos születési 
dátumot megtalálni, és persze gyakran igen kedvező bolygóállásokat adó dátumra lelnek.

57 Így fordítja Kühlmann (Kühlmann et al. 1997. 75.).
58  A korábbi fordítások pontatlanok és túl általánosítók (Kühlmann et al. 1997. 74.: „Konstellation”; 

Kober 1999. 247.: „Teil.”)
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Természetesen nagyon ritka, hogy tényleg van olyan horoszkóp, ami fokra 
pontosan a nativitás „fordítottjának” felel meg, ezért az asztrológusok leggyak-
rabban arra törekedtek, hogy legalább az egyik horoszkópelem-pár (például 
a nativitás Holdja és a fogantatás Aszcendense) esetében fokra pontos legyen 
a megfelelés, és a másik páros legalább a megfelelő jegybe essen, ha nem is pont 
az előírt fokra (l. Reisinger 1997. 159.). Celtisnek az ilyen módon kiszámított 
fogantatási horoszkópja eshet vajon május elsejére? Igen: 1458 késő tavaszán 
belül éppen az április 30-a és május 2-a közti három napon fordul elő, hogy 
amikor az Aszcendens a Bak 21°-án áll, a Hold a Nyilasban tartózkodik.59 
Nyilván csak spekulálhatunk arról, mit vehetett figyelembe a költő, de tekintve, 
hogy a modern, pontos horoszkópadatokból jól lehet következtetni az abban 
a korban felállított horoszkópok adataira is, illetve hogy gyakori szokás volt 
abban az időben a nativitással együtt fogantatási horoszkópot is felállítani,60 
valószínű, hogy Celtis tényleges horoszkópra utal a szóban forgó verssorokkal. 
Ha így volt, mindenképp motiválhatta a horoszkóp szóba hozását az, hogy 
fényszögek tekintetében különösen szerencsés a május 1-i horoszkóp (2. ábra): 
hat trigonnal (a legszerencsésebb fényszög) csak egy kvadrát áll szemben.61 
(Semmiképp nem érvényes Kober (1999. 258.) állítása, miszerint az éppen 
a  horizont fölé emelkedő Szaturnusz a legjelentősebb, és Celtis számára kie-
melkedően fontos eleme a horoszkópnak: asztrológiai gondolkodás szerint 
a Szaturnusz az Aszcendensen, illetve az első házban lenne kulcspozícióban, 
május elseje körül azonban a 11. házban tartózkodott, retrogád helyzetben, 
a Nyilas 27°-án dignitas nélkül.) Az is igaz, hogy horoszkóptól függetlenül, 
már magának a dátumnak, a február 1-vel jól párba állítható május 1-ének 
a szimbolikus jellege (egy másik Calendae-ről van szó) is akár elég lehetett 
Celtisnek, hogy szóba hozza. Mindenesetre nem csak a (vélt vagy valós) 
horoszkópra utalás mutatja, hogy költőnk fontosnak tartotta a fogantatás 
időpontját, hanem például egy Amores-elégia is, melyben a fogantatás év-
fordulójának megünneplésére hívja Barbarát62 (s amely így a születésnapra 
59 A ZET 8 Lite segítségével 1458 május 1. 0:15-re, Würzburgra kiszámított horoszkópban a Hold 

a Nyilas 13°-án áll; az ez előtti nap megfelelő horoszkópjában a Nyilas 0° 48’-én (itt megvan 
az esélye, hogy a korabeli számítások enyhe pontatlansága miatt a Holdat a Skorpióba helyezték); 
május 2-án a Hold a Nyilas 27°-án állt.   

60 Lásd Reisinger 1997. 156-8. németországi példáit. 
61 A Mars−Merkúr konjunkcióra trigont vet Szaturnusz és a Jupiter is; A Jupiter és Szaturnusz, 

illetve Jupiter és Hold között is tág trigon van, az ideálistól való 7°-os eltérést még megengedték a 
korabeli asztrológiában; negatív fényszög, mégpedig kvadrát, egyedül a Jupiter és a Nap között áll 
fenn. Az április 30-i, ill. május 2-i horoszkóp fényszögviszonyai alig térnek el a május 1-itől. 

62 Am. IV,13: Invitat Barbaram ad hortum, ut secum diem conceptionis suae celebret.
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hívó elégiákkal állítható párhuzamba). Természetesen kiadós szeretkezéssel 
ünneplik meg a jeles évfordulót.

2. ábra. Celtis feltételezett fogantatási horoszkópja modern számítás szerint, 
az 1458.05.01, 00:15 (Würzburg) időpontra.

A tudós-költői ingenium azonban az Amoresben csak egyik összetevője a fő-
hős sorsának. Vénusz konfliktusba kerül Szaturnusszal, aki ítéletet mond, 
voltaképpen megátkozza a költő jövendő szerelmi életét: hiába gondoskodna 
Venus az amor honestusról, a balsors rideg bolygója ezt lehetetlenné teszi. 
A tragikomikus hangulatú jelenet asztrológiai alapja a Szaturnusz Vénuszra 
vetett kvadrátja, melyre a quarta figura (v. 39) kifejezés világosan utal.63 Robert 
részletesen elemezte a jelenetet mind a klasszikus elégiákra visszamenő (laeti tia 
63 A quarta figura nem fordítható „negyedik ház”-ként (Kühlmann et al. 1997. 75). Igaz, hogy 

Vénusz a negyedik házban áll, az apa házában, és a szöveg is a pater szóval utal Vénusz „apjára,” 
Szaturnuszra; csakhogy a figura jelentéseibe nem fér bele a horoszkópház fogalma, nem is 
fordul így elő az asztrológiai irodalomban; még fontosabb, hogy ilyen fordítás mellett eltűnne 
a Szaturnusz-Vénusz konfliktus asztrológiai alapja.
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és tristitia ellentéte), illetve neoplatonikus (például amor honestus és amor in-
famis ellentéte) szerelem-problematika szempontjából, mind az asztrológiai 
Szaturnusz-hagyomány szempontjából, mindezt az egész Amores vonatkozá-
sában (l. Robert 2003. 471–475.). Az általa összegyűjtött (ibid., 473.) és még 
további64 Celtis-szöveghelyekből is nyilvánvaló az, amit már korábbi kutatók 
is jeleztek (Klibansky et al. 1964. 399.): Celtisre nem jellemző a Szaturnusz 
Ficino-féle pozitív átértékelése, a Szaturnusznak az intellektus, a kontempláció 
bolygójaként való értelmezése. Kober utóbbit támogató érvei nem állják meg 
a helyüket (lásd alább): Szaturnusz a horoszkópelégiában − ahogy Celtisnél 
általában is − egyértelműen Phoebus vagy Jupiter ellenpólusa, a negatív erő. 
Az itáliai költészet − mely, mint a fentiek is sugallják, a korábban gondoltnál 
nagyobb mértékben szolgáltatott modelleket Celtis számára − szintén folytatja 
a középkori hagyományt a Szaturnusznak mint balsors-bolygónak közhely-
szerű emlegetésével;65 Naldinál konkrétan olyan horoszkóp-elemzést is ol-
vashatunk, miszerint a Szaturnusz megakadályozza Mars és Vénusz kedvező 
konjunkcióját, vagyis a költő és kedvese boldog szerelmét.66

A Szaturnusznak az Amores-elégiában megmutatkozó hatalmát asztroló-
giai helyzete is igazolja: egyrészt saját házában, a Bakban van, és így a vele 
negyedfényben összekapcsolódó Vénusznál is erősebb, másrészt uralja a Napot 
és Merkúrt (másik háza, a Vízöntő révén), ráadásul házcsúcson van.67 Ezért 
némi ironikus csengése is lehet Szaturnusz assensiójának (v. 23), főleg ha azt a 
Nap egész szózatára vonatkoztatjuk:68 Szaturnusz annak tudatában „ért egyet” 

64 Egy érdekes és a horoszkópelégiára konkrétan visszautaló példa: az Am. II,6 többek közt 
a papok paráznaságát ecseteli, és 87-88. sorában ezt olvassuk: Hei mihi qua steterat caeli Venus 
aurea parte, / Praeda fuit rasis semper amata mihi… Nem látok más alternatívát, mint hogy 
a soroknak azt az értelmezést adjuk, „s az ég (a horoszkóp) azon foka miatt, amelyben az 
arany Vénusz állt, az általam szeretett nő mindig a tonzúrások áldozatává vált.” Mivel a Vénusz 
kedvezőtlen helyzetét okolja, csak a Kos 9°-áról lehet szó, amely történetesen negyedfényre 
esik a nativitásban a Szaturnusztól, az amor honestust mindig megakadályozó bolygótól. 

65 Naldi, El. (ed. Juhász 1934) I,29,45; III,7,79;  Naldi, Epigr. 82,26; 181,1; Campanino, Epigr. 4,1; 
Carm. 4 (http://www.perseus.tufts.edu; 2014.05.06).

66 El. I,10,55-66: Et quid agis? Caram reprehendere, Nalde, puellam / Desine, namque tibi mitior 
illa foret. / Sed tua Saturnus subvertit vota malignus / Disiungens radiis astra propinqua malis./ 
Nam iungi poteras Marti, Cytherea, furenti, / Obstet ni veteris stella maligna dei. / Quin etiam 
Titan, Phrixei vellera signi / Dum subit et Martem comprimit orbe ferum, / Efficit, ut nostri ne 
tu, Venus aurea, possis / Monstratrix Marti concubuisse tuo. / Nam bona Gradivus monstrat 
dum vota puellae, / Combustas vires perdidit ille suas.

67 A saját házában levő Szaturnuszról Kober is ír (1999. 251.)
68 Az assentit ugyanakkor vonatkozhat a Nap szózatának csupán legutolsó sorára: északon 

gyengébbek a sugarai, és a frigidus Szaturnusz, némi iróniával, erre bólint rá. 



276 Orbán Áron

vagy „van összhangban” a Napnak a költőt magasba emelő beszédével, hogy 
közben valójában a Nap ellenfele, és tisztában van saját hatalmával. Az irónia 
a Szaturnusz−Vénusz jelenetet is áthatja, még mélyebben is, mint a kuta-
tók eddigi elemzései mutatták. A 39-44. sorok egyértelműen szólnak Uranos 
megcsonkításáról és Vénusz születéséréről (Robert 2003. 471.), és ez a fajta 
szexuális szimbolika még inkább kibontható. Vénusz a „reszkető öreg hideg 
tagjait” neveti ki: a membra szót (többes számban) a klasszikus elégiaköltők 
is használják „hímtag” értelemben (Tib. I,4,70; Ov. Am. III,7,65), és Celtis is 
az Amores során többször rájátszik a szó többértelműségére.69 Szaturnusznak 
nem a szexuális potencia az erőssége − szemben Vénusszal, aki egyébként 
a Kosban, a szintén szexuális erőt sugárzó Mars jegyében található. S ami-
kor a sértődött Szaturnusz eltöri Vénusz fera spicula-it, és ólom-nyillakkal 
helyettesíti őket (v. 49-50), cselekedete mögött a potencia-probléma miatti 
irigységet és bosszúállást is érezhetünk. A spicula (nyílvessző, dárda) Celtisnél 
igencsak egyértelműen jelenthet „hímtagot.”70

Az egész eddigi elemzés eredményei jól kiegészítik és megerősítik a ho-
roszkópelégia Robert általi elemzését,71 a költői Doppelbindung koncepció-
ját; ugyanakkor még kétségesebbé teszik Kober eredményeit, akinek több jó 
meglátása van, de koncepciója − mint már nagyrészt Robert kimutatta (2003. 
különösen 476–477.) − gyenge lábakon áll. Kober alapvetően keresztény kon-
textusban értelmezi az elégiát: bűnös szerelmei miatt a költőnek vezekelnie 
kell, ám számíthat a költészet, a philosophia, Szaturnusz vigasztaló, megtisztító 
erejére. Az alapvető érvek egyik csoportja a február 2-i dátummal kapcsolatos: 
a Calendae… transierant (v. 5–6) azt jelenti, „elseje elmúlt”; Phoebushoz (v. 7) 
kapcsolható a mensis februa maesta colens (v. 6), a februári tisztító áldozat 
bemutatása; a lantzenének Ficino szerint is vigasztaló, tisztító hatása van; egy 
egyházi szöveg, a február 2-ához, Purificatio Mariae-hez tartozó perikópa72 
ugyanúgy a születendő gyermek Úrhoz való tartozásáról szól, mint az elégia 
11. és 16. sorai együttesen (Kober 1999. 250–255.). Már Robert kimutatta, 
hogy a perikópából kiragadott mondatnak egész más a kontextusa, mint az 
elégia sorainak, és míg a perikópában elsőszülött gyermekről van szó, Celtis 
kifejezetten negyedik gyermekként beszél magáról (v. 34); összességében in-
kább csak hangulati összecsengésről van szó (Robert 2003. 476–477.). A 6. és 
69 Pl. Am III,3,52: si dabitur blando et membra fovere sinu… Am.I,9,24: membraque adhuc Veneris 

non bene firma iocis…
70 Lásd az Am. IV,10 szexjelenetének 39. sorát: pande sinum: distende pedes: mea spicula tendo. 
71 Leszámítva a születési dátum kérdését: lásd fent s még alább is.
72 Lk. 2,23: quia omne masculinum adaperiens vulvam sanctum Domino vocabitur. 
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7. sort (mensis… Urna) összekapcsoló központozás önkényes, és Phoebus 
egész fellépése, ünnepélyes szózata szemben áll a gyászos engesztelő áldozat 
motívumával: a februa maesta colens-t egyszerűen a február mensis-hez tartozó, 
Fastihoz kapcsolódó etimilogizálásnak tekinthetjük. Phoebus és Lyra mögött 
jól kimutatható az orpheuszi szimbolika (lásd fent), ehhez képest önkényes 
a ficinói példa kiragadása azért, hogy a lantot a vigasz, engesztelés gondolat-
köréhez kapcsolja (az viszont igaz, hogy az égi zene és összhangzás − v. 15: toto 
resonantia caelo − a reneszánsz platonizmusban is fontos szférák zenéjét idézi: 
Kober 1999. 251.). Mindezek alapján könnyen belátható annak tarthatatlansá-
ga is, hogy Phoebus / Celtis és Krisztus paralellizálásáról lenne szó, a születés 
keresztény asszociációi és a „Krisztusra gondolást óhatatlanul kiváltó” (ibid., 
255.) phoebusi „áldozat” miatt. Keresztény asszociációi inkább csak a 33-34. 
soroknak vannak, de ezek is más irányba mutatnak, mint Kober értelmezé-
se.73 Kober érveinek másik fő talapzata a Szaturnusznak, mint az intellektus 
(lásd Ficinónál), illetve a megtisztulás bolygójának állítólagos főszerepe Celtis 
sorsára vonatkozóan (1999. 257–261.). Ám mint láttuk, a fogantatási horosz-
kópban a Szaturnusz nem erős, s a születésiben is csak az egyik a domináns 
horoszkópelemek közül; a ficinói Szaturnusz-értelmezés, akárcsak a tisztító 
bolygóként való értelmezés (egy-két kiragadott példa alapján) Celtis esetében 
indokolatlan. Különben is ellentmond a vers fentebb vázolt és jól alátámasztott 
koncepciójának az az értelmezés, mely a Szaturnusz−Vénusz ellentétet teszi 
meg a vers fő konfliktustengelyének, a Szaturnuszt jó, a Vénuszt rossz bolygó-
nak könyvelve el. Kober más érvei is túl önkényes asszociációkon alapulnak,74 
s az egyes érvek problematikus mivoltánál még fontosabb az, hogy nincs 
kellő koherencia sem az érvek közt, sem a horoszkópelégia értelmezése és az 
Amores egésze között: vezeklés, vigasz, intellektuális megtisztulás fogalmai 
összemosódnak, és a keresztény kontextusú értelmezés nem támasztható alá 
az Amoresnak  esetlegesen hasonló szellemiségű szövegeivel − szemben a fen-
tebb vázolt koncepcióval, mely valóban az Amores egészének problema tikáját, 

73 L. Robert 2003. 477–480.: Celtis a maga mítoszába keresztényt színt vegyít (a reneszánsz pla-
tonizmusra jellemző szinkretista módon) azzal, hogy a száz évesen nemző Ábrahámra, Sára 
kései szülésére, illetve a Reuchlin De verbo mirificójában tárgyalt és az Amoresben központi 
jelentőségű négyes számra utal. (A szöveg szerint és életrajzi adatok szerint is negyedik gyer-
mekként született Celtis, nem ötödikként, ahogy Kober értelmezi.) 

74 Például Kober (1999. 253–4.) a 49–50. sorhoz Apollón és Daphné történetének azt a momentu-
mát kapcsolja, hogy Apollónt a Daphnéból lett babér megvigasztalja; az 57-60. sor értelmezése 
szerint Celtist a költészet azáltal vigasztalja, hogy ajándékai (munera) örökérvényűek, s min-
den lány olvassa majd őket. Kober érvrendszerének gyengesége miatt (l. fent) egyáltalán nem 
indokolt, hogy az elégia e sorait is a „vigasz” kontextusába erőltessük. 
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mitológiai-asztrális szim bolikáját vetíti előre (sőt, az elégia „orpheuszi” szim-
bolikája Celtis és a sodales közti diskurzusnak is részét képezte: Robert 2003. 
469–470.). 

A fentiek alapján úgy tűnik, Celtis egész életművében február 1. „hajnali” 
3 órát hirdette a maga születési időpontjaként − ez viszont korántsem jelenti 
azt, hogy valóban ekkor jött világra. Mint láttuk, a Jupiter állása túlságosan 
kedvező ahhoz, hogy ne manipulált időpontra gondoljunk, legalábbis ami 
az óra megállapítását illeti. Erre az időpontra nem pontos, de azért nagyjából 
a valós házcsúcs- és bolygóállásoknak megfelelő nativitást állítottak fel (lásd 
1 b-c ábra). A horoszkóp bolygói körülbelül 1-2°-kal, a húzcsúcsok adatai 
ennél kicsit többel térnek el a valóságos adatoktól (például az Aszcendens 
valójában a Nyilas 8°-ára esett, nem a 2°-ára). A horoszkópok pontosságának 
akkori átlagos mértékét figyelembe véve ezen a szinten nem kell szándékos 
„csúsztatásra” gyanakodni, talán csak egyetlen ponton: érdekes módon pont az 
MC csúszott át a Szűzbe, 10° távolságra a valóságos adattól, a Mérleg 5°-ától. 
Ennél fontosabb az a kérdés, milyen eltérések vannak a következő szinten: 
mit mutat magának az elégiának az összehasonlítása a nativitással, vagyis 
mennyiben különbözik a költő által a versben sugallt horoszkópértelmezés 
ugyanennek a horoszkópnak a korban várható, sztenderd értelmezésétől?75 
Láttuk már, több fontos motívuma az elégiának − a Szaturnusz ereje, Vénusszal 
való konfliktusa − asztrológiai tényen alapul. Feltűnő azonban, hogy meny-
nyi minden „kerüli el” a költő figyelmét.76 Négy bolygó is romlásban van: a 
Hold, a Vénusz, a Nap és a Jupiter, utóbbi kettő éppen a költőnek való születés 
biztosításában vesz részt az elégia szerint. Jupiter retrogád, ami mindenkép-
pen negatív jelentést hordoz. A Mars oppozícióban áll a Nappal és Merkúrral 
(Größing 1983. 197.), márpedig az oppozíció erősebb negatív fényszög, mint az 
egyedül figyelembe vett Szaturnusz−Vénusz kvadrát. A házakról az elégiában 
egyáltalán nem esik szó,77 szöges ellentétben a sztenderd horoszkópelemzé-
sekkel, melyek a házakat sorra véve elemzik a szülött személyét és jövőjét. A 
csillagok közül a Lyra csillagainál több joggal lehetett volna beszámítani például 
a Cassiopeiát, mely Manilius és Firmicus Maternus szerint is a Vízöntő 20°-án 
található, tehát a nativitásban épp Nap−Merkúr együttálláshoz kapcsolódna. 

75 A horoszkópok értelmezésére nem volt teljesen egységes szabályrendszer, de a klasszikus 
alapokon álló alapszabályokhoz (pl. kedvező és kedvezőtlen fényszögek, születési uralkodó 
megállapítása stb.) mindenkor igazodtak az asztrológusok, nem lehetett túlságosan önkényesen 
eljárni. Lásd Reisinger 1997.  

76 Már Robert is megállapítja (2003. 462.).
77 Leszámítva, hogy az Aszcendens egyúttal az 1. ház csúcsa, az MC pedig a 10. házé.
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Összességében elmondható, hogy Celtis (illetve asztrológus segítője) három 
szinten is elrugaszkodhatott a valóságtól: nagy valószínűséggel a születési 
időpont „rektifikálásakor”, esetleg a horoszkópadatok megállapításakor, végül 
− jelentős mértékben − a horoszkóp művészi interpretálásakor. Szerzőnk jócs-
kán élt a költői szabadsággal, és a klasszikus asztrológiai tekintélyek közül sem 
a leggyakrabban elővett Ptolemaioszt vagy Firmicus Maternust vette alapul, 
hanem a szája ízének legjobban megfelelő Maniliust, aki maga is költészetben 
tárta fel asztrológiai tudását. „Költészet és valóság” kérdése azért is fontos, 
mert egyáltalán nem pusztán az Amores fiktív főhőséről van szó az elégiában. 
A valódi Celtis összemosódik az Amores Celtisével, és érezhetően − főleg 
ami a tudós-költői identitást, a horoszkópelégia phoebusi-jupiteri-orpheuszi 
pólusát illeti − valós horoszkópnak akarja beállítani a költő a nativitását, és 
a maga általában vett image−ét (s nem egyszerűen az Amores-főhős portréját) 
formálja. Nem véletlen, hogy − mint alább látni fogjuk − a nativitás  bizonyos 
elemeivel a költő más műveiben is találkozunk, sőt ezek Celtis környezetében 
is visszhangra leltek.  

 A koszorúzás horoszkópja

1487 egy tavaszi napján, húsvét körül, a nürnbergi várban Bölcs Frigyes köz-
benjárása − aki a birodalmi gyűlés okán érkezett oda kíséretével − III. Frigyes 
császár Konrad Celtis fejére helyezte a babérkoszorút, s így utóbbi lett az első 
német poeta laureatus. Az eseményről maga a költő tudósít a legrészletesebben, 
aki a Proseuticumban, egy rövid időn belül kiadott nyomtatványban ad hálát 
a császárnak, megörökítve többek közt a koszorúzáskor elzengett panegyricuso-
kat is. A nyomtatvány végén a koszorúzás horoszkópja látható. Mertens (2004) 
részletesen tájékoztat az aktus körülményeiről, illetve életrajzi, intézmény-
történeti és eszmetörténeti előzményeiről, és a reneszánszban jelentőssé váló 
laureatióval, koszorús költő és patrónusa viszonyával általában is kielégítően 
foglalkozik a szakirodalom;78 a továbbiakban arra a kérdésre fókuszálunk, mit 
tudhatunk meg még a horoszkóp elemzése révén  a koszorúzás Celtis gondol-
kodásában játszott szerepéről, Celtis költői önarcképének formálásáról.

Petrarcával kezdve egyre több költő részesült laureatióban, mely az egye-
temi doktorrá avatás hagyományaihoz is kapcsolódik,79 és eszmetörténeti 

78 Schirrmeister 2003. I. Miksa idején különösen szorossá vált uralkodó és koszorús költő szö-
vetsége, az ő uralma idejére esett messze a legtöbb koszorúzás: Schmid 1989. 

79 A jeles esemény alkalmából elmondott beszédek, költemények, a költővé avatás jelképei (gyűrű, 
birreta stb.) az egyetemi doktorrá avatás hagyományaihoz kötődnek. A szertartásban a költő, 
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hagyomá nyai az antikvitásba nyúlnak vissza.80 A koszorúzással egyfajta „hír-
név-szimbiózis” létesül költő és uralkodó között: a költő versekben zengi 
az uralkodó dicséretét, az uralkodó a patronálás révén teremti elő a költő 
felemelkedésének feltételeit. Elképzelhető, mit jelenthetett a horatiusi babé-
rokra és uralkodói támogatásra áhítozó Celtis számára a koszorúzás, sőt, 
pusztán már az a tény is, hogy paraszti származással a háta mögött szemtől 
szembe térdelhetett a császárral. Ő viszont egyenesen irodalmi vezérszerepre 
tört, s a koszorúra már a Bölcs Frigyesnek ajánlott Ars versificandiban célzott 
(Schirrmeister 2003. 92.). Mertens (2004. 42.) így foglalja össze a laureatio cel-
tisi ideológiáját: „Petrarca után Konrad Celtis az első, aki a költővé koszorúzást 
egy egyéni életpálya s egyúttal egy korszakalkotó irodalmi életmű integráns 
részévé teszi,” s aki az aktus révén „Németországban egy új irodalmi és szel-
lemi korszak megteremtőjeként mutatkozhat.”81

Több művében is megfigyelhető, hogyan von mitikus aurát a koszorúzás 
köré. Egy epigrammájában így énekel:

Phoebe, veni, capitique meo sacer imprime laurum,
     Ut tibi Palladia carmina mente canam.82

Jöjj, Phoebus, s helyezd a fejemre a szent babért,
Hogy pallaszi elmével zenghessem neked dalaimat.

Phoebus itt a császárt is jelentheti,83 a hangsúly viszont az isteni erőkön van: 
a költészet istenétől kapja a koszorút, s ezáltal tud isteni tudással énekel-
ni (Pallasz Athéné / Minerva az artes és a bölcsesség istennője; Apollón és 
Minerva együtt több, a Collegium poetarumhoz tartozó insignián, pl. magán 
a koszorún is látható: Rhapsodia, laudes et victoria de Boemanis Maximiliani. 
Fol. B1v.). A koszorúzás nem egyszerűen a már meglevő képességek elismerése 
[Vad.szal] szemben, hanem szent erőket közvetít. Magában a Proseuticumban 
az Ode monocolos...-t így zárja a költő: a császár méltó dicsérete még a híres 
dalnokoknak is nehéz, és Celtis múzsája sem képes rá − míg meg nem kapja 
a koszorút.84 Ennek a versnek az Ódák könyvében található átdolgozott vál-
tozata így fejeződik be (Od. I,1,40-3): 

mintegy examenként, formailag az elmondott beszédekkel, költeményekkel bizonyítja ráter-
mettségét a kitüntetésre.

80 A költővé koszorúzás motívuma megmaradt a középkor kulturális emlékezetében, köszönhe-
tően olyan műveknek, mint Horatius híres Melpomené-ódája (III. 30,15f).

81 A koszorúzásról a „korszakalkotás” celtisi ideológiájának kontextusában lásd még Robert 
2002b. 111–2.

82 Epigr. II,93 Ad Phoebum et musas dedicatas.
83 Az uralkodó és Nap párhuzamba állítása ősi képzet.
84 Ode monocolos…, 43: … dum doctis dederit premia frontibus. Ez a híres horatiusi sorok (Od. 

III,30,29 ill. 35) transzpozíciója.
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…dum vires dabis ac ingenium mihi, 
atque inculta probes si mea carmina,
ornans laurigeris tempora frondibus,
me gustasse putem nectar Olympicum. 

Ha adsz nekem erőt és tehetséget,
és elfogadod az én csiszolatlan dalaimat,
halántékomat babérlevelekkel ékesítve,
akkor azt fogom gondolni, az olümposzi nek-
tárt kóstoltam meg.

Az ingenium felélesztéséről, „aktiválásáról”, isteni erő elnyeréséről, voltaképpen 
a költő újjászületéséről van itt szó. Ismerjük Celtis csillagokhoz / bolygóistenek-
hez való vonzalmát, illetve becsvágyát is: hogy is ne örökítené meg a koszorúzás 
„pillanatát” a horoszkóp nyilvánosság elé tárásával? Ezenfelül a nativitás vizsgá-
latának tapasztalatából kiindulva azt is sejthetjük, jól megválasztott pillanatról 
van szó. Valóban: Mertens kimutatta, hogy Celtis eltussolta a koszorúzás valódi 
időpontját, és azt egy „szimbolikussal” helyettesítette (2004. 32–7.). De milyen 
ez a szimbolika? A horoszkóp, melyet eddig még nem elemeztek a kutatók, 
sok mindent elárul erről. 

Koszorúzási horoszkóp készítése nem volt szokás korábban, így maga a ho-
roszkópállítás ténye is az esemény kivételességét sugallja. Általánosságban 
viszont a jelentős eseményekre gyakran állíttattak fel horoszkópot, főleg ud-
vari körökben, és konkrétan a koronázási horoszkópok is adhatták Celtisnek 
az ötletet (azt, hogy koronázás és koszorúzás párhuzamba állítható, már az is 
mutatja, hogy a corona mindkétféle fejdíszt jelentheti).85 Mint arról a horosz-
kóp alatti szöveg tájékoztat, Johannes Canter a készítője, aki akkor III. Frigyes 
asztrológusa volt; már csak amiatt is közel állhatott Celtishez és a humanis-
tákhoz, hogy az ő testvére volt a neves költő, Jakob Canter, akivel Celtis jó vi-
szonyt ápolt, számos levelet váltottak.86 Maga Celtis bizonyára jócskán beleszólt 
a horoszkóp részleteibe, ugyanis az igencsak „celtisire” sikerült. Az ábrázolás-
mód speciális, a korban megszokott eltér (3. a. ábra): négy kardinális házat 
és négy „köztes területet” tüntet fel, s ez mintha egyes klasszikus tekintélyek-
nek arra a speciális koncepciójára játszana rá, miszerint 8 házra kell osztani 
a horoszkópot. Valójában azonban ez egy hagyományos, 12 házas horoszkóp, 
csak az ábrázolásmód szokatlan (North 1986. 173–5.).87 Ha összehasonlítjuk 
a modern, pontos számításokkal generált horoszkóppal (3. b–c. ábra), látha-
tó, hogy a feltüntetett időpontra (1487. április 18., 18:01:20, egyenlő órákkal 
számolva) viszonylag pontos horoszkópot készítettek: a bolygóknál legfeljebb 
85 Egy másik szempontból a horoszkópállítás ötletét akár Martin Pollich is adhatta, Bölcs Frigyes 

csillagászattal is foglalkozó embere (lásd fent), aki a költő útját egyengette a koszorúzásig 
(Mertens 2004. 45.).

86 L. a BW négy levelét Cantertől 1492–98 között. A két Canterről l. még Mertens 2004. 35.
87 North a 8 házra való felosztást csak Maniliushoz köti, holott Firmicus Maternusnál is előfordul 

ez az alternatíva: Mathesis, II,14. 
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1–2° az elté rés, a házak közül csak 2. és 3. ház esetében látunk 5°-os különb-
séget.88 Maga az időpont viszont a koszorúzás valós időpontjától valóban 
eltérőnek tűnik, ugyanis feltűnően kedvező horoszkópot eredményez, arról 
pedig inkább csak elméletileg lehet szó, hogy a katarkhé-asztrológia módsze-
rével előre meghatározták volna ezt az időpontot, és mindent úgy szerveztek 
volna, hogy a koszorúzás ekkor történjen.89

3. a. ábra. Celtis koszorúzási horoszkópja a Proseuticumban

88 A bolygók közül a Mars esetében legnagyobb az eltérés (2°); a házak közül az 5. ház esetében 
fordul elő, hogy csúcsa már nem abba a jegybe esik, mint a valóságos horoszkóp 5. házcsúcsa. 
Eme eltéréseknek nincs különösebb jelentősége, annál inkább a Szaturnusz „eltűnésének”, 
melyről alább lesz szó. 

89 Máskülönben nem kellett volna eltussolni a valós időpontot: lásd fentebb.  
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3. b. ábra. Celtis koszorúzási horoszkópja modern formában, a Proseuticum alapján
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3. c. ábra. Celtis koszorúzási horoszkópja modern számítás szerint, a megadott 
időpontra (1487.04.18. 18:01:20, Nürnberg)

Mit láthat meg a Proseuticum korabeli művelt, asztrológiához is értő olvasó-
közönsége a horoszkópra tekintve? Mindenekelőtt a Merkúr−Nap−Vénusz 
tripla együttállást. Igaz, meglehetősen tág együttállásról van szó, de a korabeli 
asztrológiai gyakorlat szerint a konjunkcióba belefér a 6–8°-os különbség, 
melyet a bolygók között látunk (Reisinger 1997. 66.), Celtis és olvasói bőven 
tekinthették együttállásnak. A viszonylag ritka, ugyanakkor látványos tripla 
együttállás mindenképp meghatározó eleme minden ilyet tartalmazó ho-
roszkópnak, és ha túlnyomórészt jó, illetve jó helyzetű bolygókról van szó, 
kívánatos és irigylésre méltó az efféle bolygóállás, a kedvező interpretáció 
pompás lehetőségeit rejti magába. Ezt mutatja több korabeli példa: Federigo 
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de Montefeltro a medálján tünteti fel születésének hármas csillagzatát, Marsot, 
Jupitert és Vénuszt (Wind 1968. 95.); Mátyás király koronázási horoszkóp-
jában a Vénusz, a Jupiter és a Szaturnusz van szoros együttállásban, pozitív 
fényszögek megvilágításában (Orbán 2013a. 202.); s hogy Celtis köreiből is 
említsünk példát, Caritas Pirckheimer nativitása egy Nap−Szaturnusz−Vénusz 
konjunkciót tartalmaz, miközben a Merkúr a legmeghatározóbb első házban 
található.90 Ám Celtis horoszkópjában még többről van szó: éppen a három mú-
zsákhoz legközelebb álló bolygó találkozott össze: Merkúr, Phoebus és Vénusz 
(a Vénusz ráadásul a Bikában, a saját házában van, és a Mérleg Aszcendens 
révén születési uralkodó is). Természetesen nem újdonság, hogy a kiemelke-
dő múzsai képességeket e bolygók különböző kombinációinak tulajdonítják. 
A legnagyobb csillagászati tekintély, Ptolemaiosz, amikor  a Vénusz és Merkúr 
kedvező helyzetű együtállását élvező szülött tulajdonságait sorolja, többször 
emlegeti a szépség, költészet, múzsák szeretetét.91 Ezt visszhangozza Pontano 
is: Vénusz és Merkúr együtt költőket teremtenek elő.92 Naldo Naldi Johannes 
Guidóhóz, vir doctissimushoz intézett epigrammájában kifejti, mennyire meg-
növeli a Jupiter és Vénusz erejét az, ha a Merkúr csatlakozik hozzájuk, vagy jó 
fényszöget vet rájuk (Naldi, Epigr. 183,1–6.). Az itáliai költők születését meg-
örökítő fennmaradt nativitások közül például Battista Mantovanóét (Frater 
Baptista Carmelita poeta) említhetjük, akinek a Napja, Merkúrja és Vénusza 
mind az egész személyiséget meghatározó első házban áll, ezen belül a Merkúr 
és Vénusz szoros konjunkciót képez (Gauricus, Tractatvs Astrologicvs, Fol. 
63r.). Természetesen Ficino, a platonikus értelemben vett szépség filozófu-
sa, aki az asztrológiáról is előszeretettel és kreatívan gondolkodott, szintén 
gyakran eljátszik a múzsai bolygók összekapcsolódásának gondolatával, kü-
lönösen leveleiben.93 A három bolygó és a költészet kapcsolata persze épp 
eléggé triviális ahhoz, hogy ne kelljen közvetlen itáliai hatásokat kimutatni 
Celtisnél, ám a felhozott esetek jól tükrözik azt az intellektuális légkört, mely-
ben természetes volt e hármas együttállás költő általi kiaknázása. Minden 
90 Fricke-Hilgers 1982. Nr. 31; 56. o. alsó horoszkópja, némi értelmezéssel.
91 Tetrabiblos (ed. Goold 1980) III,12,166. Ptolemaiosz a Napról és Holdról nem szól a bolygó-

kombinációk sorravételekor.
92 De rebus coelestibus (in Opera omnia 1519. vol. 3) 6,11 p. 2315; 7,4 p. 2339; 7,6 p. 2349 stb. 

Hübner 1980. 54.
93 Például Epist. I,92 (p. 681) szerint az asztrológusok gyakran beszélnek a Merkúr és Vénusz 

jó zenei képességeket eredményező konjunkciójáról. Epist. IV,34-ben lelki szemei előtt látja 
Phoebust és Mercuriust / Merkúrt, amint Vénuszt kísérik. Allegorikus triászként is feltűnik 
e három bolygó vagy isten: Merkúr – veritas, Apollón − concordia, Vénusz – pulchritudo; lásd 
Wiener 1994. 113.
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bizon nyal az együtt állásra is gon dol Celtis, amikor az istenektől kapott erőre 
utal a versekben, és az a lehetőség is felmerül, hogy a címerpajzsán díszelgő 
három csillagot e konjunkcióra vonatkoztassuk.94  

A horoszkópnak még több más eleme is kedvezőként értelmezendő a kora-
beli asztrológiai gyakorlatnak megfelelően. A szerencsepontot (pars fortunae) 
nyilván azért is tüntették fel, mert a 10. házba esik, s így az életpályára, hír-
névre vonatkozóan hasonló üzenetet lehet kiolvasni belőle, mint a nativitás 
Jupiterének MC-beli helyzetéből. Maga az MC az Oroszlánba esik, a „legki-
rályibb” jegybe, a Nap jegyébe. Egy bolygó együttállása a Sárkányfejjel (caput 
draconis, a „pozitív” Holdcsomópont) szerencsét jelent (Reisinger 1997. 57.), 
és a vizsgált horoszkópban a Jupiter, a fortuna maior van tág együttállásban a 
Sárkányfejjel. Igaz, hogy kvadrátban van a Vénusszal és Nappal, cserébe viszont 
a Nap és Hold pozitív fényszögben, szextilben kapcsolódnak össze (lásd a je-
lölést a horoszkóp alatt balra), akárcsak a Vénusz és a Mars. Az Aszcendensre 
pillantva először csak az tűnik fel, hogy a Mérlegbe, Vénusz-jegybe esik. Ám 
ha megnézzük a klasszikus tekintélyek csillagok felkelésére vonatkozó adatait, 
éppen Manilius Astronomiconjában (V,337–8) azt találjuk, hogy a zenei és 
irodalmi tehetséget adó Lyra a Mérleg 26°-ára esik, tehát a horoszkópunknak 
gyakorlatilag az Aszcendensére! Az egybeesés nem lehet véletlen, és a nativitás 
Lyra-szimbolikáját kapcsolatba hozza a koszorúzással is. Igaz, a nativitásban 
máshova esik a Lyra, ott más asztrológiai tekintélyeket volt érdemes figyelembe 
venni, de megszokhattuk már Celtis szelektív módszerét: a lényeg, hogy e csil-
lagkép felkelése egyértelműen sugallja a költő, a dalnok újjászületését, akár egy 
„új Orpheusz” születését. (Kisebb jelentőségű, hogy Manilius alapján a Bika 
6°-án álló Pleiades a Bika 7°-án álló Nappal áll együtt, erről lásd még alább.) 
A szelekció egyébként még egy fokkal jobban érvényesül ebben a horoszkóp-
ban, mint a nativitásban: a Szaturnusz eltűnt a horoszkópról, holott a korabeli 
gyakorlatban csak az olyan, „járulékos” összetevők feltüntetése volt fakultatív, 
mint a csillagoké vagy különböző „pontoké” (pl. pars fortunae), a bolygóknak 
mindig ott kellett lenniük.95 A Szaturnusz a Nyilas 22°-án lenne, retrográd 

94 A több metszeten (pl. Amores-kiadás „Autorenbild”-ként emlegetett képe, a Melopoiae 
„Götterkonzert”-je) látható címerpajzs csillagairól Maria Lanckoronska (1971. 331.) mint 
a „születése órájának három csillagáról” (?) beszél, ám nem a nativitás, hanem a koszorúzási 
horoszkóp tartalmaz egy jól elkülöníthető hármas csillagcsoportot, a hármas konjunkciót. 
Természetesen még sokféle módon interpretálható a három csillag.

95 A Szaturnuszt csak a horoszkóp alatt jobbra látható jelölésben fedezhetjük fel, miszerint kvad-
rátban állna a Vénusszal. Ez azonban téves információ, a Vénusz 140 fokra van a Szaturnusz 
valós helyétől (Nyilas 22°), és a Jupiterrel áll kvadrátban.
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helyzetben, de kedvező fényszögállásokban (trigon a Szerencseponttal, tág 
trigon Merkúrral, szextil Aszcendenssel): úgy látszik, többet nyomott a lat-
ban a Szaturnuszt balsors-bolygóként értelmező hagyomány, melynek celtisi 
recepciójáról fentebb már szóltunk.  

Várakozásunk tehát beigazolódott: az égiek isteni-múzsai „beavatkozását” 
örökíti meg a horoszkóp, s így a költő újonnan nyert erejét, illetve a jövőre 
vonatkozó kedvező kilátásait. Az adott időponthoz kapcsolódó horoszkóp 
„kiválasztásakor” − azon túl, hogy a koszorúzás valós dátumától nem le-
hetett nagyon eltérni − bizonyára két tényező nyomott legtöbbet a latban: 
a hármas együttálás megléte (e három bolygó együttállásáról az adott évnek 
kb. április 17-e és május 4-e közti időszakában beszélhetünk), illetve a Lyra 
Aszcendenshez kapcsolása (ez volt a szűkebb keresztmetszet, naponta csak 
egy ilyen időpont van), mely a Vénusz, az MC, a Szerencsepont helye tekin-
tetében is jó választásnak bizonyult. Az egész horoszkóp szimbolikája jól 
párhuzamba állítható a nativitáséval. A költő a megfelelő istenektől / boly-
góktól kapott erejét, dicsőségét jeleníti meg, a nem zodiákus csillagképek 
közül az orpheuszi Lyra bevonásával. A horoszkópelemek figyelembe vétele, 
az asztrológiai szaktekintélyek közötti válogatás (Celtis főleg Maniliusra tá-
maszkodik), illetve magának a horoszkópnak a „megválasztása” is önkényes, 
vagy kedvezőbb nézőpontból: játékos, költői; az önkényesség persze általában 
is jellemző a korabeli asztrológia gyakorlatára. Míg a nativitás a kiválasztott 
költő születését, a koszorúzási horoszkóp az újjászületését mutatja be, és ezért 
is számítja Celtis a Codex epistolarisban az éveket a koszorúzás évétől (Mertens 
2004. 49.). Az újjászületéshez kapcsolható akár az is, hogy tavasszal történt 
a koszorúzás, hogy az együttállás tavaszi jegyekbe esett − nagyrészt a Bikába, 
kisebb részben a Kosba −, és a Proseuticum „Ode Sapphica…” című költemé-
nyében is, mely szép leírást nyújt a tavaszról és az újjászülető világról, április 
van, a Nap a Bikában jár, és sugarai „perzselik” a − horoszkópban vele együtt 
álló − Pleiadest.96

Az összeillő szerelmespár

Celtis alkalmasint a hozzá közel állók horoszkópjait is megverselte, s mint látni 
fogjuk, ezek a szövegek is több ponton kapcsolódnak saját horoszkópjainak 
az eszmevilágához. A korabeli asztrológiai eljárások közé tartozott például két 
horoszkópnak az összehasonlítása, s a köztük levő közös sajátos ságok kere sése. 
96 V. 5-8: Taurus Arctoo propior Coluro, / oritur tecum [Phoebusszal], referens tepores, / cum vagas 

sentit Pleiades aduri / lampade Phoebi. 
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Az ókori-középkori hagyományban ez kevésbé tűnik jelentősnek, mint a mo-
dern asztrológiában, amely szinasztriának nevezi a módszert. Ennek egyik 
fajtája azt vizsgálja, a szerelemben egymáshoz illik-e a férfi és a nő. A premo-
dern asztrológiai irodalomban ritka, de ismert az eljárás (például Ptol. Tetr. 
IV,5,184.); másfelől olyan, elsősorban költői szövegekkel is találkozhatunk, 
melyek felszínesebb formában utalnak a két szerelmes csillagainak összhang-
jára.97 Tekintve az asztrológiai sík Amoresben játszott szerepét, illetve a magát 
az amores-t mint fő témát, nem meglepő, hogy Celtisnél is találkozunk a je-
lenséggel.

Az első könyv 12. elégiájában a költő a nativitása segítségével igyekszik bi-
zonyítani Hasilina előtt, hogy az egek mennyi jó tulajdonsággal áldották meg, 
s különösen a szerelmi kapcsolathoz szükséges pozitívumokat állítja előtérbe 
(Am. I,12,15–22):

Septimus a primo qui dicitur angulus orbis,
     prospera (ni fallor) sidera nostra refert: 
fervidus Haemonio iuvenis mihi surgit in arcu
     et medium caeli cum Iove Virgo regit,
quin et suscipiens Phoebum Cyllenius ignis
     ingenium vires iussit habere suas,
nec dea cunctipotens aversa fronte resedit,
     cum numero partem per mea signa suam.

A sarokház, melyet az ég körének első házától számolva 
a hetedikként emlegetnek, kedvezőnek mutatja a csil-
lagainkat, ha nem tévedek: a forróvérű ifjú [Nyilas] 
van nálam felkelőben, a thesszáliai íjjal, és az ég köze-
pét a Szűz uralja a Jupiterrel együtt, sőt, a küllénéi tűz 
[Merkúr] Phoebust fogadta magához, így rendelkezve 
a kimagasló tehetségről; a mindenható istennő [Vénusz] 
sem fordította el tőlem arcát a maga helyén, hiszen az ő 
házát az én jegyeimhez [tartozónak] számítom.

A septimus angulus a hetedik házat, hagyományosan a házasság házát jelen-
ti:98 a horoszkóp elemei közül ennek a figyelembevétele a legkézenfekvőbb, ha 
társkapcsolatról van szó. Celtis nativitása alapján két asztrológiai ténnyel is alá 
lehet támasztani, hogyan mutat a 7. ház kedvező csillagállást. Egyrészt a ház 
ura a Merkúr, mely a Nappal áll együtt, és ők ketten adják az ingenium erejét. 
Még fontosabb, hogy a Jupiter trigont vet a házcsúcsra: a Fortuna maior, aki 
a Nyilas Aszcendens révén születési uralkodó, a Szűzben áll, abban a jegyben, 
mely – az Ikrekhez hasonlóan − a Merkúrhoz tartozik, és a lehető legkedve-
zőbb fényszögben van a házasság házával. Mindeme bolygóállásokat közli is 
a szerző a 16-18. sorban, ha nem is hozza nyíltan közvetlen összefüggésbe 
97 Egy példa a középkori költészetből: Carmina Burana (ed. Schmeller 1883) Nr. 62 (152. o.); 

idézi Fr. Boll  1917. 458. (Jove cum Mercurio geminos tenente…)
98 Az angulus eredetileg csupán a horoszkóp fő tengelyeit, illetve „sarokházait” (1., 4., 7., 10. 

ház) jelenti, így a fenti kifejezés szó szerint „hetedik sarokházat” jelentene, az asztrológiai 
szakirodalomban azonban bevett, hogy ilyen összevont kifejezéssel egyszerre utalnak a ház 
számára, ill. sarokház mivoltára: lásd pl. a septimus angulus-ra a Portugál  Eleonórának írt 
horoszkóp-elemzést: Joannis Regiomontani opera collectanea (ed. Schmeidler 1972), Fol. 80r.
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az előzőleg (15. sorban) emlegetett kedvező 7. házzal. A saját kiválóságá-
val együtt szerelme hevét is bizonygatja, és retorikájában kihasználja azokat 
az asztro lógiai ténye ket, melyek a tüzességgel összefüggésbe hozhatók: a Nyilas 
a tűz őseleméhez tartozó jegy, s a Kentaur, aminek ezt a jegyet hagyományosan 
ábrázolják, harcias, forróvérű ifjú; a Merkúr „küllénéi tűz”, mert a csillagok 
a költőknél, vagy akár a sztoikusoknál égi tüzek; a Napról is a tűzre asszoci-
álhatunk. A 21-22. sor akkor nyer értelmet, ha a pars-ot háznak fordítjuk:99 
Vénusz „háza”, mármint a 4. ház, ahol tartózkodik, a Halakba esik, a Halak ura 
a Jupiter, ezért számíthatja a költő a Vénuszt a „saját jegyéhez”, a Jupiterhez 
tartozó Nyilas Aszcendenshez.100 Az Amores Celtise a maga kedvező bolygó-
állásait a szerelmi hódítás végett is beveti, és erre a stratégiára egyébként egy 
másik Amores-elégiában is utal.101

Az Amores következő könyvében már Elsulának udvarol a költő, és ezúttal 
nem a maga, hanem a szeretett hölgy nativitását idealizálja, miután előszám-
lálta, hány csillag ragyogását múlja felül (Am. II,5,71 –80.): 

Crediderim ex illis unam micuisse sub ortu,
     Elsula, dum vitae sunt data fila tuae:
Taurus erat, blanda rutilat cui fronte Cupido,
     ille tibi primo cardine fila dedit.
Phoebus et in nona caeli tibi parte refulgens
     cultorem Phoebi strinxit  amore tibi.
Iuppiter in medio stabat tunc laetus Olympo 
     et Venus in gremio luserat alma suo.
Hi tibi finxerunt speciosi corporis artus
     Atque animum radiis composuere suis…  

Mindezek alapján azt kell hinnem, hogy egy [csillagzat] 
ragyogott születésedkor, midőn életed fonalát fonni 
kezdték: a Bika volt az, szerelmes ábrázatán Cupido 
pírja vöröslött, ő adta neked életed fonalát, az első ház-
ban lévén. Phoebus pedig, aki az ég kilencedik házában  
(vagy: fokán) ragyogott, Phoebus követőjét szerelem-
mel fűzte hozzád. Jupiter kedvező helyzetben, a menny 
közepén állt, és a jótékony Vénusz játszott az ölében. Ők 
alkották meg tested gyönyörű tagjait, és  sugaraikkal 
ők határozták meg lelkületed.  

Itt nem valós horoszkóp áll a szöveg mögött,102 a költő közhelyeket vegyít konk-
rét bolygóállásokkal, egy „idilli” horoszkóp fő elemeit vázolva fel. Az Amores 
következő könyvében Ursula szerencsés születését festi elénk hasonlókép-
pen, asztrológiailag kevésbé részletezőn: eszerint Ursulának az Oroszlán 

99 A partem suam-ot önmagában fordíthatnánk a „[Vénusz] fokának” is, vagyis a Kos 9°-ának, 
de nincs a Kos jegynek olyan beosztása (dékánok, termini stb.), miszerint a 9°-ot a Nyilashoz 
vagy Szűzhöz (per mea signa) számíthatnánk.

100 A per mea signa költői többes szám is lehet, de utalhat akár mindkét Jupiterhez tartozó jegyre 
is, a Nyilasra és a Halakra, a Jupiter révén tekintheti mindkettőt a „saját” jegyének. 

101 Od. I,17,53-60-ban Albert Blart (Celtis első számú asztrológia-tanárát) viccelődve arra inti 
a költő, ne magyarázza félre az ég akaratát (a nativitást), mely szerint Hasilina Celtisé lesz.

102 Ilyen planetáris kombináció nem is lenne lehetséges a 15. század szóban forgó időszakában 
(ellenőrizve ZED8 asztrológiai programmal) 
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az Aszcendense, Phoebus jegye, és neki is vénuszi alakja van.103 Celtis az efféle 
motívumok alkalmazásakor alapozhatott az itáliai költészetben forgalomban 
lévő toposzokra: a Vénusz, illetve Jupiter vagy Phoebus, külön vagy együtt,  
gyakran szerepel a szülöttre ráragyogó, szépséget adó, tökéletes tulajdonságokat 
és szerencsét sugárzó bolygókként,104 vagy éppen a szeretett nő szemei még 
Vénusz és Jupiter ragyogását is felülmúlják.105 Ám asztrológiailag a szokottnál 
kidolgozottabb az Elsuláról szóló passzus, és egy horoszkóp bontakozik ki belő-
le. Elemeinek többsége könnyen értelmezhető: az Aszcendens (primo cardine) 
a Bikában106 van, s így a születési uralkodó a Vénusz; Jupiter az MC-ben találha-
tó, és vele együtt áll a Vénusz (Größing 2009. 180.). A Phoebus helye azonban 
kétféleképpen is magyarázható. A nona caeli parte jelentheti a 9. házat (Größing 
2009. 180.), amely elsősorban ugyan az utazások háza, Firmicus Maternusnál 
viszont a vallás és a Napisten háza is (Mathesis II,19,10.) s ezért vonzódhat a nő 
Phoebi cultor-hoz, vagyis Celtishez. A pars azonban asztrológiai kontextusban 
gyakrabban jelent fokot, mint házat: legalább három Celtis-szöveghely hozha-
tó fel a „fok” jelentésre (Am. I,1,30; Am. III,12,31; Am. II,6,87), míg a „ház” 
jelentésre csak a fenti passzus (Am. I,12,22), és az asztrológiai irodalomban is 
fokot, és nem házat jelent a szó. Egy fentebb már idézett helyen (l. 66. jegyzet) 
Celtis konkrétan is visszautal nativitása Vénuszának helyére (Kos 9°). Ez alapján 
lehetséges, hogy a nona caeli parte az égi kör kezdetétől számított 9. fokot, vagy 
Kos 9°-át jelenti, és ez látványosan magyarázná meg a strinxit amore kifejezést, 
a férfi és nő összeillését: Celtis nativitásában az Elsulának megfelelő Vénusz 
a Kos 9°-án áll, Elsula nativitásában pedig a Celtisnek megfelelő Phoebus áll 
ugyanezen a fokon. Mindkét értelmezés lehetséges, főleg utóbbi nyújtja a szi-
nasztria költői alkalmazásának  eredeti példáját. S az Elsula-passzus azt is jól 
példázza, Celtis akkor sem feledkezik meg a maga mitikus költő-szerepének 
formálásáról, ha elsődlegesen a másik felet idealizálja: Elsula MC-beli Jupitere 
a költő hasonló állású Jupiterére emlékeztetheti az olvasót, és az idealizált nő-
nek „Phoebus követőjéhez”, Apollón papjához kell kötődnie.

103 Am. III,3,13–18: His te crediderim stellis natalibus ortam, / dum tibi ab Eoo surgeret axe Leo, / 
quo vagus exaltat sua fervida lumina Phoebus, / dum metit optatum falce colonus agrum. / Arte 
Dionaea splendet tibi corpore vultus / et rutilant niveis ora venusta regis.

104 Pl. Naldi, Hastiludium 96: cui se Venus aurea protinus uni / obtulit, atque suos nascenti afflavit 
honores.

105 Janus Pannonius, Epigr. (ed. Mayer et al. 2006) 283 és 284 Altéhoz.
106 Megjegyzendő, hogy a Bikának Celtisnél negatív jelentése is lehet, mint Od. I,22,7-ben Hasilina 

férjére vonatkozóan: vel Taurus tibi Scorpiusve surgit.
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A barátok csillagai

Ficino, amikor a velencei Marcóhoz írt levelében kifejti, mennyire hasonlítanak, 
és mennyire hasonlóan éreznek egymás iránt, ezt „a mi Mercuriusunknak” tu-
lajdonítja (Epist. VIII,25; p. 905). Más szövegeiben is dicséri múzsák kedvelte 
barátai, alkotótársai kedvező csillagait, illetve  a barátság fogalmával összeköti 
a jól harmonizáló csillagokat, s a jelenség nem csak nála, hanem más italiai 
neolatin alkotásokban is előfordul, igaz, elég ritkán.107 A motívum előfordu-
lása nem meglepő abban a humanista miliőben, ahol a csillagok emlegetése 
és a másik fél dicsőítése egyaránt természetes volt.  Ami a klasszikus irodal-
mat illeti, nem csak az asztrológiai szakirodalomban fordul elő a csillagok 
által jelzett lelki rokonság (Pszeudo-Ptolemaiosz, Centiloquium, 32), hanem 
a Celtis számára legfontosabb mintaképnél, Horatiusnál is, aki Maecenashoz 
írt ódájában konkrét állatövi jegyeket emlegetve állapítja meg: „mindkettőnk 
csillaga hihetetlenül összhangban volt.”108 

Celtisre, aki a res publica litteraria kapcsolati hálózatának egy központi fi-
gurája volt német földön, különösen jellemző a „dialogikus életforma” (Rüegg 
1973), és művei nagy részét, főleg az ódákat, közvetlenül is barátjához intézi. 
Arra, hogy a barátságot, lelki rokonságot hasonló bolygóállásoknak (is) tu-
lajdonítja, a Höltzlhöz írt óda nyújtja a legnyilvánvalóbb példát, mely a na-
tivitás kapcsán már szóba került. Höltzl február elsején született, így neki is 
a Vízöntőben, ugyanazon a helyen volt a Napja, s miután ezt a csillagállást Celtis 
költői szavakba foglalja, így folytatja: „ezért ébred lelkünkben kölcsönös, meleg 
szeretet.”109 Más versekben a lelki rokonságra közvetve utal költőnk, miközben 
a sodalis születésének szerencsés csillagait méltatja. Salemnius (vagy Salamius) 
Deliushoz, egy tanítványához írt ódáját így kezdi (Od. I,9,1–4):

107  Edgar Wind 1968. 65. szóba hozza a „szinasztria kultuszát” Ficino leveleiben, példákat azonban 
nem hoz. Jellemző példa található Ficinónak Bembóhoz írt levelében (Epist. IV,22; p. 802): 
Ficino és Marco Aurelio iker-lantját a Bikában levő Merkúr, vagy az Ikrekben levő nap hangol-
hatta össze… Az itáliai költők közül lásd pl. Landino, Carm. (ed. Perosa 1939) 8,61–68; főleg 
v. 67–68: Dulce loqui dulci risu ingenuoque pudore / Mercurius facili sidere, Bembe, dedit.

108  Od. II,I7, I7–25: seu Libra seu me Scorpios aspicit / formidulosus, pars violentior / natalis horae, 
seu tyrannus / Hesperiae Capricornus undae, / utrumque nostrum incredibili modo / consentit 
astrum: te Iovis impio / tutela Saturno refulgens / eripuit volucrisque Fati / tardavit alas...

109  Libri odarum (ed. Schäfer 2012), app. 1, v. 5–10: Celtis et tali est generatus olim / luce, dum 
claro radians in orbe / fulserat Phoebus tepidaque stabat / fulgidus urna. / Mutuus nostris animis 
calescens / hinc amor surgit…
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Deli, purpurea quem face Cynthius
irroravit amans matris ab ubere, 
et cui mite dedit sidere Iuppiter
felici ingenium clarum et amabile…

Delius, akit már csecsemő korodban meghintett 
a Künthoszi [Apollón] bíbor sugarával, és akinek 
Jupiter a maga kedvező csillagával kegyesen ragyogó 
és szeretnivaló tehetséget adott…

Apollón, akire már Delius („déloszi”) neve is céloz, egyszerre a költészet is-
tene és maga a Nap, Jupiter pedig lehet a kedvező csillagokat adó Isten is 
(Celtisnél általános, hogy az egyetlen Istent is Jupiternek nevezi), de még 
inkább maga a Jupiter bolygó. Tipikus celtisi technika: klasszikus toposzok-
ból indul ki, de a mitológiai-vallási közeget asztrológiaival vegyíti, és utóbbi 
gyakran válik dominánssá. A sodales születésének kedvező csillagairól szól-
va még több helyen is a Jupiter hatását emeli ki. A múzsák nevelte Graccus 
Pierius (Krachenberger) születésekor „a sok erényt nyújtó Jupiter ragyogott 
fel.”110 Sigismundus Fusiliusnak, aki Deliushoz hasonlóan Celtis lengyelor-
szági köréhez tartozott, a sidus patrium, az „atyai csillag” adta a kiemelkedő 
erényeket:111 tekintve Jupiter / Zeusz istenek között betöltött atyai szerepét, 
illetve a fenti példákat, a legkézenfekvőbb, ha Jupiter bolygóként értelmezzük 
a kifejezést. S talán Jupiter rejtőzik a Regiomontanushoz írt epitaphium sorai 
mögött is (Epigr. II,83):  

Regia cui fulsit coeli clarissima stella,
     hic iacet astrorum dux, decus et patriae.
Regius hunc genuit mons, quem mea Francia tollit,
     haud procul a ripis, inclyte Moene, tuis.

Akinek az ég legfényesebb, királyi csillaga ragyo-
gott, ő fekszik itt, a csillagok fejedelme és a haza 
büszkesége. 
Királyi hegy szülte őt, mely az én Frankhonomban 
emelkedik, nem messze a te partjaidtól, híres 
Majna.

Itt nyilván a Regio-montanusszal kapcsolatos szójáték miatt jelöli regia stella 
kifejezéssel a születés csillagát, mely így több konkrét csillaghoz is köthető, 
például a Regulushoz (alpha Leonis / Rex), mely valóban az ég egyik legfé-
nyesebb csillaga. Ha azonban megvizsgáljuk Regiomontanusnak a Gauricus 
gyűjteményében fennmaradt horoszkópját, feltűnik, hogy Jupiter van épp 
felkelőben.112 Nem tudhatjuk, Celtis ismert-e ilyen Regiomontanus-nativitást, 
de ha hozzávesszük, hogy a Jupiter a királyi tulajdonságokat adó bolygó, és 
hogy Celtis gyakran szól a születés kedvező Jupiteréről, mindenképp fennáll 
itt is ez az értelmezési lehetőség. 
110 Od. II,9,11–2: Virtutibus multis decoro / Iuppiter ut tibi fulsit ortu.
111 Od. I,11,10–12: cui dedit sidus patrium decoros / pectoris mores, et honesta sanctae / pignora mentis.
112 Gauricus, Tractatus astrologicvs, Fol. 62v. A Jupiter (Skorpió 10°) csak 6 fokra van az Aszcendenstől 

(Skorpió 16°), a Sárkányfejtől (Skorpió 14°) meg csak 2 fokra.
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Ezekben a költeményekben nem csak a barát képességei elismerésének, di-
csőítésének vagyunk tanúi, hanem Celtis, közvetve vagy közvetlenül, mindig 
utal a költő és címzett közt fennálló szellemi rokonságra, a múzsai kiválasz-
tottságnak ugyanarra az állapotára; elsősorban a Phoebushoz, múzsákhoz kap-
csolódó toposzokkal, akár más humanisták. Feltűnő viszont, hogy ha konkrét 
égitesteket említ, ezek a saját nativitására is emlékeztetnek: gyakran a Jupitert 
emeli ki, mint a „születéskor ragyogó”113 csillagot, illetve a Nap−Vízöntő állást 
nyíltan is említi. E szövegek egy kicsit tükörszerűek: elsődlegesen a barátról 
szólnak, de közben a szerző magát is dicséri, együtt élvezik az istenek, múzsák, 
csillagok ajándékait. A humanista közösségek alapvető jellemzője, hogy szel-
lemi elitként különböző stratégiák, szimbólumok révén elkülönítik magukat 
a nem humanista kívülállóktól; Celtisnél ez a törekvés asztrológiai színnel 
gazdagodik. Csírájában megfigyelhető, hogyan kezdenek asztrológiai szim-
bólumok is a csoport identitásképző szimbólumaivá válni, bár ez az aspektus 
Celtis életművében összességében nem bontakozik ki, és csak néhány vers 
esetében lépi túl a közhelyszerűséget. Konkrét párhuzamot nem vont a maga 
és mások horoszkópja között, már csak azért sem, mert ő vezető szerepet vett 
fel a közösségben, és ezt a kivételes helyét többek közt a maga kivételes horosz-
kópjaival igazolja. A sodalisok körében fel is merül témaként Celtis nativitása. 
Jellemző példa erre Salemnius Delius egy töredékesen fennmaradt, Celtist di-
csőítő ódája, mely az isteni születés, múzsai gondozás toposzain túl konkrét, 
tényszerű utalást tesz a költő Aszcendensére: „a Nyilas ragyogott neki az első 
órán…”114 (kár, hogy épp e ponton szakad meg a töredék). 

Uralkodók horoszkópjai

A Poema ad Fridericum, az Ars versificandi (1486) elején (Fol. A 2r−3v) találha-
tó programmatikus költemény egy látványos phoebusi epifánia-jelenet keretei 
között emeli a költőt mitikus-szent dimenziókba, hirdetve magát az az Ars 
ver sificandit és egy új kulturális korszakot. Ehhez viszont szükség volt és lesz 
a patrónus támogatására, s Celtis nem mulasztja el, hogy a vers végén Bölcs 
Frigyes nativitására tett utalásokkal tegye kétségtelenné: patrónusa is a mú-
zsák kegyeltje (v. 91–8).

113 A kifejezés egyaránt utalhat az Aszcendensre és az MC-re, ez a horoszkóp két legfontosabb 
helye. A fenti példákban emlegetett, Jupiter által adott erények, dicsőség, mores jól illenek 
az MC-hez − 10. házhoz, de természetesen e kifejezéseket közhelyszerűségük miatt nem 
vehetjük a horoszkópra való biztos utalásnak.

114 Bezold 1882. 61f. V. 21: Arcifer prima sibi fulsit hora…



294 Orbán Áron

Te Gemini aspiciunt, vitale, Caducifer, astrum
     et Venus assurgunt; haec genitura tua est.
per varios cantus Gemini modulataque verba,
     et gracilis calamos te, Friderice, trahunt. 
Atlantis, Tege[ae]e, nepos facundus in astro
     ingenii vires blandaque verba movet,
et Cytherea tuos aptavit corporis artus,
     membra decora fovens, mollibus apta iocis.

Az Ikrek tekintenek rád, velük kel fel a Caduceus-
hordozó [Merkúr] mint életadó csillag, és a Vénusz; 
ez a nativitásod. Az Ikrek változatos dalok, énekelt 
versek és meghitt fuvolaszó révén hatnak rád, Frigyes. 
Atlasz ékesszóló unokája [Merkúr], a tegeai (?) ébreszt 
benned csillagként (?) szellemi erőket és elbűvölő sza-
vakat, testrészeidet pedig a küthérai [Vénusz] illesztette 
rád, gondoskodott e szép tagokról, érzékennyé tette 
őket a finom játékra.

Mint azt Robert megfigyelte, a költő itt is Maniliusra épít, aki az Ikrek jel-
lemzésekor  ír arról, hogy Merkúr jegye ad énekre, zenére, ékeszszólásra való 
készséget; egy-egy félsor szó szerint is megegyezik az Astronomicon szövegével 
(Manil. IV,152–158., Robert 2003. 40.). Celtis Merkúr mellett Vénuszt kép-
zeli el, tevékenységét ide illő vénuszi toposzokkal írja le. Maga az a jelenség, 
hogy a költő az uralkodót a horoszkópján keresztül dicséri, a kortárs itáliai 
irodalomban is előfordul (lásd fent, 33. jegyzet). Nem ez a sajátos a Frigyesről 
szóló passzusban, hanem annak tipikus „celtisi” irányultsága: a Maniliusra 
való emlékeztetés, illetve hogy az uralkodó horoszkópjában a tudáshoz, mű-
vészethez, szépséghez tartozó elemeket emeli ki, a múzsák birodalmába vonja 
be az uralkodót, akár egy sodalishoz is írhatta volna e sorokat. 

Fel kell tennünk azt a kérdést is, valós horoszkópra alapozza-e költőnk 
az asztrológiai utalásokat: ebben az esetben nagyobb súlya lenne szavai-
nak − márpedig nagy volt a tét, a költő későbbi életútja is mutatta, milyen 
fontos volt Bölcs Frigyes támogatásának megszerzése. A humanistákhoz ké-
pest az uralkodóknak jóval több lehetőségük volt horoszkópjukat felállíttani 
és ismertté tenni, s legtöbbször éltek is a lehetőséggel. Bölcs Frigyes szüle-
tési dátuma ismert (1463. január 17, kicsivel 13 óra előtt; a születés helye 
a Lipcséhez közel Torgau. Ludolphy 1984. 43.), ez alapján felállítható egy 
hipotetikus nativitás (4. ábra), s erre ránézve azonnal láthatjuk: erre épített 
Celtis. Az Ikrekben van az Aszcendens, melynek ura, a Merkúr együtt áll 
a Vénusszal.115 Ez nagyvonalakban megfelel az idézett passzusnak, sőt, értel-
mezni is segíti azt: az aspiciunt-tal az Aszcendensre utal a költő, s e felkelő 
jegy miatt használja a bolygókra átvitt értelemben az assurgunt igét. Celtis 
a szintén Bölcs Frigyeshez szóló Hrosvitha-kiadás előszavában is megemlíti, 
hogy az uralkodó kiemelkedő lelki és testi tulajdonságai a csillagok ajándékai, 

115 A horoszkóp tartalmaz más fontos bolygóállásokat is, melyek figyelembe vétele, úgy tűnik, nem 
volt érdeke Celtisnek. A Merkúrral és Vénusszal a Jupiter is együtt áll. A Szaturnusz az MC-ben, 
saját házában, öt bolygó uraként rendkívül erős.
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„ahogy az asztrológusok mond ják.”116 A költő közvetlen informátora Martin 
Pollich von Mellerstadt lehetett, Frigyes orvosa-asztrológusa, aki később is 
segítette Celtist. Magában a költemény fölött álló ajánlásban olvashatjuk: „ér-
tesültem orvosodtól… Martin von Mellerstadttól, hogy teljesen lenyűgöznek 
téged a költők mézzel folyó dalai, s hogy ezért jó természetedtől hajtva ebben 
a diszciplínában mélyedsz el.”117 A natura ipsa bona kifejezés is a születéshez 
kapcsolható.

4. ábra. Bölcs Frigyes nativitása modern számítás szerint, a megadott időpontra 
(1463.01.17, 12:55, Lipcse).

Ezek után azt várnánk, hogy a Habsburg császárok, a koszorút adó III. Frigyes, 
illetve a költővel közeli viszonyban álló I. Miksa bolygóállásaira is konkrét 
célzásokat találunk, főleg, hogy e császárok az átlagnál is jobban érdeklődtek 
116 BW 467. o.: Animi tui nobilissimi et corporis tui egregii, illa divina quaedam ex natalibus et 

sigillatis, ut genethliaci dicunt, stellis dona sunt. Robert 2003. 40. 
117 Fol. A 2r: Accepi… ex physico tuo… Martino Mellerstat te summe mellifluis poetarum carminibus 

oblectari: atque ita natura ipsa bona id studii genus amplecti… 
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a horoszkópok iránt. Ehhez képest csak közhelyszerűen beszél Celtis Miksa 
kedvező csillagairól, az uralkodói nagyság,118 egy győzelmes csata,119 vagy ál-
talában a szerencsés születés120 vonatkozásában. Még a legkonkrétabb utalás 
a Proseuticum Ode Sapphica-ja egy helyéből olvasható ki. Amikor a világ meg-
újulásáról, Szaturnusz aranykoráról, majd fia, Jupiter jövendőbeli uralmáról 
olvasunk (v. 41-8), egyértelműen a két császárról is szó van, s „e dicsőségben 
ragyogókat [Saturnust és Jupitert] az ég fölé emelték a régiek.”121 Vagyis boly-
gókká „váltak”, és legalábbis a Szaturnusz valóban jól köthető III. Frigyeshez. 
Fennmaradt nativitása szerint (Schöner: Opera mathematica, LXVI/a.) az MC-
je a Vízöntőben van, Szaturnusz uralma alatt, de nem is elsősorban ezért, hanem 
általános jellemvonásai miatt széles körben szaturnuszi jellemnek tartották 
(Orbán 2013b.). Miksánál jóval kevésbé egyértelmű a helyzet: nativitásában122 
egyfelől a Jupiter (Szűz 22°) csak 4°-ra van az Aszcendenstől (Szűz 26°), tehát 
pozíciója értelmezhető erősnek, mégis, maga Miksa a jelek szerint a Merkúrját 
és Marsát (s néha a Szaturnuszát) tartotta a legmeghatározóbb bolygóinak.123 
Ettől persze még Celtis számára képviselhette Miksát a Jupiter bolygóként is, 
de inkább Frigyes és a Szaturnusz bolygó összefüggése miatt forog fenn a le-
hetőség, hogy a konkrét asztrológiai kontextusban is értelmezzük a szöveget. 
Összességében annak, hogy viszonylag kevés asztrológiai utalást találunk a csá-
szárokra vonatkozóan, talán az is oka lehet, hogy nativitásaik kevésbé voltak 
„múzsai” szempontból kiaknázhatóak, mint például Bölcs Frigyes nativitása. 
Mint az egész fenti elemzés mutatja, Celtist elsősorban a költészetet, philosop-
hiát támogató, költőt teremtő csillagállások érdekelték, mégpedig elsősorban 
a maga, s csak másodsorban a hozzá közel állók csillagállásai.

Összegzés

Vizsgálódásaink alapján bátran megállapíthatjuk: az individuális asztroló-
gia meghatározó aspektusa Celtis költészetének, különösen ami a saját köl-
tő-szerepéről kialakított képet illeti. Az asztrológiai szimbólumok irodalmi 

118 Ludus Dianae (ed. Pindter 1945), v. 1.: Rex cui Maximium praestant pia sidera nomen…
119 Rhapsodia (ed. Pindter 1945), v. 169.: Sed maiora tuis fieri his speramus ab astris…
120 Am. I,12,25–6: Maximilianus fausto sidere született. 
121 V. 47–8: quos supra caelum tulerat vetustas / laude decoros. A vers későbbi, módosított verziója: 

Od. II,1. 
122 A Regiomontanus által felláított nativitás: Österreichische Nationalbibliothek, cod. lat. 5179, 

fol. 2v.
123 Lásd Hayton: i. m. (8. jegyz.), I. fejezet.



297Az individuális asztrológia mint a karakterformálás eszköze Konrad Celtis költészetében

alkalmazá sához bizonyos modelleket Celtis készen talált, kisebb részben 
a klasszikus irodalomban, jóval nagyobb részben a 15. századi itáliai neolatin 
irodalomban (például Naldo Naldinál, Picónál, vagy akár Ficinónál). Ezek 
a hatások összességében a korábban gondoltnál jelentősebbnek tűnnek, de nem 
szabad túlbecsülnünk őket: az itáliai költészetnek ide vonatkozó műfajaiban 
csak elszórtan találunk asztrológiai részeket, ezek szinte mind közhelyszerűek, 
és leggyakrabban bizonyosfajta kontextusokban fordulnak elő, például az ural-
kodó dicséretekor, valamely panegürikus műfaj keretei közt. Celtis alkalmaz 
hasonló toposzokat, de szereti továbbfejleszteni, illetve konkrétabbá tenni 
őket. Gyakran megy bele technikai részletekbe, konkrét horoszkópelemekre 
utalva, az pedig a korabeli irodalomban példa nélkül áll, hogy fő művének, 
az Amoresnek a legelső, egész művet meghatározó elégiája egy az egyben a sa-
ját horoszkópját elemzi. Ami az asztrológiai módszereket illeti, jellemzően 
az alapvető horoszkóp-összetevőket (bolygók, jegyek, fényszögek, Aszcendens, 
MC, esetleg nem zodiákus állócsillagok) és azok sztenderd jelentéseit veszi 
figyelembe. Több tekintetben viszont eltér az apotelezmatika, a korabeli ho-
roszkópértelmezés hagyományaitól, és ez még akkor is feltűnő, ha a költői és 
„tudományos” műfajok közti különbséget figyelembe vesszük. Míg az asztro-
lógusok a főbb jellemzők megállapítása után tipikusan a házak sorra vételével 
elemezték a horoszkópot, Celtist legfeljebb csak a sarokházak érdeklik; speci-
ális horoszkóp-összetevőket (pl. dékánok, termini, pars amoris, Alchocodan) 
nem alkalmaz. Míg az asztrológusok főleg a jövőt fürkészték a horoszkópban, 
Celtisnél a karakter meghatározására esik a hangsúly. Költőként viszonyul 
az amúgy is tág értelmezési lehetőségeket nyújtó horoszkópokhoz, és a költői 
szabadsággal adott esetben akkor is él, ha ezzel az alapvető technikai szabá-
lyokba ütközik (lásd a Szaturnusz „lefelejtése” a horoszkópról). Ami az aszt-
rológiai szakirodalom recepcióját illeti, magukban a Celtis-szöveghelyekben 
nincs nyoma középkori, például latinra fordított arab művek (Albumasar stb.) 
közvetlen felhasználásának, és a klasszikusok közül sem Ptolemaioszra vagy 
Firmicus Maternusra épít (mint általában az asztrológusok), hanem sokkal 
inkább Manilius versben írt Astronomiconjára. 

Celtis az individális asztrológiában rejlő lehetőségeket mindenekelőtt a saját 
költői karakterének, image-ének megteremtésére, a maga mitizálására hasz-
nálta fel, kihasználva azt is, hogy az irodalomban kényes a határvonal fikció 
és valóság között, s az „önmisztifikálásnak” (Robert 2003. 458.) tág tere nyí-
lik. A „kiválaszott” költő képe tükröződik egy kicsit akkor is, amikor más 
„kiválasztottak” csillagairól beszél. A költő-szerep Celtis esetében speciális: 
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ő olyan vates, aki az első koszorús költőként, úttörőként új irodalmi korszakot 
teremt, aki elhozza a múzsákat német földre, s aki különösen sokat köszönhet 
az égi numeneknek. Asztrológiai szempontból ennek a szerepfelfogásnak a két 
pillére a horoszkópelégia és a koszorúzási horoszkóp: mindkettő tartalmaz 
kivételes, a celtisi szerephez illő csillagállásokat. Az Amoresben, mely különö-
sen sok asztrológiai részt tartalmaz, komoly és játékos hozzállás, valóság és 
fikció sajátosan keveredik, és bizonyos asztrológiai részekben a fikció dominál: 
a szeretett hölgy idealizált, nem valós horoszkópjának bemutatásakor, vagy 
amikor az egész mű szerelmi problematikáját a Szaturnusz−Vénusz kvadráttal 
magyarázza. A horoszkópelégia szimbolikájának másik pólusa viszont, a köl-
tőnek való születés phoebusi-jupiteri-orpheuszi szimbolikája már minden-
képp túlmutat az Amoresen, magának Celtisnek a vates-szerepét támasztja alá. 
A nativitás, akárcsak a koszorúzás horoszkópja, valóságosnak van beállítva: 
a horoszkópoknak épp ebben a „valóságosságukban” rejlik az ereje, ezért fon-
tosak Celtis számára: konkrét csillagállásokkal lehet alátámasztani, az ég aka-
ratával lehet összefüggésbe hozni a személy előtérbe állítandó jellemvonásait, 
pozícióját. S ami miatt még fontos helyet foglalt el a csillagszimbolika a költő 
eszköztárában, az a szimbólumokban rejlő érzéki erő: látványosak, a szavaknál 
sokatmondóbbak tudnak lenni a megfelelő horoszkópelemek, sok mondani-
való sűrűsödik össze az olyan csillagállásokban, mint a Jupiter−Szűz−MC 
kombináció, vagy a Merkúr−Nap−Vénusz hármas együttállás.
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